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A TOMBOLABEVÉTELT IDÉN A CEGLÉDI ÚTI ÓVODÁSOK KAPTÁK
Szeretném megköszönni a Hunyadivárosi Részönkormányzatnak azt a lehetőséget – mondta Rácz Katalin, a Ceglédi Úti Óvoda veze-

tője –, hogy ebben az évben óvodánknak ajánlotta fel a Hunyadivárosi Napokon árusított tombolajegyek bevételét. 
Köszönöm az óvodánkba járó gyermekek szüleinek is az ügy érdekében beadott számtalan tombolatárgyat. Külön kiemelném közülük 

Németh Attilát, aki a Hunyadivárosi Napok tombolafődíját ajánlotta fel annak, akinek ekkor „malaca volt”. Mivel komoly részt vállal-
tunk a tombolajegyek árusításában is, elmondható, hogy a Ceglédi Úti Óvoda Szülői Munkaközösségének 69 tagja járult hozzá ajándé-
kával, segítségével ahhoz, hogy a tombolabevétel minél nagyobb összegű legyen. Kereken 150.000 Ft-ot kaptunk így kézhez, amiből 
négy csoportszobában tudtuk kicserélni a szőnyegeket. A gyerekek örömét jellemzi, hogy napokig nem engedték egymást rálépni az új 
szőnyegekre, hogy azok még sokáig ilyen szépek maradjanak. Jó volt a karácsonyt is ezekben a szép, megújult szobákban ünnepelni. 

Viszonzásképp örömmel kedveskedtünk a városrész támogatóinak rendezett adventi vacsorán a gyerekek betlehemes műsorával.
(A címlapon Kecskeméti Enikő, Kádár Anna, Ábrahám Milán és Becser Norbert, a Mátyás iskola 1.b osztályos tanulói)
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E G Y R E  A K T Í V A B B A K  A  C I V I L  S Z E R V E Z E T E I N K

VISSZATEKINTÉS

E G Y M Á S T  S E G Í T I K  A Z  I T T  É L Ő  G E N E R Á C I Ó K

A hunyadiváros mindkét körzetét 
érintő legnagyobb beruházás ebben az 
évben – kezdte beszámolóját Leviczky 
Cirill képviselő – a kistérségi forrás-
ból finanszírozott kerékpárút megépü-
lése volt, ami azon túl, hogy biztonsá-
gosabbá tette a hunyadivárosiak köz-
lekedését, két meglévő kerékpárutat is 
összekötött. 

Két közforgalmú útberuházás is tör-
tént – köszönet ezért az itt élőknek, 
akik vállalták a 180.000 Ft-os hozzájá-
rulást. A Janus Pannonius és a Madách 
utca lakói nemcsak utcájuk minőségi 
burkolatával gyarapodtak, hanem en-
nek minden együttjárójával: nincs már 
por, másként fest a házak portája, rá 
sem lehet ismerni a csinos, szilárd fe-
lületű utcákra. 

A befektetés-megtérülés szempont-
jából is elmondható, hogy az itt lévő 
ingatlanok értéke és keresettsége nagy-
ságrendekkel megnőtt. Ebben az évben 
a többi, pályázatot benyújtott utca bur-
kolata is el fog készülni.  

A Hunyadiváros évtizedes problé-
mája a városrészre rázúduló hatalmas 
forgalom. Két ponton kapcsolódunk 
a városhoz: az aluljárón keresztül és 
a Ceglédi úton, de komoly átmenő 
forgalom terheli a Géza fejedelem és 
a Mátyás király körutat is. A sürgető 
intézkedésekhez képest csalódás, hogy 
nem történt előrelépés a helyzet meg-
oldását célzó elkerülő út megépülése 
ügyében. 

Fontos lépés volt az élhető városrész 
megteremtésében, hogy elkezdődött a 
Napsugár Óvoda udvarának a szépíté-
se. Elkészültek az itt megépülő játszó-
tér helyének talajmunkálatai, s a kivi-
telezéssel egyidejűleg egy látványos 
átalakítással a Hunyadi Iskola Kandó 
Kálmán utcai oldalbejárata is új, főbe-
járati arculatot kap majd. Rendelkezé-
sünkre áll már a Hunyadi tér részleges 
felújításának anyagi bázisa is.  

Az aluljáró, illetve a Szolnoki út 
felől jövők egészen késő őszig azt is 
tapasztalhatták, hogy mutatós, színes 

virágágyás látványa várja őket a Kan-
dó Kálmán utca és Béke fasor találko-
zásánál. Az itt kialakított két kis vi-
rágsziget mindig az évszakra jellemző 
virágpompával fogadja a városrészbe 
érkezőket. Reményeim szerint hama-
rosan kikerül az a tábla is, hogy „Üd-
vözöljük a Hunyadivárosban!”. 

A tárgyi gyarapodásokon túl fon-
tos még megemlíteni a Hunyadiváros 
régi-új kisközösségeit, melyek közül a 
Nyugdíjasklubnak a KEMU Fiúkollé-
giuma, a Baba-Mama Klubnak pedig 
egy hunyadivárosi vállalkozó ad he-
lyet. Ez fontos, szimbolikus kapcso-
lat is: az intézményi és magánszféra 
egyaránt támogatója a helyi közössé-
geknek, amiben a két szélső korosztály, 
a generációk egymást segítő szándéka 
is megnyilvánul. 

Más városrészekkel ellentétben a Hu-
nyadivárosi Napok legfőbb erőssége is 
éppen ez: színpadán egymást követve 
és kölcsönösen segítve mutatkoznak 
be a városrész civil szervezetei. 

Ebben az évben arra a társadalmi 
összefogásra vagyok a legbüszkébb – 
tudtuk meg Pászti András képviselő-
től –, aminek eredményeképpen két al-
kalommal mintegy ezerötszáz növényt 
ültettünk el a Serleg utcai parkban: 
tavasszal mintegy háromszáz, ősszel 
pedig százhúsz ember közreműködé-
sével. Nyáron további két napon szer-
veztünk társadalmi munkát. Az Univer 
ABC környékén bokrok-
kal, virágokkal tettük szeb-
bé a környezetet.

A Czollner köz – Liszt 
Ferenc utca sarkán, s a 
Márkus Géza utcán is ültet-
tünk növényeket. Mindezt 
egyrészt pályázati forrás-
ból, másrészt részönkor-
mányzati keretből vásárol-
tuk, de több vállalkozótól 
is kaptunk segítséget.

Idén is folytatódott a vi-
rág- és madárbarát prog-
ramunk. Városi viszony-
latban komoly elismerést 
szerzett a polgárőreink ak-
tivitása, lelkesedése is.

 Egyre aktívabb civil szervezet a vá-
rosrészben a Hunyadivárosért Egyesü-
let, amelynek tagjai több sikeres pályá-
zatot is írtak és hajtottak végre ebben 
az esztendőben a részönkormányzattal 
együtt.  

Első ízben ünnepeltük a városrész 
születésnapját, június 19-ét, s ekkor 
tartottuk meg a 2008-ban született ap-
róságok hunyadivárosi polgárrá foga-
dását. Megalakult a Baba-Mama Klub 
is, amely azóta kéthetenkénti rendsze-
rességgel szervezi a találkozóit. Sor 
került az immár V. Hunyadivárosi Na-
pokra, melyen több száz fellépő és kö-
zel 3500 érdeklődő vett részt.  

Beruházásaink sorában az egyik 
legjelentősebb a Békéscsabai utat és 
a Ceglédi utat összekötő kerékpárút 
megépítése volt, melyhez kapcsolódó-
an megoldódott a Mátyás király körút 
középső részének csapadékvíz elveze-
tési problémája, és megújult két busz-

váró is. Húszéves gond oldódott meg 
a Serleg utca folytatásában a garázsok 
előtti út megépítésével. Iparosított 
technológiával épített lakóépületek fel-
újítására három lakótömb (168 lakás) 
nyújtott be sikeres pályázatot. 

Megtörtént a Tinódi utca gázvezeték-
rekonstrukciója is. A lakossági önerős 
útépítés-pályázatra több utca is beadta 
az igényét, melyek közül a Görbe ut-

cában végül mégsem jött 
össze elegendő lakossági 
hozzájárulás.   

A mindinkább nehezedő 
gazdasági helyzetben egy-
re több ember jelzi, hogy 
munkanélkülivé vált, és a 
családok egyre nehezebben 
fizetik számláikat.

Elkészült egy tanulmány-
terv a Ceglédi út – Mátyás 
Király körút sarkára is, de 
mivel a Ceglédi út a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-
hez tartozik, és ott is for-
ráshiány van, a tényleges 
beavatkozás várat magára.

Összefoglalva: A 2009-es évben kö-
szönöm mindazok segítségét, akik ön-
zetlenül támogatták a részönkormány-
zat közösségi programjait, s közös 
ügyeinket!

Pászti András
a Hunyadivárosi Részönkormányzat elnöke
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HHHH MEGKÉRDEZTÜK ...

M I  V E Z E T T E  A  P O L I T I K A I  P Á L Y Á R A ?

- A pályám még véletlenül sem a 
politikával kezdődött - kezdi vála-
szát dr. Horváth Zsolt, Bács-Kiskun 
megye 2. választókerületének egyéni 
mandátumot szerzett országgyűlési 
képviselője, akit ismét ott találunk a 
jelöltek listáján. 

- Kezdetben gyermekortopédusnak 
készültem. A szüleim elég szerény kö-
rülmények között éltek, az egyetemi 
évek alatt lényegében már eltartottam 
magam. Kezdő orvosként Kecske-
méten is az ortopédiára kerültem. Az 
egészségügyben szembetalálkoztam 
azzal a feudális hierarchiával, ami a 
rendszerváltozás előtti időket még 
erősen jellemezte. Egy-egy vezető fő-
orvos amolyan hűbérúrként irányította 
az osztály életét. 

Az is zavart, hogy az orvos szinte 
rákényszerül a hálapénz elfogadására, 
mert másképp nem tud lakásra félre-
tenni, családot alapítani. Szakmailag 
előrejutni, magasabb jövedelemkate-
góriába kerülni sem igen lehetett, mert 
úgymond „kihalásos alapon” öröklőd-
tek az orvosi címek. 

Mivel a fogorvosok már akkor is 
tarthattak magánpraxist, ahol az árlis-
tán szereplő összegért minőségi szol-
gáltatáshoz is jutott a páciens, úgy 
éreztem, ez keményebb, de alapjában 
mégis tisztességesebb világ. Így lettem  
végül fogorvos. 

- Mióta tagja a FIDESZ-nek?
- 1989 óta. 1990-ben már szerepelt 

a nevem az önkormányzati listán. A 
tanulmányaim során hosszabb időt töl-
töttem Amerikában, s onnan hazatérve, 
a FIDESZ 94-es veresége után éreztem 
igazán komoly késztetést arra, hogy 
„akkor most fogjunk össze, és nézzük 
meg, mit lehet itt csinálni”. 1998-ban 
elvállaltam az egyéni országgyűlési 
képviselőjelöltséget, s mindenki nagy 
meglepetésére olyanok mellett nyer-
tem, mint Zwack Péter és Király Zol-
tán. Innen kezdve nem volt visszaút. 
Végleg a politikai pálya mellett tábo-
roztam le. 

A miniszterelnöki hivatalban Orbán 
Viktor mellett kezdtem: mint államtit-
kár, a társadalompolitikai referaturát 
vezettem. Nagyon szép időszak volt, 
összetett és nehéz feladatokkal. Min-
denképpen el akartam érni, hogy az 
egészségügyben tapasztalható, említett 
visszásságok megszűnjenek.  Ha nem 
is olyan szabadosan, mint ahogyan 
Amerikában láttam, továbbra is szeret-
ném, ha egy szolgáltató, partneri típusú 

egészségügyi ellátó rendszer alakulna 
ki. Bár ehhez még egészségügyi állam-
titkárságom idején sem sikerült forrá-
sokat találni, ma már pontosan tudjuk, 
mit hogy kell majd tennünk a rendszer 
ideális működtetéséhez. 

Más téren is fontos a szemléletvál-
tás, aminek az a lényege, hogy ne egy 
engedélyező típusú állam legyünk, ha-
nem egy szolgáltató. Ha egyértelmű 
jogi szabályozottsága, feltételrendsze-
re van például egy garázsépítésnek, 
akkor szükségtelen ehhez az a bürok-
ratikus engedélyeztetési eljárás, ami a 
mostani gyakorlatot jellemzi.   

2006-ban az önkormányzati válasz-
tások után Kecskemét Közgyűlésének 
tagja, a város alpolgármestere lettem. 
Átszerveztük a teljes szociális ágaza-
tot. A 2000-ben elindított rendelőinté-
zet-felújítás ekkor ért a megvalósítha-
tóság szakaszába. Folyamatosan újul-
tak meg a rendelők a Hunyadi téritől 
kezdve a Czollner tériig. A hunyadivá-
rosi bölcsőde későbbi tetőfelújításának 
is ekkor tettük le az alapjait. Megvaló-
sítottuk az „Egy orvos – egy rendelő” 
elvet, ami a mostani járvány idején is 
bizonyította létjogosultságát.   

- A FIDESZ országgyűlési képvi-
selőcsoport frakcióvezetésében, az 
egészségügyi kabinet irányításában 
milyen feladatai vannak? 

- Figyelemmel kísérem a jogszabályi 
változásokat. Kapcsolatot tartok a civil 
szervezetekkel, a kamarával, szakszer-
vezetekkel, intézményekkel, egészség-
ügyi intézményt fenntartó egyházak-
kal. Egy-egy állásfoglalásban meg-
fogalmazva igyekszem hangot adni a 
kéréseiknek, véleményüknek. Az én 
feladatom az interpellációk, napirend 

előtti, s közbeni megszólalások terve-
zése, irányítása is. Tudatosan tervez-
zük, hogy ki, mikor, milyen témában 
fog megszólalni. 

- Jó képessége van arra, hogy tár-
gyalóasztalhoz ültessen egymástól 
eltérő véleményű embereket is.  

- Ez elsősorban neveltetés kérdése. 
Én a politikából a legtöbb hasznot, si-
kert abból szereztem, hogy visszaem-
lékeztem arra, mire neveltek a szüleim. 
Apám gyakran hangoztatott mondása 
volt, hogy a becsületes munka mindig 
meghozza a gyümölcsét. Ez az elcsé-
peltnek tűnő mondat éltető erejű akkor, 
amikor a nehéz fáradsággal parlament 
elé vitt javaslatainkat a képviselők 
rendre leszavazzák, s nekünk mégis 
újból és újból eléjük kell tárni. Mindig 
benne van a kétely az emberben, hogy 
ilyen körülmények között érdemes-
e továbbdolgozni, s mindig az apám 
egyszerű szavai húztak ki a gödörből. 

Komoly gond, hogy igen nehéz élet-
helyzetbe kerültek mára olyan csalá-
dok, emberek, akik egyébként abszo-
lút becsülettel tették a dolgukat. Ennek 
megváltoztatására radikálisan, markán-
san véget kell vetni annak, ami most 
van. Ez után kellő alázattal, és megfe-
lelő szakmai megalapozottsággal kell 
meghozni a döntéseket. A nehezeket 
is. Ha együtt vagyunk, és tudjuk, hogy 
mit akarunk, mindez könnyebb lesz.    

- Kötik személyes szálak is a város-
részünkhöz?

- Az alsó tagozatból több közeli jó 
barátom került át az akkor átadott Hu-
nyadi János Általános Iskolába. Öröm-
teli dolog fellelni őket ma a Hunyadi-
városban. Több oldalról is tapaszta-
lom, hogy olyan összetartó közösség 
él itt, amivel én Kecskeméten nagyon 
kevés helyen találkoztam, s ettől az 
egész Hunyadivárosnak egy sajátos, 
bensőséges hangulata van. Egy kicsit 
állam az államban. Az ember nemcsak 
kötelességtudatból, hanem a szívéből, 
szívesen jön ide. Nem érezni olyat 
sem, hogy a politikai szerepvállalásá-
ért eleve ítéletet mondanának bárkiről 
is, hanem megpróbálják tényleg meg-
ismerni. Idestova tíz éve, hogy rend-
szeresen járok ide.

 Ez az elfogulatlan, előítéletmentes, 
őszinte érdeklődés mára értékes barát-
ságokat eredményezett, amelyek még 
inkább idekötnek.  
(A teljes interjú a www.hunyadivaros.hu-n) 

. . .  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j e l ö l t ü n k e t :
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HHHHLAPSZÁMUNK FŐ TÉMÁJA

V Á R H A T Ó  A  H 1 N 1 - J Á R V Á N Y  M Á S O D I K  H U L L Á M A 

Az influenza két főtípusa közül az „A” az, amelyik kiterjedt járványokat tud okozni. Idesoroljuk a Magyarorszá-
gon 2009 májusában megjelent H1N1-et is. Az új vírusnak olyan különleges tulajdonságai vannak, amelyek miatt 
a szakmában és a lakosságban is riadalmat keltett. A H1N1 vírus térségünkben való előfordulásáról kérdeztük dr. 
Molnár Ilonát, az ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézetének tisztifőorvos asszonyát: 

Az influenza figyelőszolgálat ke-
retében, reprezentatív mintaként a tér-
ségünkben dolgozó háziorvosok 20%-
ától hetente kapunk jelentést arról, 
hogy mennyi a betegforgalom, s ezen 
belül mennyi influenzaszerű megbete-
gedéssel találkoztak. Kapcsolatban va-
gyunk a térség intézményeivel is. Ha 
valahol nagy tömegű, hirtelen hiány-
zás lép fel, helyi járványügyi vizsgá-
latot folytatunk annak megállapítására, 
hogy ez mivel magyarázható.

Az influenza figyelőszolgálat ki-
egészül egy ún. légúti kóroki monitor 
hálózattal 
is, amiben 
a mi térsé-
g ü n k b e n 
három or-
vos heti egy 
alkalommal 
garatvála-
dék-vizsgá-
lati mintát 
vesz egy-
egy influ-
enzaszerű 
tünetekkel jelentkező betegétől. Ha a 
mintákból kitenyészthető az influenza 
vírus valamely fajtája, a légúti fertőzés 
halmozott előfordulása nagy valószí-
nűséggel ennek a a rovására írható. 
Ha az influenzaszerű megbetegedések 
aránya az adott héten a lakosságszám 
2 ezrelékét meghaladja, járványról be-
szélünk.  

Az „új” influenzavírus szerkezete 
nagymértékben hasonlít a spanyolnát-
ha vírusára, ami 1918-ban okozott vi-
lágjárványt, de nem azonos azzal. Kü-
lönleges tulajdonsága, hogy nem sze-
zonálisan, hanem nyáron is okoz meg-
betegedéseket, ezért tavaly tavasszal 
nem állítottuk le az egyébként ősztől 
tavaszig tartó figyelőszolgálatunkat, 
hanem ez azóta is folyamatosan mű-
ködik. Változott a fokozott kockázati 
csoportba tartozók köre is. A krónikus 
betegek mellett az új vírus szokatlanul 
nagy arányban betegíti meg az erős im-
munrendszerű fiatalokat és a várandós 
kismamákat, ami korábban nem volt 
jellemző. Az idősek találkozhattak már 
hasonlóval az ötvenes években, ezért 
ők bizonyos fokig védettek lehetnek. 
Kiemelkedően rossz tulajdonsága még 
a vírusnak, hogy hajlamos elsődleges 
és másodlagos szövődmény kialakítá-

sára, s mindkettő halálos tud lenni. El-
sődleges szövődmény a vérzéssel járó 
vírusos tüdőgyulladás, a leggyakoribb 
másodlagos szövődmény a bakteriális 
tüdőgyulladás. Kisebb valószínűséggel 
okozhat még idegrendszeri szövődmé-
nyeket. Magyarországon a H1N1 inf-
luenzavírus fertőzése miatt jelen idő-
pontig 107 haláleset történt.  

Az influenza elleni védekezésnek 
vannak indirekt és direkt módjai. Az 
előbbiek közé tartozik a higiéniai szem-
pontok fokozott betartása, így pl. az 

erősen aján-
lott gyakori 
kézmosás, a 
szellőztetés 
stb.. Leg-
jobb véde-
kezés most 
is a védő-
oltás, ami 
ugyanúgy 
készül, mint 
korábban, 
csak épp 

a benne lévő elölt vírus változott. Az 
aggodalmat okozó – élelmiszerekben 
is megtalálható, szervezetből gyorsan 
kiürülő, ártalmatlan –  vízoldékony 
higanyvegyület és alumínium eddig is 
benne volt a magyar védőoltásokban. 

Az elölt vírus előállításhoz a vírus-
szaporítást tojásfehérjén végzik: ezért 
ajánlották, hogy a tojásérzékeny sze-
mélyeket fokozott orvosi védelem 
mellett oltsák be, de annyira minimá-
lis az oltás tojásszennyezettsége, hogy 
allergiás tüneteket szinte biztosan nem 
okoz. A már fertő-
zött, súlyos tünete-
ket mutató betegek 
számára a kórházak 
sürgősségi osztályain 
rendelkezésre áll egy 
ún. antivirális gyógy-
szer is. 

A kistérség, így 
Kecskemét  átoltott-
sága kissé az országos 
átlag alatti. A rendel-
kezésre álló hatmillió 
darab oltóanyag kö-
zel felét használtuk 
fel az országban, ez a 
lakosság harmadának 

beoltását jelenti. Ez az arány még jobb 
lehetett volna, ha a médiában elhang-
zott, nemegyszer egymásnak ellent-
mondó információk miatt nem alakul 
ki a lakosságban ellenállás, fenntartás 
az oltással szemben. A mi térségünk-
ben 41.104 adag védőoltást adtak be, 
mely alig több, mint 20 %-os védett-
séget jelent. A fokozott kockázati cso-
portba tartozók, így a 18 év alattiak is 
ingyenesen kérhetik a háziorvosnál, 
házi gyermekorvosnál a védőoltást ez-
után is. Javasoljuk, hogy minél többen 
védjék így is az egészségüket.

Az influenzára általában jellemző, 
hogy hullámokban jelentkezik, az el-
sőn már túl vagyunk. A mi térségünk-
ben nem túl magas, 2-3 ezrelékes szám-
aránnyal beszélhettünk az év vége felé 
néhány héten át influenzajárványról. 
A hetente 400-500 új (influenzaszerű) 
megbetegedésből 16 betegnél mutat-
ták ki kórokként a H1N1 vírust. Tér-
ségünkben járvánnyal összefüggésbe 
hozható halálesetet  nem volt. 

Bács-Kiskun megye az enyhén fer-
tőzött területek közé tartozik. Ez a 
továbbiakra nézve annyiból jelent hát-
rányt, hogy mivel nálunk kevesebb a 
fertőzés által már védett ember, a má-
sodik hullámban nagy valószínűséggel 
jobb eséllyel okozhat a vírus megbe-
tegedést. 

Azaz nálunk nem elegendő az átla-
gos átoltottság: még nagyobb arányban 
kellene a védőoltást felvenni, hiszen a 
fertőzés előreláthatóan április végéig 
vagy még tovább várható. 

A fotó a Mátyás Iskola Kézmosás világnapi rendezvényén készült. 
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HHHH AKTUÁLIS
V Á L T O Z O T T  A

B U S Z O K  M E N E T R E N D J E

- Mi az oka a változásnak? - 
kérdeztük Hári Ernőt, a Kunság 
Volán termelési igazgatóját.

- A helyi tö-
megközleke-
dés bevételei 
a viteldíjból, 
illetve az ön-
kormányzat i 
és állami tá-
mogatásból te-
vődnek össze. 
2009-ben az utasszámcsökkenés 
Kecskeméten közel 13%-os volt (a 
BKV-nál 20%-os). Ez igen szoros 
összefüggésben van a munkahe-
lyek megszűnésével – lásd a 600 
fős DDDK-t –, illetve különbö-
ző ütemezésben létszámot kellett 
csökkentenie több munkáltatónak 
is. 

Befolyásolta ezt a demográfiai 
viszonyok romlása is. Drasztikusan 
csökkent a tanuló- és nyugdíjasbér-
letek vásárlása (kevesebb a diák, és 
sokan betöltötték a 65. életévüket). 
Csökkent az ezekre járó árkiegé-
szítés is. A 2010-es költségvetési 
törvényből az is látható volt, hogy 
az önkormányzattól is jelentős for-
rásokat vonnak el, így legfeljebb 
a 2009-es szintű támogatás továb-
bi biztosítására tehettek ígéretet. 
Nem maradt más lehetőségünk, 
mint csökkenteni a gyengébben 
kihasznált járatok számát. Az új 
menetrend kialakításánál abból in-
dultunk ki, hogy a 4%-os, infláció-
nak megfelelő tarifaemelés mellett 
mely változtatások okozzák a leg-
kevesebb panaszt a lakosság, fő-
ként a munkába járók körében.

- Milyen szinten tudják biztosí-
tani a csatlakozások elérését?        

- A Közlekedéstudományi In-
tézetet felmérése szerint utasaink  
94%-a utazásának célpontjául a 
belvárost jelölte meg. A törzsvo-
nalakon nem konkrét időpontok-
hoz kötött, hanem folyamatos, ún. 
követési időközös közlekedés van: 
a 10-15-20 percenként induló bu-
szokra még akkor sem kell sokat 
várni, ha épp lekéste valaki a jára-
tot. Mivel a városközpontra kon-
centrálódik a helyi hálózat kéthar-
mada, ha minden járat csatlakozna 
minden járathoz, akkor egyetlen 
késés is azonnal átadódna a teljes 
hálózatra, ami hatványozottan je-
lentene problémát az utasainknak. 

FELELŐSEN GONDOLKODNAK 
A HUNYADIVÁROSI MUNKÁLTATÓK

A Ceglédi út 41. szám alatti felnőtt 
háziorvosi rendelőben Dr. Matényi 
Magdolna doktornőt kérdeztük:

- Körzetünkben a tavalyihoz hasonló 
mértékben fordult elő influenzaszerű 
megbetegedés. H1N1 vírus által fertő-
zött beteget nem kezeltünk. A hozzánk 
tartozó 1400 személyből az ingyene-
sen kérhető H1N1 védőoltást kb. 200-
an igényelték, s térítéskötelesen még 
mintegy száz oltást adtunk be. Ezt a 
számot emeli, hogy a mellettünk lévő 
baromfifeldolgozó vállalat saját költ-
ségén kérte dolgozói számára a H1N1 
védőoltás beadását. 

Más cégek is felléptek ehhez hason-
ló igénnyel, így kb. 400 db oltóanyag 
fogyott el a körzetünkben. 

Bár az oltás felvétele az érintett 
kockázati csoportból is leginkább 
azok számára fontos, akik nagy kö-
zösségben, illetve nagy ügyfélkörrel 
bíró munkahelyeken dolgoznak, ezt 
mindenki számára ajánlom. A járvány 
újabb hullámának erőssége előre meg-
jósolhatatlan, de a védőoltás beadásá-
ból származó kellemetlenségek min-
denképpen elenyészőek ahhoz képest, 
amilyen veszélynek teszi ki magát az, 
aki nem vette fel az oltást. 

Nagy körültekintéssel, odafigye-
léssel oltottunk be minden olyan sze-
mélyt, akinél vegyszerérzékenységről 
vagy gyógyszerallergiáról tudtunk. 
Nem lett egyetlen oltásból származó 
szövődmény sem a körzetben. 

AMIT A GYERMEKEINKÉRT 
TEHETÜNK

A hunyadivárosi gyermekek kö-
rében milyen volt az új influenza 
előfordulása? - kérdeztük Dr. Ko-
valcsik Istvánt, a Hunyadi téri gyer-
mekorvosi rendelő gyermekorvosát: 

- Amint megkaptuk az engedélyt az 
oltóanyag felhasználására, mondhatni 
ugyanabban az órában már oltottuk is 
azokat, akik jelezték erre az igényüket. 
A Mátyás Király Általános Iskola no-
vember elején szintén az elsők között 
kezdeményezte a gyerekek és dolgo-
zók beoltását, s ez kb. 20%-os arány-
ban meg is történt. Ha hozzávesszük 
azokat, akik a háziorvosi rendelőben 
adatták be gyermeküknek az oltást, 
akkor a körzetemben több mint 30%-
os átoltottságról beszélhetünk. Talán 
ennek is köszönhető, hogy a H1N1 ví-
rus okozta járvány igazából nem ért el 
bennünket. 

Az előforduló szórványesetek vi-
szont nagyon súlyosak voltak. A H1N1 
vírus a légzőszerveket betegíti meg el-
sősorban, s a gyógyítás szempontjából 
nehezen megfogható. Figyelemfelhívó 
lehet a gyermek véres köpete, mert ez 
már nem a normál influenza tünete.

Felső tagozatos általános iskolás és 
óvodás korú gyermekeket kezeltünk 
hosszan tartó és súlyos lefolyású tü-
dőgyulladással, akik közül egy kis-
gyermek kritikus állapotba is került. 
Virológiai ellenszerrel történő kórházi 
kezelése szerencsére eredményesnek 
bizonyult, s ma már ő is egészséges.    

Azoknál a gyerekeknél, akiket évről 
évre rendszeresen oltok, semmilyen 
aggodalomra okot adó szövődményt 
nem tapasztaltam, ellenben az átlagnál 
jóval ritkábban betegszenek meg. 

A H1N1 védőoltásnak még most 
februárban is van realitása, mert ha 
visszaemlékszünk az influenza meg-
betegedések alakulására, évtizedekre 
visszatekintve elmondható, hogy még 
márciusban, április elején is nagyszá-
mú megbetegedést tud okozni.

H 1 N 1  A  H U N Y A D I V Á R O S B A N

A megelőzés érdekében fokozott 
jelentősége van a higiéniai szokások 
betartásának, elsősorban a kézmosás-
nak. Azt is tudni kell, hogy egy normál 
szappan nem minden vírust pusztít el, 
ezért ajánlatos a gyakori fertőtlenítő-
szeres alapos kézmosás.

Domokos Attila 3. c osztályos tanuló rajza 
(Mátyás Király Általános Iskola)
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F E L H A S Z N Á L Á S A :

AKTUÁLIS

O D Ú K  A  T E M E T Ő B E N (Folytatás az előző oldalról)
- Milyen arányban veszik ma  

igénybe a tömegközlekedést?
- Kecskeméten hozzávetőleg 

minden családban van egy autó. Az 
országban jelenleg forgalomban 
lévő 3.200.000 személygépkocsi 
69%-a ráadásul céges autó, hisz a 
másodállású vállalkozásban igény-
be vett autó is annak számít. Erre 
költség számolható el, így nézve 
érdekük is, hogy ne „szálljanak ki” 
a gépkocsiból.

Sokszor elhangzik az autós köz-
lekedés melletti érvként, hogy ma-
gasak a buszjegyárak. Azt tudom 
mondani, hogy a bérletek árai vi-
szont jóval kedvezőbbek – főleg 
akkor, ha nemcsak az üzemanyag 
árát, hanem a gépkocsi adóit és 
egyéb fenntartási költségeit is fi-
gyelembe vesszük. Persze, aki ala-
csony havi bevétellel rendelkezik, 
nyilván ezt is soknak fogja érezni. 
Válság idején nehezen képzelhető 
el, hogy az állam nagyobb mérték-
ben vegye ki a részét a világ egyet-
len táján sem nyereséges helyi tö-
megközlekedés üzemeltetéséből. 

- Hogyan érintették a változá-
sok a Hunyadivárost?

- A 12-es busz vonalán minden 
maradt a régiben. A 18-ason a dél-
előtti 8.30-as és az esti 19.30-as 
járatot szüntettük meg. Hétvégén 
pedig szombaton déltől és vasár-
nap 7.00 órától üzemzárásig csak 
óránként közlekedik. Szintén a 
18-as vonalán a tanítási napokon 
a 20.15-kor és 21.15-kor közleke-
dő járatokat negyedórával előbbre 
hoztuk, mert ekkor egy időben in-
dult a 23-sal. Utóbbin annyi válto-
zás történt, hogy munkanapokon a 
Széchenyi térről 19.45-kor induló 
23-as járat megszűnt, míg az utolsó 
járat 22.30 helyett 22.20-kor indul.

- Milyenek a visszajelzések?
- A hozzánk beérkezett lakossági 

észrevételek nem tártak fel közvet-
len intézkedést igénylő problémát. 
Apróbb finomítások várhatóak 
még a hálózaton. Befejezésül an-
nyit szeretnék kérni az utasainktól, 
amit a munkatársaimtól is, hogy a 
mindennapokban figyeljünk oda 
jobban egymásra, és ne az autóbu-
szon történő utazáskor alakuljanak 
ki azok a konfliktusok, amelyek 
gyökerei mindennapi életünkben, 
a társadalom nagyobb orvoslást 
igénylő problémáiban keresendők.

A Hunyadi-
városi Madár-
barát Prog-
ram bővítését 
célzó pályáza-
tomra Kecs-
kemét M.J.V. 
Közgyűlésé-
nek Mezőgaz-
dálkodási és 
K ö r n y e z e t -
gazdálkodá-
si Bizottsága 
150.000 Ft tá-
mogatást ítélt 

meg, ezzel lehetőségünk nyílt a vá-
rosnegyedünk szerves részét képező 
42 hektáros, egybefüggő, vegyszeres 
növényvédelmi kezelésektől men-
tes, ökológiailag aktív zöldfelülettel 
rendelkező Kecskeméti Köztemető 
Madárvédelmi Programba történő 
bevonására.

A városrészünk lakói részéről je-
lentkező igényeknek megfelelően 6 db 
mesterséges odút és 6 db madáretetőt 
helyeztünk ki. Ezzel párhuzamosan a 
sírkertben is igyekeztem megteremteni 
az odúlakó madarak megtelepedésének 
feltételeit. Ide 13 db különböző típusú, 
zöldre festett, esőlevezető csatornával 
ellátott, a temetői környezetbe maxi-
málisan illeszkedő odút helyeztem el. 
Mindegyiket az „SZ és H BAU” készí-
tette nagy műgonddal, igényességgel. 

Hogy kezdeményezésem nem egye-
dülvaló, jól érzékelteti, hogy a ’ZB’ 
parcella III. sor 7. sírnál ráleltem egy 
mások által felszerelt madárodúra. 
Sőt, azért helyeztem odút a ’HE’ par-
cella VII. sor 5. sírboltjához, mert az 
itt talált madáretető tanúsága szerint a 
madárvédelem az itt nyugvó személy 
hozzátartozóitól sem idegen. Rendkí-
vül élénk madármozgást figyelhettem 
még meg a ’HE’ parcella III/7. sírjánál 
is. A hozzátartozók a nyughely mellett 
álló juharra újonnan készített, eleség-
gel feltöltött madáretetőt függesztettek 
ki. Nagy örömmel láttam mindezt. 

A Hunyadiváros négy frekventált 
bejáratánál felszerelt B2 típusú odúra 
„Hunyadivárosi Madárbarát Program” 
feliratú táblákat rögzítettem azért, 
hogy „a humor nyelvén fogalmazva” 
tájékoztassák a városrészbe érkező 
madárlátogatóinkat arról, miért érzik 
jobban magukat itt, mint máshol. 

              Szabó Barna 
részönkormányzati tag, a HMBP felelőse

	Herman Ottó tér felújítására, 
növényekre

	Univer ABC körüli rendezésre
	Czollner köz -  Liszt Ferenc 

utca sarkán növényültetésre
	Márkus G. és Tinódi 8. sz. 

előtti faültetésre 
	V. Hunyadivárosi Napokra
	Hunyadivárosi-díjakra
	Hunyadivárosi pólók 

készítésére 
	Idősek számítástechnikai 

képzésére 
	40 év felettiek angol nyelvi 

képzésére 
	Ifjúság Úti Óvoda 35 éves 

évfordulójára
	Napsugár Óvoda részére 

bútorvásárlásra 
	Ceglédi Úti Óvoda részére 

játékbeszerzésre
	Hunyadivárosi Bölcsőde 

támogatására (szőnyegek 
cseréjére)

	Mátyás Király Általános 
Iskolában robotszakkörre 

	Hunyadivárosi Hírmondókra
	Madárbarát Programra
	Virágos Városrész Programra
	Közmunkások ruhájára
	Fűkaszára és üzemanyag-

költségre
	Helyi polgárőrség 

támogatására 
	Aluljárói kamera 

áthelyezésére
	Aluljárói kamerarendszer 

működtetésére 
	Műkerti (egyben 

hunyadivárosi) rendőrőrs 
támogatására 

	Hunyadivárosért Egyesület 
támogatására a „Színek, 
hangok az ezredfordulóról” 
című könyv kiadásához 

	Benyújtott pályázathoz 
önerőre

	Baba–Mama Klub segítésére 
	Babanaptárra
	Nyugdíjas Klub támogatására 
	Hunyadi tér rendezésére 
	Csilléri telep környékének 

rendezésére
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L E N N E  J Ö V Ő  A  Z Ö L D S É G T E R M E S Z T É S B E N

- Mi vezette erre a pályára? - kér-
dezem Kovács Andrást.

- Pesti születésű vagyok, de anyai 
nagyszüleimnek Nagykanizsán na-
gyon szép mintakertészete volt. Ami-
kor Jeszenszky Árpád behozta az első 
biológiai védekezést, nagyapám az 
elsők között jelentkezett ennek kipró-
bálására. Nekem ez nagyon tetszett. 
Már az első gondolatom az volt, hogy 
kertépítő leszek. Ez később módosult 
a kertészmérnöki, zöldségtermesztési 
szakma irányába. Ebbe biztosan bele-
játszott az is, hogy a feleségemet, Gye-
nes Melindát megismertem, aki akkor 
a Zöldségtermesztési Kutatóintézet 
ösztöndíjasa volt. 

A hungarikumok kapcsán hangzott 
el pár hete a parlamentben, hogy az 
éves fűszerpaprika-fogyasztásunknak 
csupán a harmada hazai termesztésű. 
Ma már eljutottunk oda, hogy az inten-
zitás fokozására bevezetett agrotechni-
kai módszerek alkalmazása – melyek 
kezdettől a kutatásom fő irányvonalát 
képezték – nélkülözhetetlenné vált 
amiatt is, hogy ne szoruljunk rá a világ 
más részéből behozott zöldségtermé-
kekre, melyek beltartalma, minősége 
is sokszor megkérdőjelezhető. 

- Mi az oka a hazai termesztés 
drasztikus visszaesésének? 

- A piacnyitással nagy lett az import 
nyomása. Ahhoz, hogy a magyar gaz-
dák versenyben maradhassanak, ko-
moly befektetést és fenntartást igénylő 
korszerű technológiára, csepegtetéses 
öntözőrendszer kialakítására lenne 
szükség. Akik nem értek el hektáron-
ként egy elég magas termésátlagot 
– rengetegen voltak így –, azok kény-
telenek voltak abbahagyni, mert vesz-
teségessé váltak. Már a nagyüzemi 
termesztés időszakában megfigyelhető 
volt, hogy az adózási rendszerünk a 
kézi munkaerőt nagy adóval terheli. 
Pedig zöldségtermesztéssel egy hektár 
földből egy család meg tudna élni, míg 
ugyanehhez búzából több száz hektár 
kell. A kertészetüket intenzíven fek-
jesztő európai államok az idényjellegű 
munkára külföldi munkaerőt vesznek 
igénybe. Náluk a munkaadó a foglal-
koztatottakra egy bizonyos összeget 
egész idényre szólóan befizet, s nem 
fotózzák, nem figyelik utána minden 
lépésüket kommandóval. 

- Versenyképesek tudnánk lenni az 
európai piacon?

- Bár a délen fekvő országokban de-
cemberben, januárban vannak olyan 
hőmérsékleti és sugárzási viszonyok, 
mint nálunk áprilisban, tavaszra náluk 
olyan meleg lesz, hogy abba kell hagy-
niuk a termelést, s csak szeptemberben 
kezdik újra. Az áruházláncok képvi-
selői már jelezték igényüket, hogy a 
nyári hónapokban nagy mennyiségű, 

jó minőségű hajtatott paradicsomot 
vennének tőlünk. Ehhez százmilliós 
nagyságrendű beruházások  kellené-
nek, míg a magyarországi termesztők 
tőkeszegények, a bankok pedig nehe-
zen és drágán adnak hitelt. Ráadásul 
a multinacionális hipermarket-áruház-
láncainkat a kormány nem kényszerí-
tette rá arra, hogy harminc napon belül 
fizessenek. Egy kistermelőnek viszont 
nincs annyi tőkéje, hogy 90 meg 120 
nap után kapja meg a pénzét. 

- Látna jövőt abban, hogy a Hu-
nyadiváros a környékbeli kisterme-
lők révén zöldség- és gyümölcster-
mesztés területén önellátóvá váljon? 

- Heti egy-két nap ilyen jellegű áru-
sítás a teljes ellátást nem biztosítaná, 
mert az egészséges életmód alapján 
napi rendszerességgel igénylünk friss 
zöldséget, gyümölcsöt. Átgondolásra 
érdemes az is, miként lennének érvé-
nyesíthetők olyan garanciális elemek, 
hogy valóban szermaradványmentes, 
jó minőségű áru kerüljön a vásár-
lók elé. Ha a bevizsgálás költségeit a 
kistermelőknek kell megtéríteni, ak-

A városrészünkben él Dr. Kovács András PhD főiskolai tanár, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főis-
kolai Kara oktatási dékánhelyettese, a Zöldség-, Gomba- és Gyógynövény-termesztési Csoport vezető-
je, akit zöldségtermesztési kutatásaiért, valamint a zöldségtermesztés magas színvonalú oktatási feltéte-
leinek megteremtéséért Kecskemét Közgyűlése az elmúlt évben Mathiász János-díjban részesített.

kor már nem is éri meg nekik piacra 
jönni az árujukkal. Itt is visszaköszön 
az, amit országos szinten kezdemé-
nyezünk: a kistermelőknek nagyobb 
termelői és értékesítői szervezetekbe 
(TÉSZ-ekbe) kellene tömörülniük, 
ahol a legkisebbeknek is megvan a 
maguk szerepe. Arra, hogy ott legyen 
a kínálatban a kis mennyiségben, de 
folyamatosan igényelt sóska, csicsóka 
stb., egyébként is csak a kistermelők 
bevonásával van lehetőség. Ma a napi 
zöldségtáplálkozás ötven százalékát 
mindössze hét zöldségfaj adja, mi-
közben 50-60-at tudnánk megtermelni 
hazai viszonylatban. Színesíteni kelle-
ne a palettát olyanokkal is, mint a téli 
salotta (mogyoró-) hagyma, a fekete 
retek, metélő zeller és édes kömény.

- Miért kezdett a hydrokultúrás 
zöldséghajtatás kutatásába?

- A korábbi monokulturális zöldség-
hajtatás hosszú távon fenntarthatatlan, 
mert tönkreteszi a talajainkat. Komoly 
veszélyt jelent a zöldségnövényekre a 
talajban élő fonálféreg fertőzése is, ami 
ellen korábban a talaj fertőtlenítésével 
védekeztünk. Mióta a legjobb fonálfé-
regirtó vegyszert 2005-ben betiltották, 
nem igazán tudjuk hatékonyan leke-
zelni ültetés előtt a talajt. A vízkultúrás 
termesztésben a növény vödörben áll, 
talajszerű közegbe helyezve, s minden 
tápanyagot oldatok segítségével mes-
terségesen juttatnak be hozzá. 

- Egyetemi doktorként a MTA Ker-
tészeti Bizottság Zöldségtermesztési 
albizottságának is tagja. Mi a kuta-
tás legfontosabb feladata ma? 

- Fenntartható, környezettudatos, 
csökkentett vagy vegyszermentes, 
nagy biológiai értékű, ugyanakkor 
gazdaságos termesztési módok kidol-
gozása a feladatunk. Ennek jó példája a 
zárt térben történő zöldséghajtatásnál a 
kártevők elleni teljes biológiai védeke-
zés lehetősége, amely már hazánkban 
is létező valóság. Ezt kell kidolgozni 
a gombabetegségek, baktériumok és 
vírusok ellen is. Sok kutatás kell még 
ahhoz, hogy a természetben zajló teljes 
élő kapcsolatrendszert fel tudjuk tárni, 
s ennek segítségével egészen finom 
beavatkozásokkal tudjuk biztosítani a 
növények optimális fejlődését.
(A teljes interjú a www.hunyadivaros.hu-n)
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„Hegedűjén a magyarnak
úgy zokog a magyar nóta,
mint hogyha egy egész nemzet
eltemetett álma volna.”

(Wass Albert)

Fejős Jenő ezüstkoszorús nótaénekes már a Hunyadivárosi Napok rendezvénysorozat indítása óta 
annak rendszeres, lelkes és önzetlen fellépője. Az általa képviselt műfaj előzményeit a hangszeres ver-
bunkos-zenében, a 18. századi diák-melodiáriumok dallamaiban és a magyar népdalban találjuk meg. 
A reformkortól a századfordulóig egyik legfőbb terjesztője a népszínmű volt, amelyeket olyan neves 
előadóművészek népszerűsítettek, mint például Déryné vagy Blaha Lujza.

- Született hunyadivárosi? – kérem 
bemutatkozásra Fejős Jenőt. 

- Majdnem. Ott voltam gyerek, ahol 
most a Sólyom utca van. Vargáék, Bó-
bisék, Fejősék, Bariék: így laktunk 
egymás mellett. Én Kecskemét szent-
királyi járásában születtem. Ott, ahol 
az ásványvizet találták. Mikor nem itt-
hon lépek fel, mindig azzal a nótával 
megyek be a színpadra, hogy „Kecske-
méti gyerök vagyok...”.

- Közel nyolcvanezer ember vett 
részt az elmúlt bő évtizedben Fejős 
Jenő mindig teltházas kecskeméti 
nótaestjein.

- Az én kezdeményezésemre 1998-
ban volt az első nótaest a Katona Jó-
zsef Színházban, s azóta minden évben 
négyszer kerül rá sor. Ez idáig nyolc 
alkalommal kértek fel a nótaest Hírös 
Hét Fesztiválon való megtartására is. 
Ennek azért örültem, mert Magyaror-
szág közepén, egy régi magyar város 
főterén jó, ha nemcsak ír kocsmazene 
és más egyéb szól, hanem a magyar 
szívnek kedves cigánymuzsika és ma-
gyarnóta is. 2003 óta tartjuk a nótaes-
teket a művelődési központban, ahol 
az előadások idején Sági Gabriella 
gobelin-kiállítása ingyenesen megte-
kinthető. 

- Sági Gabriella minden Hunya-
divárosi Napok alkalmával ajánlott 
fel tombolatárgyként egy-egy nagy 
értékű gobelinképet, amit ezúton is 
köszönünk. A nótaest elismertsége a 
látogatottság mellett másban is meg-
mutatkozik. 

- A kecskeméti színpadon jelen vol-
tak és vannak a szakmai nagyjai: Ko-
vács Apollónia, Gaál Gabriella, Mada-
rász Katalin, Kalmár Magda (Kossuth-
díjas operaénekes) Győri Szabó József  
és még sorolhatnám. A Duna Televízió 
pár évvel ezelőtt írásban ajánlotta fel a 
városvezetésnek, hogy Kecskemét le-
gyen a magyarnóta fővárosa. 

-A magyarnóta eggyé kovácsoló-
dott  a magyar nemzeti érzéssel. 

- A nyelvújítás, magyarosodás idő-
szaka a XVIII. század első felére esik. 
Az 1850-es évektől kezdve szinte nem 
volt a Magyar Tudományos Akadémi-
ának olyan tagja, aki ne írt volna nótát, 

lásd például Arany Jánost, Szabolcs-
ka Mihályt. A Haynau utáni időszak 
volt a csárdás fénykora, mert az olyan 
bús, elmerengő nótákat, mint például a 
„Megkondult a kecskeméti öregtemp-
lom nagyharangja”, Haynau betiltatta. 
Csak vidám csárdásokat volt szabad 
énekelni, nehogy nekibúsultában a 
magyar még összefogjon és csináljon 
valamit… Halkan, nehogy a besúgó 
meghallja, azért mindenhol énekelték 
őket. Ezért is nevezték el őket hallgató 
nótáknak. Így vált a magyarnóta po-
litikai tényezővé. A 19. század elején 
leginkább a német 
befolyás ellensúlyo-
zására törekedtek. 
Szolgálták vele a 
szabadságharcot, és 
részben tiltakoztak 
vele a Bach-korszak 
elnyomása ellen. 

Az első magyar-
nóta-szerző Egressy 
Béni volt. Írt nótaszövegeket többek 
közt Gárdonyi Géza, Arany János, Pe-
tőfi Sándor, Szendrey Júlia és a nagy 
író, Pósa Lajos is. Utóbbi rengeteg 
Dankó Pista-nótának költötte a szöve-
gét. Kada Elekről is tudjuk, hogy szí-
vesen írt magyar nótát. Ő a szerzője a 
„Sivány buckatetőn” című nótának. 

- A nóta politikai tényező ma is?
- Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint hogy erővel vették ki a rádió fő-
műsor-idejéből. Ma már alig hallani, 
miközben ezrek buszozzák át a fél or-
szágot egy-egy nótaest kedvéért. Meg 
kellett érnünk azt a szégyent is, hogy 
Solti Károly félegyházi szülőházá-

nak emléktábláján 
az szerepel, hogy 
a „népies műdalok 
kiváló előadóművé-
sze”. Pedig az ere-
deti táblán, amit a 
városvezetés előtte 
két nappal leszede-
tett és összetöretett, 
még úgy szerepelt, 
hogy a „magyarnóta 

koronázatlan királya”. Ezt az összetört 
táblát én még láttam a kőfaragó mű-
helyében. Azóta meg itt őrzöm a da-
rabjait a szívemben. 

Még egy dolog bánt igen engem. A 
Zsákai-féle cigányzenekar annak ide-
jén a Beretvásban tizenkét taggal mu-
zsikált. Ezzel szemben, amikor 2008-
ban Szegeden Dankó Pista Nemzetkö-
zi Nótaéneklési Versenyt rendeztek, a 
kísérőzenekar egy szintetizátor volt. 
Ha csak egy szál cigányt, egy Farkas 
Béla bácsit odaállítanak… 

Ezek a dolgok nincsenek véletlenül, 
csak azt nem tudom, meddig bírja még 
a magyar? Meddig lehet még a ma-
gyar emberen csavarni anélkül, hogy 
bele ne rokkanna? Vagy boldogan el 
ne felejtené, hogy valaha is magyarnak 
hívták azt a népet, amibe született? Ez 
lenne a cél? 

Egyszer Lezsák Sándornak is el-
mondtam, aki egy időben gyűjteni 
kívánta a hungarikumokat, hogy a ma-
gyar nótában benne van a magyar em-
ber szíve-lelke. Hűen tükrözi e kis nép 
gondolatvilágát, érzületét. Magyarok, 
zsidók, cigányok írták – magyar ének-
li, és a legnagyobb kisebbség, a cigány 
muzsikálja. Hol van ennél nagyobb 
hungarikum? 
(A teljes interjú a www.hunyadivaros.hu-n)

Nótás levelezőlap 1940-ből
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Fekete Dávid a „Megasztár 4.” má-
sodik helyezettjeként lett ismert az 
országban. A Hunyadivárosi Napo-
kon való fellépése előtt is meglehető-
sen nagy tömeg várta a színpadnál, 
de a java szinte csak a műsor után 
következett. Kígyózó sorban álltak 
a rajongók autogramért, s azért is, 
hogy egy fotó erejéig Dávid társa-
ságában legyenek megörökítve, aki 
közel másfél órán át igen nagy türe-
lemmel állta a közönség ostromát.  

F E K E T E  D Á V I D ,  A  T I N I K  K O M O L Y  K E D V E N C E

- Azért nem volt mindennapos ez a 
roham, Dávid. Hogy bírod?

- Nagyon örülök neki, s megmondom 
őszintén, nagyon kedves meglepetés, 
hogy itt is ennyien kíváncsiak rám 
– annál is inkább, mert most koncer-
teztem Kecskeméten először. Nagyon 
sok kedves hunyadivárosi emberrel is-
merkedtem meg most. Jó, hogy ez lett 
az első benyomás, az első emlékem er-
ről a városról. 

- Nagyon rövid idő alatt váltál is-
meretlenből nagy népszerűségnek 
örvendő, széles körben elfogadott 
sztárrá, amiben a szakma értékelése 
is benne van. Hogyan élted ezt meg? 

- Egy nagyon nehéz időszak után, 
köszönhetően az azóta is folyamatos 
fellépéseknek, most már egyre oldot-
tabban, és egyre nagyobb rutinnal ál-
lok a közönség elé.

Szabadabban is, hiszen a Megasztár-
korszak mindenféle szempontból sok 
kötöttséget jelentett.

Azzal, hogy most már nem egyik 
napról a másikra kell új dalokat meg-
tanulnom, hanem van ezeknek egy ter-
mészetes érési ideje, jóval többet tudok 
nyújtani a közönségem számára.

Míg az első cédémen a Megasztár-
ban elhangzott dalok voltak hallhatók, 
a mostani albumon már nyolc saját 
szerzemény és öt feldolgozás szere-

pel. Kedvenc dalaim az „Új élet vár”, 
a „Valami új” és a „Kell, hogy itt le-
gyél”. 

- Az életben is jellemez téged az az 
itt elhangzott dalsor, hogy legszíve-
sebben mindenkit magadhoz ölel-
nél?

- Én mindenkit úgy fogadok el, ahogy 
van – akárhonnan jön, akármilyen is a 
kinézete. Valószínű, hogy ezt érzik az 
emberek, s hosszú távon megjátszani 
sem lehet. 

A sokak által könnyű műfajba sorolt 
musicaleknek több olyan sora van, ami 
akár életfilozófiám is lehetne. Ily mó-
don minden dalhoz igyekszem valamit 
hozzátenni. Nemegyszer saját konkrét 
mondanivalóm kifejezésére, céltudato-
san tűzök műsorra egy-egy kiválasztott 
dalt, és sokan kihallják, értik ezekből, 
amit mondani szeretnék.   

- Nem félsz attól, hogy egyszer 
csak vége a csillogásnak, s újból hét-
köznapi ember leszel?

- Soha nem a csillogásért csináltam, 
amit csináltam. Én az ismerősöknek 
most is ugyanaz a „szomszédfiú” va-
gyok. Az élettől majdnem mindenki 
azt kapja, amit belead. Ha sokat adok, 
akkor sokat kapok, és ez fordítva is 
igaz. Én szeretnék minél többet adni 
az embereknek.   

Kósa Alexandra - Hunyadiváros Szépe 2009.

T Ü K R Ö M ,  T Ü K R Ö M  M O N D D  M E G  N É K E M . . .

Évről évre látványos szép színfoltja a Hunyadivárosi Napoknak a szépség-
királynő-választás, ami – ennyi gyönyörű hölgy láttán – komoly feladatot ró 
a zsűrire is. Az idei győztes Kósa Alexandra lett, udvarhölgyei pedig Kiss 
Henrietta és Hartman Ingebold. Felkészítőjük, s egyben a rendezvény lelkes 
és odaadó szervezője Szeverényi Andrea, a Gáspár Iskola fodrász szakmai 
tárgyainak oktatója,  fodrász mester, segítői pedig Mák Míra tánckoreog-
ráfus és Harsányiné Pataki Anna varrónő, akinek adománya volt az évről-
évre továbbszálló korona is.  Arra kértem az idei verseny néhány tagját, 
hogy bemutatkozásuk után idézzék vissza a hunyadivárosi szépségkirálynő-
választás szép pillanatait, a felkészülés kulisszatitkait.  

KA: Kósa Alexandra vagyok, 19 
éves. A tavalyi Tőserdő Szépe-vá-
lasztáson ismerkedtünk meg Ingével, 
s azóta nagyon jó barátnők lettünk. Ő 
szólt nekem erről a lehetőségről. 

Az ÁFEOSZ Kereskedelmi’ Szak-
középiskolába járok ötödévre. Jövőre 
a Kodolányi János Főiskolára szeret-
nék menni kommunikáció és média 
szakra.

ÖV: Ölvödi Vivien vagyok, 15 éves. A 
Katona József Gimnázium hatévfolya-
mos képzésére járok. Egyetemre ké-

szülök, mellette kacérkodom a modell-
kedés gondolatával is. Nekem ez már a 
negyedik szépségkirálynő-versenyem 
volt, s értem már el első helyezést is.    

HI: Hartman Ingebold vagyok, 16 
éves. A Széchenyi István Szakközépbe 
járok idegenforgalmi tagozatra.

Nem hiszem, hogy életpályául vá-
lasztanám a modellkedést, de most 
nagyon jó arra, hogy erősítsem az 
önbizalmam, új barátokat szerezzek, 
s kipróbáljam magam szokatlan élet-
helyzetekben. 
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HUNYADI-DÍJ  2009.

A beérkezett javaslatok alapján 
a Hunyadivárosi Részönkormány-
zat a 2009. évi Hunyadi-díjat Lóczi 
László, a Corvina Óvoda és Általá-
nos Iskola főigazgatója, részönkor-
mányzati tag, valamint Hegedűs 
Sándor, a Hunyadivárosi Polgár-
őrség tagja, részönkormányzati 
tag részére adományozta.

Lóczi Lászlónak köszönhető, hogy 
a Mátyás Király Általános Iskolában 
beindulhatott a két tanítási nyelvű 
oktatás, amellyel hosszú távú képzési 
programot biztosít az intézménynek 
is. Nagy szerepe van abban, hogy a 
Corvina iskoláiban továbbra is indul-
hattak első osztályok, sőt az egész 
város vonatkozásában mintaszerűen 
működteti az intézményt. Ez nem-
csak a pedagógus álláshelyek megtar-
tását és újak teremtését eredményezi, 
hanem annak lehetőségét is, hogy a 
városrészben az alapfokú oktatás te-
rületén európai színvonalú oktatás 
jöjjön létre, amelyből elsősorban a 
Hunyadivárosban élő gyermekek ré-
szesülnek. Lóczi László főigazgató 
nyitott minden olyan kezdeménye-
zés felé, amely a városrész rövid és 
hosszú távú érdekeit tartja szem előtt. 
Az odaítélt díj jelképes köszönete an-
nak az odafigyelésnek is, amellyel a 
városrészben lévő gyermekek, civil 
szervezetek, nyugdíjas és ifjúsági 
klubok tevékenységét segíti.

Hegedűs Sándor részönkormány-
zati tagot a városrészben sokan is-
merik, hiszen a Hunyadivárosi Pol-
gárőrség tagjaként időt és fáradságot 
nem kímélve épp tíz éve vigyázza a 
városrész nyugalmát, közbiztonsá-
gát. Odafigyelése nemcsak a polgár-
őri szolgálat közvetlen feladataira 
terjed ki, hanem sok más ügyben is 
hatékony segítséget nyújt. Figye-
lemmel kíséri a városrész növény-
zetének, a kihelyezett, illetve ültetett 
virágoknak, bokroknak és fáknak az 
állapotát. 

Odafigyel a játszóterek biztonságá-
ra, védelmére. A városrész közleke-
dési, parkolási gondjait is közvetíti 
az illetékeseknek, és segít azok ren-
dezésében. Kiemelkedő a városrész 
lakóival, lakóközösségeivel való 
kapcsolattartása. Közreműködik a 
felmerülő problémák megoldásában 
is. Kezdettől lelkes és állandó részt-
vevője, szervezője, segítője a Hunya-
divárosi Napoknak.

- Azt mondják, a sikerhez elsősor-
ban a ruhát, frizurát kell eltalálni.  
HPA: Nagy örömmel készítettem a 
fellépők színpadi öltözékét, akik mind 
szorosan kötődnek a Hunyadivároshoz. 
Többségük itt lakik, ide jártak általános 
iskolába, vagy valamelyik nagymama, 
nagynéni él itt. Volt, akire teljesen új 
ruhát varrtam, s volt, akire csak átala-
kítottam egy estélyi ruhát a készletem-
ből. Ezek a fiatal lányok mind csinosak, 
kedvesek, szépek. Jó rájuk dolgozni, 
jót szoktam bennük gyönyörködni a 
színpadon. Elfogadták a javaslataimat 
is, s egy-két próbával a méretükre le-
hetett igazítani a kiválasztott ruhát. Na-
gyon szeretem a szakmámat. Sok szép 
alkalmi ruhát terveztem eddig, s már 
most kigondoltam a jövő évi verseny 
legszebb-
nek szánt 
ruháját.

SzA: Az 
én irányí-
tásommal 
és a Gás-
pár Iskola 
fodrászta-
nulói se-
gítségével 
készültek 
a frizurák. 
Ehhez figyelembe kellett venni az arc-
formán kívül a versenyzők karakterét 
is. A szépség-szakma nemcsak a de-
koratív külső kialakításában testesül 
meg. Rá kell éreztetni arra a welness-
érzésre is, amivel a versenyző magára 
tudja vonni a nézők figyelmét. Gondot 
okozott még a színpadi mozgás, de 
Mák Míra nagy hozzáértéssel tanította 
meg a lányoknak az általa összeállított 
koreográfiát, s már hetekkel előtte gon-
dolkodtunk ezek aláfestő zenéjén.  

KA: Öröm is és igazi meglepetés volt 
az én egyenes hajamból ez a mostani 
romantikus, hullámos frizura. Ezután 
legszívesebben mindig ilyen hajjal 
lépnék a színpadra.   

HI: A színpadi, nem természetes, lassú 
ütemű járásban sokat segít a zene rit-
musa. Kötelező még a mosoly is, ami 
ugyan ösztönösen jön, de éppen ezért 
spontán. Néha megfeledkezem róla, de 
elég a nézők között anyukámra nézni, 
már mutatja is, hogy mosolyogjak.

ÖV: Nagyon aranyos volt a hunyadi-
városi közönség, nagyon jól ösztönzött 
minket. Az elöl lévő gyerekek is csu-
pa kedvességet mondtak be nekünk a 
színpadra, s ezen is rögtön mosolyogni 
kellett. 

- Mi kell még a győzelemhez?
HI: Ha a belső világomban minden 
rendben van, s jól érzem magam a 
bőrömben, akkor mások is szépnek 
fognak látni. Én anyukámmal nagyon 
sokat beszélgetek, s ez sokat segít ab-
ban, hogy megtaláljam azokat a fo-
gódzókat, értékeket, amelyek mentén 
kialakíthatok egy harmonikus belső vi-
lágot. Ezekből is a legfontosabb, hogy 
megértéssel, szeretettel nézzem a világ 
dolgait. 

ÖV: Nekem is mindig mondja az anyu-
kám, hogy neki én vagyok a legszebb. 
Azért kell egy kis lelki felvértezettség 
is, mert az olykor elhangzó negatív 
kritikát a helyén kell tudni kezelni.

KA: Na-
g y o n 
b o l d o g 
v a g y o k , 
hogy most 
a Hunya-
d i v á r o s -
ban én 
lehettem a 
szépségki-
rálynő, s 
köszönöm 
a Dakó 
Kft. által 

biztosított, nagyon kényelmes fekete 
Mazdát, amit két napnál egy kicsit to-
vább is használhattam. 

- Milyen hozadéka, üzenete van 
egy szépségversenynek?
SzA: Ritkán élünk meg a hétközna-
pokban hasonlóan felfokozott szinten 
olyan érzéseket, mint a barátság új 
élménye vagy odafigyelés a másikra.
A szépség elsősorban a nő belső igé-
nyességéből, kisugárzásából fakad, 
ezért sem mérhető, definiálható olyan 
adatokkal, mint az arc- vagy csípőszé-
lesség. 

A belső igényességet tükrözi aztán 
a harmonikus külső, de nem szabad 
hagyni, hogy ezt a képet túlzott mér-
tékben befolyásolja a fogyasztói tár-
sadalom komoly üzleti érdekeltséget 
kiszolgáló médiájának a sugallata. 
Legközelebb a hagyományos mellett 
nyugdíjasok számára is szervezünk 
majd szépségversenyt. 

Ma a nők nagyon odafigyelnek a kül-
sejükre. Nem tudni, hogy ez a „mindig 
topon-levés” – karriert, megélhetést is 
befolyásoló – kényszerének köszönhe-
tő-e, vagy pedig annak, hogy az ápolt, 
szép külsővel tartozunk önmagunknak 
és a környezetünknek, hiszen a másik 
embert is megtiszteljük vele.

Kósa A., Szeverényi A., Harsányiné P. Anna, Hartman I., Ölvödi V.
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HHHH OKTATÁS - KÉPZÉS

A H O G Y  R É G E N ,  M A  I S  A Z  I S K O L A  A  S Z E L L E M I  K Ö Z P O N T

A N G O L  T A N F O L Y A M  A  H U N Y A D I V Á R O S I A K N A K

- Mi motiválta a városrészért ki-
fejtett tevékenységeiben? – kérdez-
tük Lóczi Lászlót, a Corvina Óvoda 
és Általános Iskola főigazgatóját, az 
idei év egyik Hunyadi-díjazottját.

- Olyan gyerekek nevelésében kívá-
nok részt venni, akikkel öröm lesz idős 
koromban is együtt élni a Hunyadivá-
rosban. Akik igényesek környezetükre, 
aktívak a közéletben, tiszteletben tart-
ják lakótársaikat, s otthonosan mozog-
nak hazájuk és Európa kultúrájában. 

- Mit jelent a Corvina jelen-
léte a városrészben?

- Helyet ad a legjelentősebb 
kulturális és közösségi esemé-
nyeknek: a civil élet összefo-
gásának szellemi központjává 
vált. Így például a Mátyás Iskola 
a székhelye a részönkormány-
zat üléseinek. Sokáig itt tartotta 
foglalkozásait a Nyugdíjasklub, 
ahogy a Baba-Mama Klub ren-
dezvényei is  otthonra találnak 
nálunk. Helyet adunk az ittélők 
számára meghirdetett nyelvi kép-
zéseknek is.

A Hunyadivárosért Egyesület’ és a 
városrészi önkormányzat minden szer-
veződése ide összpontosul. Ezek közül 
leglátványosabb a Hunyadivárosi Na-
pok megnyitója, az idősek színjátszó 
találkozója és a helyi alkotók, gyűjtők 
tárlata, melyeknek szintén iskolánk 
biztosít megfelelő színteret. A város-
rész szépítését célzó társadalmi mun-
kák résztvevőinek is biztos magját al-
kotja iskolánk tanári és szülői közössé-
ge és az ehhez kedvet érző gyerekek.   

- Intézményvezetői tevékenysége 
milyen mértékben szolgálta a város-
részben a munkahelyteremtést?

- Amikor hét évvel ezelőtt idejöttem 
a Mátyás Iskolába, 380 tanulója és 
32 pedagógusa volt. Most 500 tanuló 
oktatását 38,5 pedagógus-státusszal 
végezzük az időközbeni leépítések és 
költségelvonások ellenére. Itt említe-
ném meg a Corvina másik iskoláját, 
amelyet az egyesítés előtt a bezárás fe-
nyegetett. A Mátyásba jelentkező gye-
rekek egy részének átcsoportosításá-

val, személyi és szakmai átszervezés-
sel sikerült újraéleszteni és színvonalra 
hozni a Hunyadi Iskolát.

Személyes ötletem és törekvésem 
volt a Napsugár Utcai Óvoda méltóbb 
körülmények közé helyezése, ami a 
Hunyadi Iskola épületében talált új 
otthonra – eggyel több óvodai csoport-
tal, ezáltal növelve az itt dolgozók lét-
számát. Az épület teljes kihasználtsága 
hosszú időre megalapozta a Hunyadi 
Iskola és pedagógusainak jövőjét is.   

- A városrész arculatát nagyban 
meghatározza az az értékrend, ami-
nek a szellemében irányítja az okta-
tási intézmények életét. 

- Nagyon értékesnek tartom a ma-
gyar kultúrát, s ugyanilyen fontosnak 
tartom, hogy ezt az értéket közvetíte-
ni, érvényesíteni is tudjuk a világ felé. 
Ennek szellemében nemzetközi kap-
csolatokat hoztunk létre, s a Comenius 
Projekt keretében igen sok hunyadivá-
rosi gyereket vittünk külföldre, és fo-
gadtunk onnan ide érkezőket. 

A széleskörű kapcsolatépítés-
hez elengedhetetlen egy olyan 
nyelv társalgási szintű ismerete, 
amely a világ minden táján hasz-
nálható. 

Emelt szintű angol oktatás 
már korábban is volt a Mátyás 
Iskolában. 2009 őszétől két ta-
nítási nyelvű képzésben tanítjuk 
az idegen nyelvet elsajátítani 
vágyó kisdiákokat, akik felmenő 
rendszerben tanulva a nyolcadik 

év végére középszintű angol nyelvtu-
dással kell, hogy rendelkezzenek. 

Ez a képzés egész Kecskemétre ki-
terjed. Ennek ellenére kétségkívül igaz, 
hogy ennek legfőbb haszonélvezői a 
közelben élő hunyadivárosi gyerekek. 

Aki többet szeretne megtudni a két 
tanítási nyelvű oktatásról, az részletes 
információkhoz juthat március 4-én 
17 órakor, amikor „Bemutatkozik az 
iskola” címmel nyílt napot tartunk az 
érdeklődők számára. 

Mátyásos diákok jártak nemrég Liechtensteinben

A hunyadivárosi nyugdíjasok szá-
mára tavasszal szervezett számító-
gépes tanfolyam sikerére való tekin-
tettel, a beérkező kéréseknek meg-
felelően a Hunyadiváros Városrészi 
Részönkormányzat a nyár folyamán 
kezdő angol tanfolyamot is indított a 
városrész negyven év feletti érdeklő-
dői számára. 

Már a meghirdetést 
követő napokban olyan 
nagyszámú jelentkező 
volt, hogy végül két cso-
portra bontva folyt az ok-
tatás. Az ily módon kétszer 
29 órában tartott tanfo-
lyamra 2009. július 28. és 
szeptem-
ber 22. 
k ö z ö t t 
k e r ü l t 

sor a Mátyás Király 
Általános Iskola in-
teraktív táblás angol 
nyelvi szaktantermé-
ben 31 tanfolyami 
hallgató jelenlétével, 
akik közül 28-an si-
keresen vettek részt a 
képzésben.   

Az angol tanfolyam tanára Lóczi 
László, a Corvina Óvoda és Általános 
Iskola főigazgatója volt, aki a sajátos, 
maga nemében egyedülállónak mond-
ható képzés tapasztalataival elégedett, 
s a maga részéről nem látja akadályát 
annak, hogy a jövőben ennek folytatá-
sa legyen.
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HHHHKLUBÉLET 

H A S Z N O S  V O L T  A Z  A N G O L  T A N F O L Y A M ?

A Hunyadivárosi Baba-Mama Klub összejövetelei továbbra is kéthetente vannak, minden hónap 3. szerdáján, délelőtt 10 
órától az Ifjúság úti Ibitanodában. A működési költségek fedezéséhez szívesen fogadunk el támogatást. Korlátozott ideig 
él még az a felajánlásunk, hogy a legalább 2500 Ft-ot nyújtó adományozók kapnak ajándékba egy 2010-es, hunyadivárosi 
kisgyermekeket tartalmazó babanaptárt, melynek fotója az újság 19. oldalán található.

Dr. Bükki Éva klubvezető

 Klubalkalmak:
 • 2010.március 3.    Kisgyermekek értelmi fejlődése,
          figyelem felhívó jelek
 • 2010.március 17.   Zenebölcsi, légvárazás
 • 2010.április 7.       Utazás, nyaralás a picivel, 
          bababarát vendéglátóhelyek
 • 2010.április 21.     Zenebölcsi
 • 2010.május 5.       Babaúszás
 • 2010.május 19.     Zenebölcsi, légvárazás
 • 2010.június 2.       Mit kell tudni a csípőficamról?
 • 2010.június 16.     Zenebölcsi, légvárazás

További információ: bukkieva@freemail.hu    06-70-238-0401

V Á R U N K  A  B A B A - M A M A  K L U B B A !

Jól sikerült a városrész első babaruha-börzéje novemberben.

NYOLCÉVES 
A NYUGDÍJASKLUB

A Hunyadivárosi Nyugdíjasklub, 
mely 2010 januárjában ünnepelte 8. 
születésnapját, a korábbiakhoz hason-
lóan kéthetente keddenként 3 órakor 
tartja találkozóit a KEMU Fiúkollégi-
umának dísztermében.

A klub 2010-es programja is igen 
gazdag, íme néhány közülük. A márci-
us 2-án tartott nőnapi megemlékezésre  
április 13-án férfinappal kontráznak 
rá. Közben március 30-án „megle-
petés”-vendégük lesz. Április 27-én 
Budapestre kirándulnak. Gyakorlott 
idegenvezető segítségével múzeumlá-
togatáson vesznek részt. Május 25-én, 
a várható szép időben pedig kiláto-
gatnak a Szabadidőparkba. Újdonság, 
hogy márciustól időskori tornafoglal-
kozások is indulnak majd, melyre már-
is nagy az érdeklődés. 

A klub látogatottsága ma is töretlen. 
A tagok mindenre kész, segítő hozzá-
állása és a mindennapok nehézségein 
túlmutató optimizmusa mellett  kö-
szönhető ez a szervezőmunkát végző 
Klubtanács tagjainak, név szerint Bor-
sos Györgynének, Kósa Lajosnénak, 
Váczi Pálnénak és Török Ignácnak.

Az előző oldalon bemutatott angol 
tanfolyam résztvevőit arról kérdez-
tük, miért jelentkeztek ide, s milyen-
nek találják az itt folyó képzést:

Kunszabó Zsuzsa, Tinódi utca: 
- A gyerekeim tanultak angolt annak 

idején, s mivel mindig én kérdeztem ki 
őket, egy kis angol tudás énrám is ra-
gadt. Arra gondoltam, nem árt ezt egy 
kicsit felfrissíteni több okból is. Az 
egyik, hogy ebben a korban nagyon 
egészséges és jó dolog, ha az ember 
egy kicsit tornáztatja az agyát. 

A másik ok, hogy jelen pillanatban 
már az unokáim azok, akiktől alkal-
masint én kérdezem ki az angol leckét, 
s igen elszégyelltem magam, amikor 
egyikőjük megjegyezte: „Mama, még 
ennyit se tudsz?”. Az itt szerzett tu-
dással megalapozom azt, hogy a nekik 
való segítségnyújtás ne okozzon szá-
momra problémát.

Chudi Csaba, Liszt Ferenc utca: 
- Még a régi iskolarendszerben ta-

nultam, ahol az orosz volt a kötelező 
nyelv. Most viszont a napi munkám-
ban nagy segítség lenne az angol nyelv 
legalább alapszintű ismerete. Ez a tan-
folyam közel esik a lakhelyemhez, és 
a számomra megfelelő esti órákban 
van. Bár teljesen kezdőként jöttem ide, 
most ott tartok, hogy következő lépés-
nek már az alapfokú nyelvvizsga bizo-
nyítvány megszerzését tervezem. 

Nagy segítség a számomra az is, 
hogy nem a nyelvtani ismeretek elsajá-
títására helyezzük a hangsúlyt, hanem 
a mindennapi életben szükséges kife-
jezések megtanulására. 

Beráné Gróf Ilona, Tinódi utca: 
- Az alapbetegségemmel kapcsolat-

ban van egy országos egyesületünk, 
amely nemzetközi találkozókat, kong-
resszusokat is szervez. A külföldi cso-
portokkal való rendszeres kapcsolattar-
tás feltételezi az angol nyelv legalább 
alapszintű ismeretét. 2010-ben egye-
sületünk szervezi a soron következő 
európai találkozót, ahol 18 ország kép-
viselői lesznek jelen. Engem is kivá-
lasztottak Magyarország öt delegáltja 
közé, így a hátralevő egy évben nagy 
energiát szeretnék fordítani az angol 
nyelv elsajátítására.   

Örülök annak, hogy az órákon sokat 
beszélünk angolul. Nagy önbizalmat 
ad, hogy már ennek a kezdeti tudásnak 
a birtokában is meg merek szólalni. 

Zsírosné Kis Ilona, Mátyás kir. krt.:
- Nagyon szeretem a nyelveket: 

németből érettségiztem, de abban az 
időben angol tanulására meg nem volt 
lehetőségünk. Jelenleg munkanélküli-
ként próbálom a rendelkezésemre álló 
időt a lehető leghasznosabb elfoglalt-
ságokkal tölteni. Így választottam a 
nyelvtanulást, amit a jelenlegi helyze-
temben anyagilag más módon nehéz 
lenne megoldanom. A lányom Angliá-
ban dolgozik. Volt, hogy tőle kérdez-
tem meg olyan kifejezéseket, melyekre 
nem akadtam rá a szótárban…

Köszönjük ezt a lehetőséget a tanfo-
lyamot támogató Hunyadivárosi Rész-
önkormányzatnak és Lóczi László ta-
nár úrnak, aki messzemenő segítséget 
nyújtott ahhoz, hogy az idegen nyelv 
tanulásában mindannyiunknak sikerél-
ményei legyenek. 
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HHHH CIVIL ÖSSZEFOGÁS

A  K Ö S Z Ö N E T  M I N D I G  J Ó L E S I K

A tíz éve eredményesen működő 
Hunyadivárosi Polgárőrség célja ma 
is az, mint régen: a városrész nyu-
galmának és közbiztonságának őr-
zése, erősítése. Polgárőrségünk tag-
jai mindezt önkéntesen és ingyene-
sen, saját szabadidejük, pihenésük 
terhére ajánlották fel a városrészben 
élő polgárok számára, s végzik mind 
a mai napig hol több, hol kevesebb 
társadalmi megbecsültség mellett. 

Létszámunk a többi városrészhez 
viszonyítva nem túl nagy. Ez a mun-
ka bizony azzal jár, hogy saját csalá-
dunkat otthagyva vállaljuk esténként, 
éjszakánként a járőrözést, így nagyon 
nehéz erre új jelentkezőket találni. 
Ugyanakkor az itt élő polgárok elemi 
érdeke, hogy a már megszerzett, ki-
alakult nyugalom továbbra is megma-
radjon. Ennek érdekében jó lenne, ha 
minél többen állnának be polgárőrnek, 
akár férfi, akár hölgy az illető.

Igazából „mindössze” ezen múlik az, 
hogy a polgárőrség nálunk is irigylésre 
méltó módon működhessen, s minden 
nap és este lehessen polgárőrt látni az 
utcáinkon, tereinken. Sokat jelentene 
ez, mivel a bűnözők köztudottan nem 
mennek olyan helyekre, ahol akadá-
lyoztatva vannak, s hamar lebukhat-
nak. 

Az, hogy ezzel a kisebb létszámú 
csapattal is ilyen ütőképesek tudunk 
lenni, a csoporttagok átlagon felüli ter-
helhetőségének, áldozatkész, elhivatott 
munkájának köszönhető. Ám hosszú 
távon ez csak akkor tartható fenn, ha 
sikerül másokat is bevonni ebbe a te-
vékenységbe, ezért előre is köszönjük 
az ehhez elhivatottságot érző hunyadi-
városiak jelentkezését!

Az sem jelent gondot, ha valaki ezt 
a munkát egyelőre elkötelezettség nél-
kül, csupán kipróbálni szeretné, s ez 
alapján majd csak később dönt egy 

szorosabb csatlakozásról. Szeretettel 
várunk olyan segítőket is, akik állan-
dó járőrözés helyett csak alkalmanként 
vagy ritka időközönként tudnának 
járőrözést vállalni. Már az is nagy se-
gítség, ha minden hónapban egy-két 
alkalommal, de akkor biztosan lehet 
számítani valakire. 

Minden nehézsége ellenére ez a 
munka sok szépséget, élményt, sike-
reket rejt magában, és elősegíti olyan 
emberi kapcsolatok kialakulását, ame-
lyek a hagyományos polgári életben 
ritkán adódnak. Ebből is következik, 
hogy nagy összetartás, odaadás jellem-
zi ezt a kis polgárőr csapatot. 

Mint vezetőjük, magam is nagyon 
szívesen járőrözöm velük. Jó a hangu-
lat, az együtt töltött idő sajátosan old-
ja a mindennapok feszültségét: együtt 
járőrözve, beszélgetve könnyebben 
elszállnak a gondok. Jótékonyan hat 
ránk a szabadban történő séta, a friss 
levegő, a mozgás is. 

Baráti a kapcsolatunk a műkertvá-
rosi rendőrséggel is, ahová területileg 
tartozunk. Bármikor számíthatunk rá-
juk, és mi is szívesen segítünk nekik, 
sokszor együtt is járőrözünk.  

Az évek során annyi érdekes tapasz-
talatunk volt, amit felsorolni nem is 
lehet. A mostani fagyos téli napokra 
jellemző például, hogy egy görbe este 
után a magáról nem tudó emberek lepi-
hennek útközben, nem számolva azzal, 
hogy a kihűlés miatt a másnapot már 
nem biztos, hogy megérik. Azt hiszem, 
nem egy ember életét mentettük már 
meg azzal, hogy rátaláltunk, és embe-
ri, illetve orvosi segítséget nyújtottunk 
neki. Volt példa arra is, hogy utcán más 
okból rosszul lévő emberhez hívtunk 
mentőt. Családi veszekedések, han-
goskodások, közterületen lévő rend-
bontások elhárításában is nyújtottunk 

már segítséget. Iskoláink rendezvé-
nyeinek zavartalan lebonyolításában is 
igyekszünk részt venni. Szeptember-
ben a reggeli órákban ott voltunk az 
általános iskolák zebráinál, biztosítva 
a kisdiákok biztonságos áthaladását.

Segítjük a rendőrség munkáját is. 
Halottak napján a köztemetőnél, re-
pülőnapokon a parkolás rendjének 
kialakításánál is jelen vagyunk. Egyik 
legszebb munkánk az évente megren-
dezésre kerülő Hunyadivárosi Napok 
rendjének teljes körű biztosítása. Ez a 
múlt évben a kerékpárút megnyitásá-
val is kiegészült. 

Örömmel hallottuk a hírt, hogy a 
legfrissebb bűnözési statisztika sze-
rint a Hunyadiváros a legnyugodtabb 
városrész Kecskeméten. Ehhez bizony 
sok szolgálatban eltöltött óra kellett.

A jóleső dicséretek mellett, sajnos, 
olyan visszajelzések is elérnek ben-
nünket, hogy miért nem voltak itt, meg 
ott a polgárőrök? Ezekre most is csak 
azt tudom mondani, hogy lehet jönni 
velünk. Ki lehet próbálni, milyen az, 
amikor esőben, fagyban – míg más ott-
hon pihen, alszik – mi rójuk az utcákat. 
Természetesen, ha többen leszünk, több 
helyre és gyakrabban eljutunk majd, s 
jobban tudjuk váltani is egymást.

Terveink között szerepel egy önálló 
hunyadivárosi polgárőrség felállítása, 
de ehhez a mostaninál több velünk 
érző, gondolkodó, tevékenykedő, lel-
kes polgárőrre lenne szükségünk. Ter-
veinkhez, feladatainkhoz nagy szere-
tettel várjuk mindazok jelentkezését, 
akik úgy érzik, hogy tevőlegesen is 
szeretnének hozzájárulni városrészük 
rendjéhez, nyugalmához.

Harangi Béla
a Hunyadivárosi Polgárőrség vezetője 

Tel.: 30/995-3435
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V I L Á G R A N G L I S T Á S  K O M M A N D Ó S  Ő R Z I  A  H U N Y A D I V Á R O S T

- Mi mondható el ma a közbizton-
ságról? – kérdezem Kiszel Sándort, 
a Műkertvárosi Rendőrőrs parancs-
nokát, ahová a Hunyadiváros és Ka-
tonatelep is tartozik. 

- Az elmúlt évben városi viszonylat-
ban a legkevesebb bűncselekmény a 
Hunyadivárosban történt, de mindhá-
rom városrész nyugodtnak mondható. 
A bűncselekmények számát és erősza-
kosságát tekintve is alatta maradtunk 
a korábbi évekének. A tágabb környe-
zetünket nézve viszont már van ok az 
aggodalomra. Az emberek jóval agres-
szívebbek lettek. Egy szóváltás hevé-
ben hamarabb támadnak egymásra, s 
ehhez olyan közbiztonságra veszélyes 
eszközöket használnak, amik ugyan 
korábban is bent voltak az országban, 
de nemigen használták őket. Most ott 
van az ólmos bot, a boxer, a kés a ko-
csiban, s elő is veszik őket. 

Az agresszivitás oka lehet, hogy az 
emberek nagy hányada munkanélküli, 
vagy jóval kevesebb pénzért jóval töb-
bet dolgozik. A megélhetés nehézségei 
nem kímélik az emberi kapcsolatokat 
sem. Nagyarányban bomlanak fel a 
családok. Az élet minden területén ér-
zékelhetően nagy a feszültség. Nőtt a 
megélhetési bűnözés is, amikor valaki 
egy tyúkot, kacsát a saját fogyasztására 
tulajdonít el. A téli időszakban ez még 
a tavalyi évhez képest is sokat nőtt. 
Adatokkal alátámasztható, hogy az 
állampolgárok és ezzel együtt az őket 
védő rendőrök veszélyeztetettsége az 
elmúlt évtizedben megduplázódott. 
Ez a veszélyeztetettség a polgárőröket 
kevésbé érinti, mivel ők tényleges in-
tézkedési jogkörrel nem rendelkeznek.  

- Mivel biztosítják a három város-
rész nyugalmát?

- A nap 24 óráját lefedő járőrszol-
gálatunk van. A fokozott őrzést a pol-
gárőrök és – mintegy másfél éve – a 
katonai rendészek segítségével tudjuk 
megoldani. Havi hét-nyolc alkalom-
mal kérek járőrszolgálatra katonai ren-
dészeket, akik segítségével kétszer ak-
kora területet tudunk kiadni szolgálat-
ra, mint egyébként. A három városrész 
pont körülöleli a laktanyát, repülőteret, 
így a terület ellenőrzése, a fokozott 
odafigyelés nekik is jó szolgálatot tesz. 
Az is fontos, hogy mennyi üzemanya-
gunk van, mert nagyban függ tőle a 
hatékonyságunk: Csak a főbb utakat 
járjuk, vagy a kisutcákba is be tudunk 
menni? A járőreink ismerik a bűnözői 
köröket és nagyjából ezek mozgását 

is. Nagy jelentősége van annak, hogy 
rendszeresen meg tudunk-e jelenni az 
„útjukban”.  Segítség nekünk a velünk 
járőröző polgárőrök helyismerete is. A 
kisutcák, zsákutcák, átjáró kisközök 
ismerete főleg akkor hasznos, ha utána 
kell mennünk a gyanús személyeknek.  

- Jó a kapcsolatuk a hunyadivárosi 
polgárőrökkel?

Kifejezetten jó. Havi hat-nyolc alka-
lommal szoktunk együtt járőrözni. Se-
gítenek nekünk akció-szolgálatoknál 
is, illetve egy-egy rendezvény biztosí-
tásánál. Minden járőrözésük előtt be-
jelentkeznek hozzánk a váltásparancs-
noknál vagy a szolgálatos járőrnél, 
így tudjuk egymásról, hogy ki merre 
jár. Tudjuk egymás telefonszámát, 
így mindig közvetlen kapcsolatban 
vagyunk. A jelzéseik alapján számos 
alkalommal tudtunk igazoltatni olyan 
személyeket, akik épp elkövettek egy 
bűncselekményt (még ott találtuk 
náluk az ellopott holmit) vagy – a je-
lekből ítélve – épp ezért indultak. 

- Mekkora létszám kellene magá-
hoz a tettenéréshez?

- A rendőrörs létszáma most 12 fő. 
Még négy-hat fő kellene ahhoz, hogy 
párosával éjjel-nappal kiadja a szolgá-
latot, illetve akkor se maradjon lefe-
detlen a terület, ha a járőreinket elhív-
ják más városrészbe segíteni. Ez a lét-
számszűkösség a polgárőrségre is igaz, 
akik igen nagy egyéni áldozatvállalás 
mellett állnak helyt. Kérdés, hogy ezt 
a gyakoriságú járőrözést ennyi ember 
meddig bírja még, mert azért ebbe a 
családoknak, hozzátartozóknak is van 
beleszólása. Kellene melléjük még 
vagy tíz új ember ahhoz, hogy a város-
rész teljes területére megfelelő módon 
és gyakorisággal tudjanak odafigyelni.  

- A Hunyadivárosban élők meny-
nyire segítik a munkájukat?

- Utólag is köszönünk minden la-
kossági bejelentést. Ha csak annyit 
mondanak, hogy például erre és erre 
köszörűsök járnak, mi már tudjuk, mi 
a dolgunk… Működik a városrészben 
a Szomszédok Egymásért Mozgalom, 
ide is örömmel vesszük az új jelentke-
zéseket. A SZEM-aktivisták figyeltek 
fel például arra, hogy építkezéseknél 
gyakran tűnnek fel gyanús autók. A be-
jelentéseknek utánanézve más városba 
való körözötteket sikerült elfognunk, 
akik arra szakosodtak, hogy építkezé-
sekről tulajdonítsanak el nem jól őrzött 
értékeket.   

- Milyen ürüggyel kéredzkednek 
be a tolvajok a lakásokba?

- Újabban letépik a lépcsőházban 
a falról a gázóra-leolvasó által ottha-
gyott papírt, s ezt felmutatva jutnak be 
a lakásokba. Új jelenség, hogy a szél-
hámosok előzetes felmérést végeznek, 
hogy a kiszemelt idős személynek van-
e unokája, hogy hívják, hol dolgozik 
stb.. Utána az unoka nevében felhívják 
őket: pl. hogy hirtelen kellene egy gép-
kocsi-foglalózáshoz ennyi meg ennyi 
pénz, mindjárt küldene is érte valakit... 
Mindeközben olyan személyes infor-
mációkat is elejtenek, ami meggyőzi 
a nagyszülőket arról, hogy tényleg az 
unokán segítenek a gyorskölcsönnel. A 
nap legveszélyesebb része a betöréses 
lopás szempontjából a 17-19 óra kö-
zötti időszak, mert sokan ekkor men-
nek el otthonról a gyerekért óvodába, 
iskolába, vásárolni, postára. 

- Korábban a Rendőrség Különle-
ges Szolgálata Támogató Komman-
dójánál dolgozott, s világversenyen 
is komoly sikerei vannak.   

- Egy válogatót követően először 
2002-ben jutottam ki a Floridában min-
den év novemberében megrendezésre 
kerülő SWAT Round-up Kommandós 
Világbajnokságra. Tavaly az országból 
tizenketten jutottunk ki. A csapatunk 
most nem volt olyan sikeres, de egyé-
niben 21. helyezést értem el. Ez a ver-
seny azért jött létre, hogy bevételével 
segítséget nyújtson a szolgálatteljesí-
tés közben elhunyt amerikai rendőrök 
családjának, de jó lehetőséget biztosít 
arra is, hogy a világ legjobb komman-
dósai megosszák egymással a tapasz-
talataikat. 
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HHHH MEGTUDHATJUK?

A fenti kérdést Király Attilának, a 
hunyadivárosi UNIVER ABC veze-
tőjének tettük fel: 

Elég komoly változások vannak a 
korábbi évekhez képest elsősorban ab-
ban, hogy minden termékünkből jóval 
kevesebbet vásárolnak az emberek. 
Ezen belül is például a vegyi áruk kö-
zött nagymértékben csökkent a kozme-
tikumok vásárlásának az aránya. Ke-
vésbé vásárolják a drágább, nagyobb 
kiszerelésű mosóporokat is.

Általánosságban véve igaz, hogy 
hiába lenne kifizetődőbb mindenből 
a nagyobb kiszerelés, az emberek in-
kább kis mennyiségeket vásárolnak. 

A Hunyadivárosban sok idős, nyug-
díjas ember él, akik a kenyér mellé 
szokás szerint csak 5-10 dkg szalámit 
vagy sajtot vesznek. Azaz vagy az 
egyiket, vagy a másikat. Inkább csak 
ünnepnapokon kerül a csemegeáru 
mellett sajtféle is a kosarukba. 

Minden olyan áru forgalma is csök-
kent, ami élvezeti cikknek minősül, 
így jóval kevesebb édesség, üdítőital, 
sör fogy a polcokról. Ugyanakkor a 
borok – főleg az olcsó kannás vagy 
flakonos borok – forgalma érezhetően 
növekedett. 

M I T  V Á S Á R O L N A K  M A  L E G T Ö B B E T  A Z  A B C - B E N ?
H O G Y A N  V Á L T

 K Ö Z M U N K Á S S Á ?

S z a b ó 
Gábor je-
lenleg a  
H u n y a -
d i v á r o s 
egyik köz-
munkása. 
A nevét 
k ö n n y e n 
megjegyez-
ték a kollé-

gák, mert ő volt az, aki az egyik 
hétvégén leeső hatalmas meny-
nyiségű havat még azon frissi-
ben, kérés nélkül ellapátolta az 
iskola környékéről, hogy hétfő 
reggelre már letakarított udvar, 
járda fogadja az érkezőket. 

Kőművesnek tanultam. Több 
mint húsz évig dolgoztam a szak-
mában, s még most is ott lennék, 
ha négy évvel ezelőtt tönkre nem 
megy az az építőipari vállalkozás, 
aminek az alkalmazottja voltam.

Negyvenöt éves vagyok, azóta 
sem találtam megfelelő munkát 
magamnak, de nemcsak én va-
gyok így. Tízen voltunk kőmű-
vesek abban a régi, összeszokott 
csapatban. Ma egyről sem tudok, 
aki az építőiparban talált volna új 
helyet magának. 

Megpróbáltam több mindent 
azóta. Voltam például juhász is, 
mert az szabad élet, szabad világ, 
de csak nem találtam a helyem. 
Hiányoztak a társak. Visszajöttem, 
s próbáltam keresni – ha munka-
helyet nem is, de – legalább mun-
kát. A végén itt kötöttem ki. Szűk 
ötvenezret keresek egy hónapban. 
Kőművesként száz-százhúszezret 
kaptam kézhez. 

Sokat jártunk Pestre és vi-
dékre, például Tiszaújvárosba. 
Volt, hogy hétfőn elmentünk és 
péntek este jöttünk 
meg. Mondtam is az 
igazgató úrnak, hogy 
karbantartói munká-
ban, kisebb kőmű-
vesmunkában szá-
míthat rám. Ennyi.

Jó lenne vissza-
menni még egyszer 
a szakmámba, de 
olyan valószínűleg 
már nem lesz. 

Nőtt az ér-
deklődés a jó 
minőségű, de 
a l a c s o n y a b b 
á r k a t e g ó r i -
át képviselő 
COOP-termé-
kek iránt. Mind 
menynyiség-
ben, mind ér-
tékben azoknak 
a termékeknek 
a kereslete emelkedett, amelyek az 
alapvető napi élelmiszereink közé tar-
toznak. Továbbra is tartja vezető he-
lyét a pékáruk között a kenyér, de már 
nem fogy ennek arányában az erősen 
megdrágult tej. 

A margarin és az olajok helyett sokan 
inkább zsírt visznek, de ezzel is inkább 
bevárják az akciókat. Minden áru vo-
natkozásában gyakrabban érdeklődnek 
az emberek a leárazások felől, s ehhez 
igazítják a vásárlásaikat. 

A csökkenő kereslet hatására egyre 
több a húsakció, mivel a gyártók is el 
szeretnék adni a termékeiket. 

Nagyon sok törzsvásárlónk van, akik 
ismerik az eladókat és viszont. Ebben 
a személyes kontaktusban könnyebben 
hozzájutnak vásárlóink a nekik leg-
megfelelőbb árú termékekhez. 

H O G Y  M E G Y  A  V A R R O D Á N A K ?

Régóta dolgozom vállalkozóként a 
női szabó szakmában – nyújt betekin-
tést a munkájába Harsányiné Pataki 
Anna varrónő –, s hunyadivárosiként 
2000-ben nyitottam egy műhelyt a 
Posta melletti szolgáltatóháznál.    

Ma jóval kevesebb méretes sza-
bóság van, mert jóval kevésbé lehet 
megélni belőle. Ha annak idején nem 
vettem volna meg ezt az üzletet, ha-
nem a mostani kevés bevételből még 
bérleti díjat is kellene fizetnem, már 
nem tudnám fenntartani magam. 

Változott a műhely profilja is az el-
múlt években anélkül, 
hogy ezt terveztem 
volna. Régen jobbára 
csak új ruhákat, szebb-
nél szebb alkalmi ru-
hákat varrtam, most 
pedig túlnyomórészt 
javításokkal keresnek 
meg. Sokat jelent, 
hogy nagyon szeretem 
a szakmámat, meg a 
műhelyembe járó hu-

nyadivárosi embereket, bár már egé-
szen távoli városrészekből is eljön-
nek hozzám.  

Talán az én példámra, a lányom 
is ezt a szakmát tanulta ki. Nagyon 
ügyes keze van, szép eredménnyel 
végzett. Ennek ellenére nehezen talál 
munkahelyet magának. Az elhelyez-
kedés szempontjából nem egyértel-
műen előny, hogy érettségije is van, 
számítógépes tanfolyamot végzett, és 
a szabászgéptől kezdve a rollnizáson, 
több tűs fedőzésen át a hímzésig min-
dent önállóan rá lehetne bízni. Ma a 
varrodák elsősorban szakképesítés 
nélküli segédmunkásokkal szeretnek 
dolgoztatni, mert azoknak keveset 
kell fizetni. 

Nem a lányom a hibás ebben, meg 
nem is az a varroda, amelyiknek nem 
éri meg szakmabelieket foglalkoztat-
ni, hanem az a társadalom, amelyik 
úgy alakította az érdekeltségi rend-
szerét, hogy abban az emberi tudás-
nak, szakmai hozzáértésnek és igye-
kezetnek nemigen van sem becsülete, 
sem pedig anyagi téren hozadéka.   
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A Hetednapi Adventista Egyház 

Szivárvány utcai kápolnájának ve-
zető lelkészi teendőit Kormos Tiva-
dar lelkész, a Hetednapi Adventista 
Egyház Dunamelléki Egyházterüle-
tének volt elnöke vette át.

Az augusztus végi beiktatási isten-
tiszteleten megható verses-zenés szol-
gálattal búcsúztatta a gyülekezet a két 
évig itt szolgálatot teljesítő Szilvási 
Csabát, aki emlékezetes szép szavak-
kal köszönte meg a kecskemétiek segí-
tő támogatását. 

„… őrizd meg a rád bízott kincset. 
Fordulj el a hazug módon ismeretnek 
nevezett szentségtelen, üres beszédek-
től és ellenvetésektől, amelyeket egye-
sek elfogadva eltévelyednek a hittől” 
(1Tim 6, 20-21) – e szavakkal szólí-
totta meg az új lelkészt beszédében Dr. 
Ősz Farkas Ernő, a Hetednapi Adven-

tista Egyház Dunamelléki Egyházterü-
letének az elnöke. – Olyan szakaszhoz 
értünk az emberiség történelmében, 
amikor az emberek a bonyolult dolgo-
kat nem szeretik. Lehetőleg minél ke-
vesebb fáradsággal, s a lehető legrövi-
debb időn belül – az internet példájával 
élve: egy gombnyomásra – szeretné-
nek a számukra szükséges dolgokhoz, 
információkhoz hozzájutni. 

Az ismeretszerzésben ezt a fajta egy-
szerűséget biztosítja az ember számára 
az Evangélium. Igazi kincs, mely két-
ezer év elteltével is mindenki számára 
érthető, elfogadható és követhető. Ter-
mészetesen ahányan vagyunk, annyi-
féle kincset őrizhetünk. A lelkipásztor 
számára kincset jelent minden hívő, 
megtért lélek. Őrzésre érdemes kincs 
mindannyiunk számára maga a szere-
tet. Igazi kincseinket akkor veszítjük 

el, amikor bezárjuk, s ak-
kor őrizzük jól, ha minél 
többfelé osztjuk szét.  

„Ne dobjátok el hát bi-
zodalmatokat, melynek 
nagy jutalma van.” (Zsid 
10, 35): kezdte meg első 
Igeszolgálatát Kormos 
Tivadar, akit e jeles 
alkalmon családjával 
együtt ismerhettek meg 
a jelenlévők. Bemuta-
tására Ősz Farkas Ernő 
szavaiból idézünk:

Igazi kincseinket akkor veszítjük 
el, amikor bezárjuk, s akkor őrizzük 
jól, ha minél többfelé osztjuk szét.

                         (Ősz Farkas Ernő)

„Kormos Tivadar Budapesten szüle-
tett 1962-ben hívő édesanya gyerme-
keként. 

Az általános és a középiskolát a fő-
városban végezte. Jézus Krisztus élete 
és munkássága kora gyermekkorától 
nagy hatással volt rá. 

Már fiatalon Istennek szentelte az 
életét. 1979-ben keresztelkedett meg, 
és lett a Hetednapi Adventista Egyház 
tagja. További tanulmányait a Szabad-
egyházak Tanácsa Lelkészképző Inté-
zetében végezte, ahol lelkészi képesí-
tést szerzett, majd 1991-ben az Evan-
gélikus Teológiai Egyetemen tett sike-
res záróvizsgát 1991 szeptemberében.

Nagykanizsán szentelték lelkésszé. 
1997-ben az angliai Newbold College 
nyelvi tagozatán töltött el egy évet ösz-
töndíjasként. 

Boldog házasságban él feleségével, 
Ágival. Három gyermeküket – Gábort, 
Tímeát és Balázst – Isten tiszteletére és 
szolgálatára nevelik. 

Kormos Tivadar szívében élő re-
ménységként él Jézus Krisztus eljöve-
tele, amely meghatározza a minden-
napjait. Tiszteli mások meggyőződé-
sét, de elmondja a magáét is.”

A városrész egyetlen temploma sze-
retne mindenki számára nyitott lenni. 
Bár ezt a Közösségi Házat a Heted-
napi Adventista Egyház üzemelteti, 
mindenki számára nyitva van a kapu, 
csak be kell lépni rajta…

A Hetednapi Adventista Egy-
ház egy olyan protestáns felekezet, 
amelynek hitéletét és életmódját a 
Biblia határozza meg. Éppen ezért 
nyitott minden jó szándékú kezde-
ményezésre, amely szebbé, élhetőbbé 
teszi világunkat, és segít a benne lévő 
embereknek. 

Templomunkat azért építettük, 
hogy legyen egy hely, ahol békére, 
szeretetre, megértésre találnak az 
ide betérők. Vallási vagy ideológiai 
hovatartozás nélkül bárki részt vehet 
bibliaköri és istentiszteleti alkalmain-
kon, melyek továbbra is ugyanabban 
az időpontban vannak. Szombaton fél 
tízkor kezdődik a Bibliatanulmány, 

amelyen felnőttek és gyermekek kü-
lön csoportban bibliai ismereteikről 
beszélgetnek. Ezt követően délelőtt 11 
órakor és délután 3 órakor vannak az 
istentiszteletek. 

Ettől az évtől kezdve szeretnénk 
még az eddigieknél is nyitottabbak 
lenni. Márciustól 9-ével kezdődően 
minden páros kedden 16 órától „nyug-
díjas klub” várja az érdeklődőket, ahol 
vidám beszélgetések, játékos estek 
mellett szakértőink tanácsait is meg-
hallgathatják. 

Szintén tavasztól szeretnénk indítani 
a „Keresztény Művészi Esték” soro-
zatot – havonta egy alkalommal, ame-
lyeken keresztény költők, művészek, 
ének és zenekarok előadásait láthatjuk, 
hallhatjuk. A sorozat nyitóhangverse-
nye április 3-án, este 5 órakor lesz egy 
budapesti kórus részvételével.

A Szivárvány Közösségi Ház a vá-

rosrész lakói számára is igénybehető 
szolgáltatásokat kínál. Így például 
kérhető többek közt orvosi, védőnői, 
jogi és pszichológusi szaktanács-
adás. Kérdéseikkel betegápolásban, 
gyógytornában jártas szakembereket 
is megkereshetnek.

A lelkisegélyszolgálat mellett tele-
fonos segítséget is szeretnénk nyúj-
tani mindazoknak, akik nem tudnak 
kimozdulni a lakásaikból. Szakse-
gítőink a kápolnánk külső falára ki-
helyezett hirdetőtáblánkon szereplő 
telefonszámokon érhetők el.

A nyári, őszi  időszakra is tartoga-
tunk meglepetéseket, amelyekről a 
Hunyadivárosi Hírmondóból is érte-
sülhetnek majd. 

Jöjjenek el, és vegyenek részt prog-
ramjainkon! Hiszem, hogy áldására 
élhetünk városrészünk polgárainak!

      Kormos Tivadar lelkipásztor 

E G Y  N Y I T O T T  H Á Z  A  H U N Y A D I V Á R O S B A N
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Szerényen 
bújik meg 
Nemesi Pé-
ter neve a 
2010-es hu-
nyadivárosi 
babanaptár 
h á t l a p j á n , 
pedig az ál-

tala készített gyermekfotók kivétele-
sen nagy tudású fotósról vallanak. 

- Hogyan kerültél közelebbi kap-
csolatba a fényképezéssel? - kérdez-
tük Pétert, akivel a városrész ren-
dezvényeinek fotósaként több alka-
lommal is találkozhattunk már. 

- Tizenegy-tizenkét éves koromtól 
fotózom, ami eleinte a családi esemé-
nyek dokumentálását jelentette, s csak 
később alakult ki az a késztetés, ami az 
autó-motor sport és a természet fotózá-
sa irányába vitt. Az első digitális fény-
képezőgépemet a szintén szenvedélyes 
fotós nagybátyámtól, Erdősi Józseftől 
vásároltam, aki nemcsak technikailag 
járt előttem, de szakmai tudásában is 
máig a példaképem.

- Mit szeretsz fotózni leginkább? 
- A természetet, az abban élő állato-

kat, s a szép vagy különös hangulatú 
tájakat. A madárfotózás az én igazi 
területem. Lakóhelyemen, a Hunyadi-
városban előszeretettel fotózom pél-
dául az utcánkban fészkelő gólyákat. 
Kiállításon is láthatóak voltak azok a 
gyurgyalagos fotóim, amelyeket Tisza-
füreden egy lessátorból sikerült készí-
tenem. Valójában én is a természetben 
érzem igazán jól magam.

Érdekes módon vonz a dübörgő 
technika látványa, a versenyautók 
mozgásban történő fényképezése is. A 
kecskeméti crosspályán a közelmúlt-
beli quadversenyen is sikerült lekapni 
emlékezetes pillanatokat. Egy gyorsan 

S Z É P  T Á J A K  S Z E R E L M E S E

mozgó járművet lefényképezni úgy, 
hogy a háttér elmosódjon, s az elsuha-
nó autó éles legyen, igen nagy kihívás. 
Nagy fényképezési rutint, felkészülést, 
s jó optikát igényel.

- Nagy empátiával fogadtad a 
naptárfotózásra érkező kicsiket is.

- Az, hogy a gyerekek még teljes ter-
mészetességükkel néztek a kamerába, 
kifejezetten jó volt. Az emberarcok fo-
tózásánál az a törekvés van ellenemre, 
amit a magazinok lapjain is megfigyel-
hetünk: agyonretusált, hibátlan bőrű és 
fogsorú egyenarcok tekintenek vissza 
ránk, s ha véletlenül találkoznánk a 
képek eredetijével, bizony meglepőd-
nénk. Ez nem az én világom. Ezért 
hagytam meg a fotózott gyerekek ar-
cán is a pici szeplőt vagy bőrpírt: ők 
így szépek, ilyennek szeretjük őket. 

Ha komolyan elkezdem a portré-
fotózást, valószínűleg a másik szélső 
korosztállyal kezdeném. Egy idős em-
ber arcán sok minden megmutatható. 
Olyan bölcsesség, élettapasztalat, ér-
zések és gondolatok sűrítménye, ami 
fiatal arcon még nem hagy nyomot.

- Mikortól őrzöd a fotóidat?
- Időrend szerint sorba rakva 2003-

tól közel közel húszezer fotót őrzök. 
Ebből mindössze pár százalék az, ami 

kiállításra ke-
rülhet. Egyelőre 
nem is az a célom, 
hogy megmutas-
sam magam, ha-
nem a folyamatos 
fejlődés.

Előnyben ré-
szesítem a ko-
rábbi 4:3-as kép-
aránnyal szemben 
a most könnyen 
kivitelezhető 3:2-
est. Szívesen ké-
szítek képet kis 
mélységélesség-

gel.Szeretem a fekete-fehér képeket, 
mert bár a színekkel sok minden ki-
fejezhető, zavaróak is lehetnek akkor, 
amikor az ember a „színtiszta” lényeg 
tükrözésére törekszik. Nem a techno-

lógia mikéntje, ha-
nem a fotós szán-
déka, érzéke az, 
ami meghatározza 
egy kép minősé-
gét. 

- Miért olyan jó 
fotózni?

- Egyre több 
minden van körü-
löttünk, amire ha 
nem vigyázunk, 
egyik pillanatról a 
másikra eltűnhet. 

Azt mondják, a fotós csak egy pilla-
natot kap el, de ha az jól sikerül, időt-
lenné válva egy egész világ hangulata, 
érzülete, miliője átvihető vele. 

Ez maga a csoda. Minden fotós ezt a 
csodát keresi. 
(A teljes interjú a www.hunyadivaros.hu-n)
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KÖNYV A RAJZFILMSTÚDIÓRÓL

Dizseri Eszter könyve – az animáció magyar 
műhelyeiről szóló trilógia részeként – a jövőre 
negyvenéves kecskeméti rajzfilmstúdió törté-
netét mutatja be, mely a kezdeti nehézségek 

után töretlen sikerről szól.  A megszólaltatottak kötetlen hangulatú 
beszélgetések során idézik fel a régi idők történéseit, a nagy neve-
ket, akik között ott van Matolcsy György, Gémes József, Mikulás 
Ferenc, Hegyi Füstös László, Haui József és Szoboszlay Péter is, 
aki most februárban Életműdíjat kapott. 

„A stúdió mindennapjai összefonódnak a Hunyadivárossal. Az 
itt dolgozók nemcsak rajzolni járnak a stúdióba, de a bölcsőde, 
óvoda, iskola, éttermek és üzletek mindennapos látogatásával a 
városrészt sajátjuknak is érzik. Tehát az itt született filmek alkotó-
ira hat a genius loci, „a hely szelleme”. A könyv a stúdió történe-
tével a városrész, valamint Kecskemét és az ország  elmúlt negy-
ven évének kultúrtörténetébe 
is bepillant” – mondja Mikulás 
Ferenc, a stúdió igazgatója. 

A könyvben található illuszt-
rációk többsége a híres kecs-
keméti rajzfilmsorozatokat idé-
zi: Magyar népmesék, Mesék 
Mátyás királyról, Vízipók-cso-
dapók, de találunk közöttük a 
stúdió egykori és jelenlegi tag-
jainak egyéni munkáiból kivett 
részleteket is: pl. a Leo és Fred, 
a 100 éve történt vagy a Világ-
látott Egérke.

SZÍNEK, HANGOK 
AZ EZREDFORDULÓRÓL

Kada Erika most megjelent könyve – bár 
elszórtan verseket, s más műfajú írásokat is 
tartalmaz – elsősorban interjúkötet. Az elmúlt 
másfél évtized újságírói munkásságából válogatva javarészt Kecs-
keméten és környékén élő jeles alkotókat, érdekes-értékes embe-
reket szólaltat meg.

Így került a kötetbe például Kertész Zoltán, a Millenniumi Hi-
malája Expedíció tagja, Mayer Edit, a világ egyetlen egykezes fu-
volistája vagy Bárth János néprajzkutató. Halála előtt pár hónap-
pal egyik utolsó interjúját adta a szerzőnek Kecskemét környéki 
tanyáján Bessenyei Ferenc.

A megszólaltatottak sorában nagy számban vannak jelen a Hu-
nyadiváros jeles emberei is, például a Mongóliából idetelepült ki-
váló festőművész, Purevjav Batmyagmar, s a  két évtizeden át itt 

élő Bella Rózsa Pilinszky-díjas 
grafikusművész. Szécsi Pálról 
itt élő nővére emlékezik. A 102 
éves Csikai Pali bácsi életútja 
egyben helytörténeti dokumen-
tum is.

A szerző szándéka, hogy 
olyan örökérvényű gondolato-
kat közvetítsen, amelyek segí-
tenek eligazodni a mára több 
soron devalválódott értékren-
dek kuszaságában – felmutatva 
azokat az értékeket, melyek az 
elmúlt tizenöt évben városunk 
szellemi életét előremutatóan 
jellemezték. 

A hunyadivárosi kisgyermekeket 
tartalmazó naptár kiadója a 

Hunyadivárosi Részönkormányzat
Kiadványterv és fotó: Nemesi Péter

A Hunyadivárosban 
élő Virág Mihály nem 
mindennapi hobbinak 
hódol. Közel húsz éve 
foglalkozik különleges 
déli gyümölcsök termesztésével, melyek-
nek alanyát hazai és külföldi kiállításokon 
szerzi be, vagy Spanyolországból és Olasz-
országból hozzák neki. 

Hogy a kép teljes legyen, narancs-, man-
darin-, citrom- és grapefruitfái alatt sze-
met gyönyörködtető orchideák nyílnak. 

Virág Mihály Márkus Géza utcai téli-
kertjében Nemesi Péter fotós készített a  
j a n u á r i  
fagyban 
gyönyö-
rűbbnél 
gyönyö-
rűbb ké-
peket.




