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HUNYADIVÁROSI BABÁK KÖSZÖNTÉSE

BABARUHABÖRZE VOLT MÁJUSBAN

Második alkalommal, s igen nagy sikerrel került sor a Mátyás
Iskolában a Baba-Mama Klub által szervezett babaruha-börzére

BORSICZKY ATYA

RUBIN

MISÉJE

A hunyadivárosi Jópásztor Otthon lelkipásztora, Borsiczky Tibor
atya rubin miséje június 19-én délután volt a Barátok templomában

(A CÍMLAPON SZEREPLŐ FOTÓT A BABÁK JÚNIUS 19-i KÖSZÖNTŐ ÜNNEPSÉGÉN NEMESI PÉTER KÉSZÍTETTE)

VISSZATEKINTÉS 2006-2010
TISZTELT HUNYADIVÁROSI POLGÁROK!

Ezúttal a szokásosnál hosszabb,
több évre szóló visszatekintést osztunk meg Olvasóinkkal azokról az
eredményekről, melyek voltaképp
mindannyiunk büszkeségei, s egyúttal szeretnénk megköszönni mindazok igyekezetét, akik segítették az
alább leírt folyamatokat.
A Hunyadivárosban komoly fejlődés
tapasztalható ebben a ciklusban is.
A fejlesztések sorában legjelentősebb a Mátyás király és a Géza fejedelem körút város felőli oldalán futó
kerékpárút megépülése a város 300
milliós pályázati támogatásának köszönhetően, mellyel egyidejűleg kialakították a buszváró öblöket is.
Befejeződött az ISPA csatornázás a belterületi részeken, s megtörtént a teljes úthelyreállítás. A
Kaffka Margit utcában csatorna,
út, valamint járda is épült. Elkészült a hunyadivárosi garázssort
a Mátyás király körúttal összekötő útszakasz, s a Janus Pannonius
és a Madách utcák burkolata. Jelenleg a Palota (lásd: a fotón) és
a Vértes utcát építik, és felújították a Pártos Gyula utca aszfaltburkolatát.
Lakossági önerővel és önkormányzati segítséggel a jövőben
szilárd útburkolatot kaphat a Gárdonyi Géza, a Bérc, a Gerecse, a Lovag,
a Gyenes István utca, a Kecske köz és
a Szilágyi Erzsébet utca vége. Közvilágítási lámpák felállításáról is döntöttünk a Palota, a Bérc és a Márai Sándor
utcákban.
Az összefogás szép példája volt a
Daróczi köz - Kandó Kálmán utca közötti 500 méteres járdaszakasz elkészítése. Négy új utca kapott nevet: Márai
Sándor, Gyenes István, Bérc és Lovag
utcák. Sor került a Bölcsőde tetőszerkezetének és fűtésének korszerűsítésére. Nyert pályázat van a nyílászárók
cseréjére is, tízmillió forint értékben.
A Corvina intézményeiben közel 60
millió forintos, a KEMU épületeinél
20 millió forintos fejlesztés történt. A
városrész panelépületeinek felújítása
több lakótömbben befejeződött. Közel
60 millió forint volt az önkormányzat
által az önerő mellé nyújtott összeg.
A városrész társadalmi életéről elmondható, hogy 27 fővel megalakult a
III. Hunyadivárosi Részönkormányzat,
mely azóta is folyamatosan, két-három
havonta tart értekezleteket. Hagyománnyá vált a Hunyadivárosi Napok,
jelenleg a VI. rendezvény előkészítése

folyik. Tombola-bevételekkel támogattuk a bölcsődét, óvodákat, iskolákat. Alsó- és középfokú intézményeink
átszervezése mellett új helyet kapott a
Napsugár Óvoda is. Mérföldkőnek
számít, hogy a Mátyás Iskola megkapta az engedélyt az angol két tannyelvű
oktatásra. 2007-ben megalakult a „Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét”
civil szervezet, s 2009-ben indult a
Baba-Mama Klub, akikkel több ízben
szerveztünk már babaruhabörzéket. A
városrész születésnapján második alkalommal köszöntöttük a legfiatalabb
polgárainkat. 2008 óta jelenik meg a
részönkormányzat első újságja, a Hunyadivárosi Hírmondó.

A helybéliek aktív közreműködésével valósulhatott meg a „Virágos Hunyadivárosért Program”. A részönkormányzat, a városrész intézményei és
civil szervezetei összefogásával, önkéntes munka és egyéb felajánlásokkal
az elmúlt évben megvalósult a Serleg
utcai park felújítása. Két alkalommal
mintegy ezerötszáz növényt ültettünk
el itt: tavasszal mintegy háromszáz,
ősszel pedig száz ember közreműködésével. Idén is szerveztünk társadalmi
munkát a Napsugár Óvoda udvarának
parkosítására, amin közel hatvan ember tevékenykedett.
Példaszerű a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub tagjainak összetartása, közösségi munkája. Büszkék lehetünk
arra, hogy ebben a nehéz társadalmi,
gazdasági helyzetben is együtt maradtak, s tettvágyuk továbbra is töretlen: a
társadalmi munkák és közösségi megmozdulások állandó résztvevői.
A helyi rendőrségnek, illetve a városrészben több mint tíz éve – jelenleg
már egyesületként – működő Hunyadivárosi Polgárőrségnek új vezetője
lett. Lakossági fórumokat tartottunk a
Mátyás király körúti kerékpárút építéséről, a Serleg utcai park felújításáról,
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a közbiztonság védelméről, az önerős
útépítésekről, illetve a Kőrösi hegyen
élők közlekedési gondjait illetően. A
városrész mozgalmas társadalmi életét jellemzi, hogy minden hónapban
történik valami a Hunyadivárosban.
Jelenleg a régóta üres egykori „autista
ház” felújítása, civil Közösségi Házzá
alakítása folyik.
A részönkormányzat támogatói tevékenysége kiterjed az itt működő intézmények, civil szervezetek és klubok
patronálására. Segítséget nyújtottunk
az oktatási intézmények udvarának
rendezéséhez, parkosításához, beltéri
és szabadtéri eszközeik megvásárlásához, szakköreik működéséhez.
A Bölcsőde bútorfelújítására is
szerveztünk gyűjtést. Támogattuk a Hunyadivárosért Egyesületet, a Nyugdíjas Klubot, a
Baba-Mama Klubot, a polgárőr
csoportot, valamint a rendőrség
munkáját.
A részönkormányzati keret
terhére működtetjük a kamerarendszerünket. Az Univer ABC
belső védelmi rendszerére is
rákötöttünk több rögzítő kamerát, amely még a buszváró
megfigyelésére is alkalmas, és
sikerült megtartanunk az idehelyezett szelektív hulladékgyűjtőket.
Segítettük a Virágos Hunyadiváros Programot, a járdaépítést, a „Színek, hangok az ezredfordulóról” című
könyv megjelenését., s más városrészi
kezdeményezéseket. Sokadszorra hirdettünk meg a városrész idősebb polgárai számára számítógépes tanfolyamokat és angol nyelvi képzéseket.
Örömmel számolhatunk be arról,
hogy a városrész lakói közül többen
is kaptak városi díjakat, elismeréseket.
Minden évben kiadtuk a Hunyadivárosért Díjakat. Képviselői munkánk
során havi rendszerességgel tartottunk fogadóórákat. Az itt élő emberek
gondjai kapcsán több száz intézkedést
kértünk ebben a ciklusban is.
A városrész életével kapcsolatban
naprakész információk találhatók a
honlapunkon: www.hunyadivaros.hu.
Szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, akik segítették és támogatták a közösség fontos ügyeit.
Pászti András
a részönkormányzat elnöke
Leviczky Cirill
a részönkormányzat alelnöke
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KLUBÉLET

HUNYADIVÁROSI BABÁK KÖSZÖNTÉSE

Hetven babát köszöntött a városrész
nevében a Hunyadivárosi Részönkormányzat június 19-én. Megnyitót
mondott Zombor Gábor polgármester.
Az immár második alkalommal megrendezett zenés-verses ünnepség köz-

reműködői a Mátyás Iskola egykori és
mai diákjai voltak. A polgárrá fogadás
jelképes ajándékait a város és városrész
képviselői, illetve a részönkormányzat
tagjai nyújtották át a Hunyadiváros
legfiatalabb polgárainak.

„Nagy örömmel jöttem el erre a rendezvényre, nemcsak mint a város első embere, de úgy is, mint gyakorló szülő. Bár a mi gyermekeink már nem a legkisebbek korosztályába tartoznak, azt hiszem életünk végéig elevenen él bennünk az
emléke annak, milyen is volt, amikor csecsemőként először ránk mosolyogtak,
vagy amikor kicsi kezükkel először kapaszkodtak fel a szék magasságáig, hogy
megtegyék első önálló lépéseiket a világban.
A mai társadalom sok szempontból nem kedvez a gyermekek születésének. Bár
számuk Kecskeméten nem csökken, ez országosan nem mondható el. Ezért is fontos minden olyan törekvés, mely a megerősítés és támogatás szintjén jó irányban
befolyásolja ezt a folyamatot. Városunk nevében is köszönöm a Hunyadivárosi
Részönkormányzat, s a vele együtt mozduló hunyadivárosiak gondoskodó odafigyelését a következő generáció legifjabb tagjaira.
A 2009-ben született babák ünnepélyes polgárrá fogadása nemcsak az idetartozás, közénk tartozás felelősségteljes felvállalása, de kifejeződése annak is,
hogy hosszú távon gondolkodó, jövőt építő közösség él ebben a városrészben.”
Zombor Gábor polgármester

KÖSZÖNET

Szeretnénk köszönetet
mondani a Hunyadivárosi
Babanap 2010-es támogatóinak:
Kecskemét M. J. V.
Önkormányzatának,
a Háry Gyógyszertárnak,
a HIPP Kft.-nek,
a CEUMED Kft.-nek, a
Kecskeméti Konzervgyárnak,
a SaubermacherMagyarország Kft.-nek
és a Hunyadivárosi
Részönkormányzat segítő
tagjainak, köztük Tóth
Imrénének, aki a csomagokra
tűzött játékfigurák készítője

BABA-MAMA KLUB

Aug. 18. Zenebölcsi
Szept. 1. Népi játékok
Szept. 15. Babahordozók
(bemutatóval) - Dakó Gabriella
Okt. 6.
Mosható pelenkák
Babaland - Katona Kovács Anna
Okt. 20. Zenebölcsi
Nov. 3.
Elsősegélynyújtás
3 éves kor alatt - Dr. Bükki Éva
Nov. 17. Zenebölcsi
Dec. 1.
Szobatisztaság
Dec. 15. Zenebölcsi
karácsonyi dalok és szokások
megismerésével
NYUGDÍJAS KLUB

A Kelet Magyarország című lap
nyíregyházi nyugdíjasok kecskeméti látogatásáról tájékoztatta az
Olvasóit. A nyíregyháziakat a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub tagjai
látták vendégül július elején.
A tartalmas programok sora az év
második felében is folytatódik. A
Hunyadivárosi Napok alkalmával
vállalják az ebéd főzését, a vendégek fogadását, s bemutatkozik színjátszó csoportjuk is.
Folyamatosan részt vesznek a városrészért meghirdetett közösségi
munkákban. Jelen vannak a városi
nyugdíjas rendezvényeken. Színházat látogatnak, előadásokat hallgatnak.
Sor kerül a szokásos közös névnapi zenés-táncos összejövetelre.
Télapó és karácsonyi ünnepségeket
rendeznek.
Továbbra is minden második
kedden találkoznak. Érdeklődni
Borsos Györgyné Erzsikénél lehet
a 70/265-8820 telefonszámon.


FÓRUM
ÚJ NYOMVONALÚ UTAK A KŐRÖSI HEGYBEN
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Lakossági kezdeményezésre Pászti András képviselő közbenjárásával lakossági fórum volt a Hunyadivárosban a Kőrösi hegy 6256/2. és 17502/2. számú utak nyomvonalának módosításáról, melyen szép
számmal jelentek meg az érintettek és a környékbeli érdeklődők. Meghívott előadóként városunk főépítésze, Öveges László tájékoztatta a jelenlévőket. Kivetítőn bemutatott térképszelvények és légi fotók
tették még szemléletesebbé az előadást, majd a fórum a terület közös bejárásával zárult.
A környékbeliek számára nehezményezett, garázssor mellől átlósan induló, most tavasszal kialakított átkötő
szakasz már az 1996 előtti időszaktól
tervben volt – tájékoztatott a főépítész,
amikor a fórumról és az azóta történt
intézkedésekről kérdeztük –, azaz a
rendezési terv legújabb, 2005-ös változtatásai ezt nem érintették, s a közzétételi eljárás során ez a szándék már
több soron ismertté vált. Ez alapján elmondható, hogy a 6252/6-os számú új
átkötő szakasz kialakítása jogszerű.
Az, hogy emellett mennyire volt ésszerű is, a mai, valós igényeknek megfelelő, azt közösen vizsgáltuk a fórumon felmerülő kérdések, hozzászólások alapján. A környékbeliek gondját
alapvetően az okozta, hogy korábban
egy kis gyalogúton átjöhettek a Daróczi köz-Mátyás király körút irányába,
ami most lezárult, s a garázssor felé,
egy 30-40 méteres kerülővel tehetik
meg ugyanezt. Ugyanakkor a fórumon
több hozzászóló is örömét fejezte ki a
változás miatt, kiemelve a döntés közbiztonsági és egyéb pozitívumát.
BIZTONSÁG

–

A környékbeli utak nyomvonala
kapcsán több konkrét kérés is elhangzott – így például arra vonatkozóan is,
hogy a garázssor felől jövő út folytatásában lévő, 6251/9-es számú nagy telken, melynek számos tulajdonosa közt
az önkormányzatnak is van tulajdonrésze, kialakítható-e út az átjárásra, mert
ezzel a frissen kialakított új útszakaszba csatlakozhatnának.
Ez az elképzelés az önkormányzati
tulajdonrész nevesítésével, út számára
történő kimérésével, s természetesen a
többi tulajdonos beleegyezésével elvi-

KÖZBIZTONSÁG

Fenti témakörben június 2-án tartott
egy lakossági fórumot a részönkormányzat a Mátyás Iskolában, melyen
nagyszámú érdeklődő mellett jelen
voltak az önkormányzat, a Műkertvárosi Rendőrőrs, a helyi polgárőrség és
a Generali Biztosító képviselői is.

Stix Attila rendőrszázados tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy közbiztonság szempontjából a Hunyadiváros
jól védett, nyugodt környéknek számít.
Figyelmeztetett viszont arra, hogy értékeink őrzése még mindig nem megfelelő: ezt használják ki a bűnelkövetők.
Továbbra se engedjünk be otthonunkba pénzváltást, késélezést, ablaktisztítást, vagy épp soron kívüli gázóra-leolvasást kérő idegen személyeket,
ahogyan például nyílászárócsere- vagy
egészségügyi hozzájárulást ígérő, kérvények kitöltését felajánló ismeretleneket se. Jó, ha óvakodunk a portékáikat házaknál kínáló árusoktól is.

TISZTELT HUNYADIVÁROSI POLGÁROK!
Városrészünk közbiztonsága érdekében továbbra is várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen vennének részt alkalmilag
vagy rendszeresen a Hunyadivárosi Polgárőrség munkájában.
Két éve működik városrészünkben a Szomszédok
Egymásért Mozgalom. Az erre való jelentkezéseket
is örömmel fogadjuk. Jelentkezési szándékukat a 30/ 318-2823as telefonszámon jelezhetik.
Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület


ekben megoldható. Ennek érdekében
az önkormányzat ősszel összehívja a
tulajdonosokat egy egyeztető tárgyalásra.
Egy másik felvetésben arra keresték
a választ, hogy a nyomási rész irányából megoldható-e a temetőn keresztül
történő átjárás, illetve a Vértes utca
felől érkezve a temető mellett kialakítható-e átjárás a Mécses utca irányába.
Ennek megvizsgálására a Főépítészi
Osztály az érintettekkel egyeztető tárgyalást hívott össze.
A Kecskeméti Városgazdasági Kft.
részéről jelen volt Lassú Tibor igazgató, s Pászti András mellett itt voltak a
Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetés Osztályainak képviselői
is. Nyilvánvalóvá vált, hogy a temető
működési rendje és a kegyeleti szertartások tiszteletben tartása miatt nem
engedélyezhető a temető területén
átmenő forgalom, viszont a VG Kft.
nem zárkózott el attól, hogy a temető
északi oldalának város felőli részén lekerítsenek egy sávot útmegnyitás céljára. Ennek költségét a Hunyadivárosi
Részönkormányzat vállalta.
GENERALI
PROVIDENTIA ZRT.

A Generali Providentia ZRT. Magyarország egyik piacvezető biztosítója, melynek Kecskeméti Kirendeltségén is nagy tisztelettel várjuk
kedves ügyfeleinket a Vörösmarty
u.12. sz. alatt.
Gyors, korrekt ügyintézéssel,
igényre szabott pénzügyi tervezésekkel, kiemelt akciókkal állunk az
Önök rendelkezésére. Gondoskodjon családja biztonságáról, és védje
értékeit! Júliustól újabb kedvezményeket biztosítunk ügyfeleink számára! Kérje munkatársunk segítségét az alábbi elérhetőségeken:
06-76/570-301
06-20/974-4582
06-20/415-2286
A VI. Hunyadivárosi Napokon felállított standunknál is
szeretettel várjuk
az érdeklődőket
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A VI. HUNYADIVÁROSI NAPOKRA KÉSZÜLÜNK
LELKÜNK TÜKRE

–

KECSKEMÉTI TÁNCAINK

A Kecskemét Táncegyüttes a legutóbbi Országos Néptánc Fesztiválon II. helyezést és kiemelt nívódíjat szerzett,
sőt művészeti vezetői és művészeti asszisztensei, köztük a Hunyadivárosban élő Böde István is, alkotói nívódíjat
kaptak. Az, hogy a Kodály-díjas Csík Zenekar után a most szintén Kodály-díjat kapott Kecskemét Táncegyüttes
lép színpadra a VI. Hunyadivárosi Napok megnyitóján, véletlen párhuzam, de annál nagyobb öröm – amit még
inkább emel annak tudata, hogy a fellépő tagok között szép számmal vannak hunyadivárosi fiatalok is. Őket kértük
fel – vezetőjükkel együtt – egy közös beszélgetésre.
- Változott-e az idők során
a táncegyüttes orientáltsága? – kérdeztük Lukács
László néptáncpedagógust, az
együttes művészeti vezetőjét.
- Továbbra is a Kárpát-medence magyar és más nemzetiségű népeinek táncait
szeretnénk színpadra állítani,
lehetőleg minél autentikusabb
formában, de tény, hogy kitekintgetünk a néptánc és komolyzene határán álló színpadi és tematikus
táncok felé is. Szülőhazánk eredeti
táncainak megtalálásához, rekonstruálásához és színpadra állításához saját
gyűjtőmunkával is gazdagított, hiteles
forrásokra támaszkodunk. Az összegyűlt anyag végső kiaknázása eredményezte a „Kétvízköze – Lelkünk tükre”
című műsorunkat.
- Változott-e a néphagyományok
őrzését kísérő közfigyelem?
- Egy uniformizált, felszínes „világkultúrával” körülvett világban élünk,
amelyben időnként fellángol a nemzeti
önazonosságunk forrását jelentő népi
kultúra iránti érdeklődés. Ma megint
kifejezetten divat lett ezzel foglalkozni, zászlóra tűzni, s hangzatos szólamokat hangoztatni hozzá. Bízom benne, hogy ez a fajta nemzeti öntudatra
ébredés – s ezt most nem pejoratív
értelemben mondom – a korábbiaknál
tartósabb lesz. Nagy szükségünk van
ugyanis arra, hogy a népi kultúra ránk
hagyományozódott kincseit értő szemmel őrizzük, s ennek szellemében, ennek értékvonala mentén alakítsuk jövő
életünket.
- Könnyű-e a mai gyerekeket a
próbateremben tartani?
- Észrevehető különbség van a városi és vidéki gyerekek manipulatív
készségében, mozgáskoordinációjában, alkalmazkodó képességében – az
utóbbiak javára. A vidéki gyerekek felszabadultabban és természetesebben
tudnak játszani is. A városiak már nehezebben, és – talán az őket körülvevő
sikerorientált világ hatására – a játékszabályokat sokszor fordítva értelmezik. A média is azt sulykolja beléjük,
hogy mindig ők legyenek a középpontban, ebből pedig nehezen születik ma-

Az együttes hunyadivárosi tagjait arról kérdeztük,
hogyan kerültek kapcsolatba a néptánccal, s mit táncolnak a legszívesebben:

gasabb szempontoknak alárendelt közös (közösségi) produkció. Egyre nehezebb ezt a kultúrát átadni úgy, ahogy
az eredetében még megvolt. Megváltozott igényeikhez alkalmazkodva, több
oldalról szemléltetve próbáljuk rávezetni őket arra, ami ennek az egésznek
megváltoztathatatlan lényege.
A hagyomány: az hagyomány. Itt
nincs helye a liberalizmusnak. Ha a
kialakult szokások okait nem is tudjuk
mindig, az nyilvánvaló, hogy tiszteletben kell tartani. Lassan újratanítjuk annak a szónak a jelentését is, hogy tisztelet. A szülőknek pedig azét a szóét,
hogy „érték”, mert az a látásmód, az
a felfogás, az a végtelen bölcsességet
rejtő életszemlélet, ahogyan a paraszti
kultúrában elődeink éltek: érték.
Kicsit kisarkítva elmondható, hogy
aki a Kecskemét Táncegyüttesben
megfordult, már más hozzáállással,
más szemlélettel nézi a világ dolgait.
Mindegyikük hordoz magában egy
olyan pluszt, ami a tudáson és értékek
tiszteletén alapuló életfelfogás alapja.

Mátrai Anna:
- Első osztályos koromtól
jártam néptáncra a Hunyadi
János Általános Iskola tanulójaként, ahol 1988-tól 2001ig Bedőcsné Szabó Rita volt az iskola
néptáncpedagógusa. A táncegyüttes
gyermek és ifjúsági korosztályú táncosai 1999-től művészeti iskola keretében sajátítják el a néptánc alapjait,
ide kerültem én is ötödik osztályos koromban. Ez a művelődési központban
van. Nagyon sokféle táncot tanultunk,
s mindegyiket szívesen táncoltuk is.
Talán ezért is nem alakult ki „kedvenc”
táncom.
Szaszkó Benedek:
- A szüleim a nyolcvanas évek nagy
táncházi mozgalmai révén ismerték
meg egymást. Kilencévesen beírattak
a művelődési ház néptánc-foglalkozásaira, s jelenleg már a táncegyüttes
gerincét alkotó „nagy együttesben”
táncolok. Egy tánctáborban ismerkedtem meg az erdélyi, felcsíki táncokkal, amelyek azóta is a legkedvesebb
táncaim közé tartoznak. Annak idején
a Csík Zenekar tagjai is a Kecskemét
Táncegyüttesben táncoltak, s a zenekar ma már világhírű. Amikor kísérnek
bennünket, nagyon felemelő érzés velük együtt lenni a színpadon.

Szaszkó Benedek, Mátrai Anna, Lukács László, Csík Dia és Böde István
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Csík Dia:
- Én is a Hunyadi Iskolában kezdtem
néptáncolni. A most megszólalókon kívül még a testvérem, Melinda, Kürtösi
Enikő, Kállai Máté, Szalontai Kata,
Baranyi Zsófi és Baranyi Edit élnek a
Hunyadivárosban.
Már tizenhárom éve táncolok. Nagyon szeretem és folytatom, amíg csak
lehet. Az alapító tagoknak 2006-ban,
a harmincéves évforduló kapcsán volt
egy nosztalgia-fellépésük, amely olyan

jól sikerült, hogy a 43-58 éves táncosok
megalakították a Parázs tánccsoportot.
Így már tényleg elmondható, hogy innen nem lehet kiöregedni.
Böde István:
- Szintén a Hunyadiban kezdtem. Az
akkor Bedőcsné Szabó Rita és Csuma
Sándor által vezetett néptánc tanfolyam azóta már átkerült a Mátyás Iskolába. Tizennyolc éve táncolok. Nagyon
jó itt a közösség: más városokba kerülve is visszahúzza ide a táncosokat.

H

Magam is részt vettem a helyi táncok
gyűjtésében. Nagy segítségemre volt
ebben a nagymamám, aki sokat mesélt a régi táncszokásokról, sőt egyszer
még sikerült őt meg is táncoltatnom. A
tőle szerzett ismereteket is beépítettük
a táncunkba. Az együttes „Kétvízköze” című műsorába Adler Írisszel készítettünk egy koreográfiát, melyben a
húszas évektől a hatvanas évekig bemutattuk Kecskemét és környékének
legjellemzőbb táncait.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

RECEFICE, CSATTOGÓFA, CITERAMUZSIKA

A népzenei együttesek utánpótlás-nevelését és az általuk fémjelzett
értékek közvetítését a Mátyás Iskola is fontos feladatának tekinti. Az
alábbiakban Sulczné dr. Bükki Évát
kértük meg az itt működő, általa
alapított és vezetett Népzenei Tehetséggondozó Műhely bemutatására:
Az orvostudományi egyetem végzése mellett megfelelő művészetoktatói
végzettséggel másodéves koromtól hat
éven keresztül tanítottam citerát Budapesten a Dohnányi Ernő Zeneiskolában. Az egyéni foglalkozások mellett
Pengettyű Citeraegyüttes néven volt
egy sikeresen működő zenekarunk is.
Az itt szerzett tapasztalatok birtokában
indítottam útjára 2009 februárjában a
Népzenei Tehetséggondozó Műhelyt.
Ehhez kedvcsinálóként rendhagyó
énekórákon, játékos foglalkozások
keretében ismerkedhettek meg az alsó
tagozatos gyerekek a citerával és más
népi hangszerekkel, a műhelykínálta
lehetőségekkel.
A jelentkező negyven gyermekkel
két csoportban kezdődtek meg a foglalkozások. A citerázás alapjainak
elsajátítása, a gyermekek énekhangjának csiszolgatása, a ritmuseszközök
(facimbalom, dob stb.) egyre tágabb
körének használata az év végére szülőknek, vendégeknek bemutatott szép
műsort eredményezett. Fontos megemlíteni, hogy minden foglalkozás végén
népi játékokat játszunk, melyek nemcsak oldó, közösségformáló erejűek, s
a gyerekek szabálykövető magatartását
erősítik, hanem az alkalmanként tartott
kézműves foglalkozásokkal együtt játékos formában bevezetik őket a népi
kultúra sok értéket őrző világába. Az
első év folyamán citeráztunk, táncoltunk, busó maszkot készítettünk,
gyöngyöztünk, játszottunk, énekeltünk, nyáron pedig tíz gyerekkel még a
Csutorás táborba is eljutottunk.

A következő, 2009-2010-es tanév
kezdetét már az V. Hunyadivárosi Napokon való szép szereplés tette emlékezetessé. A létszámunk is stabilizálódott. Több kisebb fellépés után eljutottunk a Katona József Színház színpadára is a Gyermekek a Gyermekekért
Gála fellépőiként.
2010 februárjában Ifjúsági Népzenei Találkozón voltunk Budapesten a
„fonóban” (Budai Fonó Zeneház), s
utána részt vettünk a Csutorás Klub
programjain. Ez a kirándulás emlékezetes volt a velünk tartó szülőknek is.
Az együvé tartozást csak továbberősítette, hogy a Comenius Program nemzetközi találkozójának gulyáspartiján
a vendéglátók képviseletében moldvai
csángó koreográfiát adtak elő a citerás
gyerekek szülei, amit az év végi koncertre a gyerekek is megtanultak, s
együtt táncoltak velük.
Terveink közt szerepel, hogy Kálmán Lajos gyűjtése alapján Kecskemét

környéki népdalcsokrot is műsorra tűzünk, de ehhez komolyabb technikai
tudásra kell még szert tenni a másfél
éve működő műhely tagjainak.
Nyáron a citeracsoportunk somogyi
népdalcsokorral köszöntötte a 2009ben született babákat, a Szabadidőparkban családi napon léptünk fel, és
ismét részt vettünk a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Táborban. A Hunyadivárosi Napok szüret
idején tartott rendezvényére stílusosan
mulatós bordalokkal készültünk.
A műhely sikeres munkájában nagy
segítséget jelentett az Oktatásért Közalapítvány támogatása, melynek köszönhetően az idei táboroztatás mellett
tizenöt gyerek külön énekfoglalkozásokon vehetett részt, tudtunk furulyákat vásárolni, sőt már nagyzenekari
hangzásvilágot idéző nagybőgő is színesíti a műsorunkat.

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.
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 26.
A döntést a beérkezett javaslatok alapján a Hunyadivárosi Részönkormányzat
hozza meg. A díj átadására a Hunyadivárosi Napok keretén belül kerül sor.
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FÁBA FARAGOTT BALLADÁK

Sőreg Dénes Hunyadivárosban élő fafaragóművész munkáival találkozhattunk már a Hunyadivárosi
Napok első kiállításain. Többször mutatkozott be Kecskeméten és szülővárosában, Cegléden. Jól ismerik a félegyháziak a Kiskun Múzeumból, a megyében élők sok más közt a Téli Tárlatról, de munkáit
magukénak érzik Csongrádon, Dunaföldváron, Budapesten és most már külföldön is. A meseszép faragások készítőjének bemutatása az évtizedek óta mellette élő szűkebb pátria régi adóssága.

- Ceglédről kerültem 1949-ben Kecskemétre a piarista iskolába - mondja a
művész. - Híd- és szerkezetépítő mérnökként végeztem, később gazdasági mérnök végzettséget is szereztem.
Ceglédi bejáróként kezdtem dolgozni
a Duna-Tisza Közi Állami Építőipari Vállalatnál, s ennek építésvezető
mérnökeként építettük azt a Pázmány
Péter utcai társasházat, ahová 1961ben mi is beköltöztünk a családommal.
Az általunk épített hét Baross utcai
négylakásos társasház helyén előtte szőlők voltak, arrébb női
börtönőrök kis lakásai, talán
magából a börtönépületből
is egy elbontatlan darab, a
későbbi ABC helyén nádas,
egy részen putrik és a Jópásztor Zárda még meglévő
kápolnája. 1993 májusában
Erzsébet királynő is eljött ide
látogatóba Fülöp herceggel.
Kicsit arrébb lévő mostani
házunkat később vettük meg,
amikor már helyigénnyel járt
a szobrászkodásom.

jas szobrászművész, aki megtisztelt a
barátságával. Másik mesterem a Kolozsváron élő Szerváciusz Jenő bácsi
volt. Még családjuk idetelepülése előtt
kezdtem járni hozzá. Ezek más emberek voltak. Nem lehet elmondani úgysem – összeszorul a szívem, amikor
rájuk gondolok. Említhetném az 1975ben elhunyt Kisfaludy Stróbl Zsiga bácsit is, a Szabadság-szobor megalkotóját, aki utolsó látogatásaim idején már
annyira beteg volt, hogy nem tudta leírni a nevét sem. De beszélhetünk Tóth

azon a vidéken máig fellelhető. Munkába menet-jövet be-betértek hozzánk
egy pohár vízre, szóváltásra, melyekből hűen kirajzolódott a kubikusok
nehéz, szigorú világa. Egyszer egy
állapotos kubikusfeleség tért be édesanyámhoz, aki megígértette vele, hogy
ősszel hazafelé is benéznek. Jöttek aztán, de továbbra is csak ketten voltak a
férjével... Ezt a gyermekkori emléket
idézve született a „Ne vedd el, uram!”
című táblaképem.

- Van dombormű sorozata Jézus életének jeleneteiből is. Hívő alázat ez, vagy
az ember kérdésfeltevése?
- Bízom benne, hogy aki
egy kis időt is rászán ezek
megtekintésére, megért, vagy
megtalálja benne azt, amit
ő magának keres. Különben
pedig ha egy mű legalább
egy róla alkotott elképzelésnek megfelel, abban hiteles, akkor már számos más
asszociációt is eltűr. Ennek
egy másik vetülete, hogy He- Hogyan vált alkotóvá?
mingway-vel és a vele egy
- Gyermekkoromtól kezdidős Öreghalászával kapcsove mindig volt valami, amit
latban jó pár szobrot mintázszinte megszállottként mű- A művész mögött látható sorozatban az alkotó-teremtő ember tam már, de mindet különböveltem. Repülőmodelleztem, felemelkedésének, szárnyalásának, majd porba hullásának ikaruszi ző gondolati tartalmakkal.
később fotóztam, nemzetkö- küzdelmét formálta meg: „ - A küzdő ember még bukásában is szép”.
Nagyon szeretek még balzi színtérre kijutva is, de a professzi- Istvánról is, az évszázad fotóművé- ladát faragni. Ez idáig huszonhat maonista fotográfusokkal az én szakmám széről, aki sok évtizeddel ezelőtti első gyar balladát faragtam meg. Ezek a
kötöttsége mellett nem lehetett felven- találkozásaink idején nekem még Tóth különböző tájegységekben igen nagy
ni a versenyt. Már egyetemistaként bácsi volt. Innen jutottunk el a baráti változatosságot mutatnak, s én olyan
bejártam Pesten a Képcsarnok Válla- tegezésig, s addig, hogy ha éjjel fél motívumokat is megörökítettem, melat belvárosi üzletébe nézelődni. Ott háromkor jön is hozzánk: a feleségem lyekről csak kevesen hallottak. Érdeláttam egyszer egy faszobrot. Hófehér odateszi neki a kávét, és hozzáfogunk kes, hogy amikor más népek legnagyobb balladáit átfordítják magyarra,
fán nagyon aprólékosan megmunkált beszélgetni.
Ezek a találkozások érleltek engem nem úgy csengenek, mint a mieink, hifaragvány volt, ami engem akkor nagyon megfogott.
művésszé úgy, hogy eközben erről egy ába szólnak magyarul. Az az ő agyukKét hónappal később, végzett mér- szó sem esett. Ők nem tudták, hogy én ban és az ő szívükben született.
nökként a Gdanszk környéki falvakban is faragok. Azért, amit láttam, eltettem
Minden nép csak a maga nyelvén tud
meglepődve láttam, hogy a helybéli magamban. Ha úgy tetszik, ellestem. megszólalni úgy, hogy a saját kultúrköasszonyok egy egyszerű bicskával mi- Tanítóim, mestereim, példaképeim zegében élők azt maradéktalanul meglyen finom kidolgozású szobrocskákat maradnak életem végéig.
értsék. Magyarul gondolkodni csak
készítenek. Kezdett jobban érdekelni a
magyar nyelven lehet. Népdalainkból,
dolog. Ceglédre hazaérkezve azonnal
- Szívesen munkálja meg a parasz- mépballadáinkból,
népmeséinkből
elmentem a bognár nagybátyámhoz ti népélet alakjait.
olyan hihetetlen bölcsesség hagyofaanyagot kérni…
- A kubikusok világa már gyermek- mányozódott ránk, formálódott szókoromban megérintett. Csongrád és vá, aminek anyagba öntése, holt fába
- Kik voltak a mesterei?
Szentes környéke hihetetlenül szegény faragása kezdettől nagyon izgatott. A
- Salgótarján fölött, Bencúrfalván élt volt, emiatt igen erősen élt bennük a fának, a megmunkált szobornak aztán
1992-es haláláig a bányászszobrairól „fegyelemnek kell lenni, mert más- már nincs „nemzeti” nyelve, így válhat
híres idős Szabó István, Kossuth-dí- képpen elpusztulunk”- szemlélet, ami egyetemessé egy-egy nép üzenete.
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Magam sem tudom már, hogyan
szerelmesedtem bele a Kalevalába
– életem legnagyobb dicséretét viszont
Finnországban kaptam érte. A kiállításomon kint volt az egyik kedvenc
szobrom, a Kalevala Vejnemöjnenje
is, amihez odalépett egy tízéves forma
kisfiú. Megnézegette, majd hirtelen
megcsókolta a nagy mesélő arcát…

- Hogyan fogalmazná meg művészi
megformálásának a lényegét?
- Zakopáne mellett jártam egyszer
a Visztula forrásánál, ami még csak
nem is emlékeztetett az erről általam
elképzelt képre. Az eredeti forrást lehetetlen volt felfedezni. Kis erecskék
játszanak, törnek fel ott a földből, elapadva, s újból előtünedezve: mindig
máshol. Csak valamivel arrébb vehető

FŐZŐVERSENY

A főzőverseny a VI. Hunyadivárosi Napok keretében kerül megrendezésre
szeptember 18-án a bölcsőde előtti parkolóban, melyre bárki jelentkezhet hagyományos, vagy saját recept szerint elkészített bográcsos ételével.
A kijelölt főzőhelyeket reggel 7 órától, sorszámhúzás után lehet elfoglalni.Az elkészült remeket déli 12 órára kérjük kitálalni. Mindenki
saját felszereléssel és nyersanyaggal indul.Természetesen az elkészült
ételeket, valamint az ételkészítés folyamatát szakavatott zsűri fogja elbírálni. Az értékes, főzéssel kapcsolatos díjakat a kora délutáni eredményhirdetésen fogják majd kiosztani. A zsűri figyeli a főzőhely kialakítását, tisztaságát, az étel egyediségét, a főzés folyamataát, a tálalást
és természetesen az ízeket.
A ZSŰRI TAGJAI :
Dr. Horváth Zsolt Kecskemét országgyűlési képviselóje
Kőházy-Kis Bálint mesterszakács (Sasfészek Vendéglő)
Szabó Csaba chef (Csalánosi Csárda)
JELENTKEZNI LEHET:
Szabó Csabánál (Kecskemét, Daróczi köz. 7. fszt.29.) a 06-70/549-1014-es
telefonszámon vagy a csabaapa@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel hívunk, várunk minden kedves versenyzőt és érdeklődőt!
SPORT ÉS JÁTÉK

GRATULÁLUNK!

Az immár hatodik alkalommal
sorra kerülő Hunyadivárosi Napok rendezvénysorozata most is
színesnek, gazdagnak ígérkezik.
Pénteken útavató hordógurítással kezdődik a Palota utcán, majd
a Kecskemét Táncegyüttes műsora indítja a nyitóünnepséget. A
szombati nap programjairól részletesen tájékozódhatnak újságunk
hátoldalán.

Kecskemét Közművelődéséért Díjat vehetett át május végén városunk
Közgyűlésétől Fejős Jenő magyarnóta
énekes
Fejős Jenő az elmúlt évtizedek során
magas színvonalon végzett művészi
munkájával és értékőrző, népszerűsítő
tevékenységével kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Gazdag életpályájáról
már a Hunyadivárosi Hírmondó korábbi számában is olvashattak.
Az általa
kezdeményezett és szervezett kecskeméti nótaestek mellett
állandó
és
önzetlen közreműködője
a Hunyadivárosi Napoknak is.
Szívből
gratulálunk
neki a nívós
városi elismeréshez!

Idén is megrendezzük a közkedvelt LABDARÚGÓ KUPÁT
a Gáspár Iskola műfüves pályáján, mely szombaton 9 órakor
kezdődik, s a csapatok jelentkezését máris várja Popovics József
a 06-30/587-2214-es telefonon.
A Természet Háza udvarán
JÁTSZÓHÁZI foglalkozásokra
invitál kicsiket és nagyokat Bükki Éva Baba-Mama Klub vezető
és Tóth Imréné szervező, ahol
kézműves foglalkozások és más
játékprogramok várják a gyerekeket, családokat.
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ki egy egyenletes sodrás. Születőben
a legnagyobb dolgok sem mutatják
meg magukat. Sem azt, hogy honnan
jöttek, sem pedig azt, hogy mivé lesznek. Akárhány fát megfaragtam már a
vízről – mert a víz nyoma, mint szeszélyes nő, szívesen feküdt bele, hagyott
nyomott a kőben, fában, agyagban –,
mindig az emberről szólt.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

KOMOLY MUNKA
A SZÓRAKOZTATÁS
partyshow.gportal.hu

A
Hunyadivárosi Napokon fellépő Party Show
Zenekar 2004-ben
alakult.
Bálakba,
rendezvényekre,
partikra, esküvőkre
járnak. Megvásárolt
midi karaoke zenei
alapot dolgoznak
fel, erre énekelnek,
s előadásukban a
közismert szerzemények – a szintetizátornak is köszönhetően – teljesen az
eredetiként hatnak.
A duózenekar női énekese, Móczár
Zsuzsi született hunyadivárosi. Civilben a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója. Tasi
Csabának, a zenekar billentyűs-énekesének is komoly városrészi kötődése
van: a Faipari Áruházban dolgozik.
- Hogy kerültek kapcsolatba a zenével? - kérdeztük a zenekar tagjait.
M.ZS: - Szüleim elmondásából
tudom, hogy azért szerettem annyira a mesefilmeket, mert már háromnégyévesen végigénekeltem a bennük
hallott dalokat. Zeneóvoda, majd a Kodály Iskola következett. Alapító tagja
vagyok a Miraculum gyermekkarnak,
s az Aurin leánykarral bejártam szinte egész Európát. Egyik főszereplője
voltam 2000-ben a „Székely fonó”
kecskeméti ősbemutatójának is. A Bolyai Gimnáziumba kerülve is kórustag
lettem.
Tizenöt évesen lettem először tagja
popzenekarnak, később a Vámos Zoltán vezette Impulzus zenekar énekese
lettem. Belefutottam a Mustang rockzenekarba, közben tizenévig csellóztam is. Két éve luxushajóra hívtak énekelni, ami sok szempontból nagyon jó
iskola volt. Szabadnap nélkül hónapokon át minden este négy-öt órát kellett
énekelni, ami fizikailag és idegileg is
sokat kivesz az emberből. Hangképzés
szempontjából viszont nagyon jó volt.

H

NÉZŐTÉR

(folytatás az előző oldalról)

T.CS: - Doboltam már gyerekként lakodalmas zenekarban, s az ilyen jellegű szórakoztatás azóta is fontos része
az életemnek. Nem ez az első általam
alakított formáció. Az, hogy Zsuzsival
duóban alapítottam zenekart, egyrészt
újszerű, másrészt pontosan betölti azt a
hiányt, ami a drága nagyzenekarok és
az „ingyen muzsikálás” között a zenei
piacon igényként jelentkezik. Mára jól
ismernek bennünket főként a Kecskemét környéki településeken. Tősfürdőn
pl. évekig rendszeresen játszottunk.
- Nem érezte meg a szórakoztatás
az időközben bekövetkezett gazdasági válságot?
T.CS: - Rányomta a bélyegét, elsősorban azzal, hogy a megrendelők egy

alacsonyabb árkategóriában kezdtek el
zenészeket keresni. Elhatároztuk, hogy
a minőséget megtartva, a repertoárunk
bővítésével próbálunk megmaradni a
piacon. Máig folyamatosan tanulunk
új dalokat. Sláger és nosztalgiaszámokat is játszva Frank Sinatrától Cserháti
Zsuzsáig, Presser Gábortól Whitney
Houstonig szinte bármit elő tudunk
adni.
MZS: - Én egyébként is szeretem, ha
nagyon sokféle zenét játszunk. Az általánosan játszott repertoáron kívül szívesen teljesítjük az egyéni kéréseket is.
Ahhoz, hogy ez felvállalható legyen,
nagyon kell szeretni az embereket.
Azokat is, akiknek a zenei ízlése nem
pontosan egyezik a miénkkel. Jólesik,
ha úgy búcsúznak tőlünk, hogy igen,
ez szuper volt. Ezek a visszajelzések

KÖNNYŰZENE

–

adnak erőt a sok-sok gyakorláshoz. A
különleges kérések teljesítését egyébként nem sok zenekar vállalja fel, mert
ki akar azért heti rendszerességgel órákat gyakorolni, hogy szinten tartson
ritkán kért számokat is. Bízom benne,
hogy ha a megrendelőknek ugyanabban az árkategóriában kell választani,
mellettünk teszik le a voksot..
A szakmai színvonal mellett fontos
számunkra, hogy ahová mi megyünk
szórakoztatni, ott valóban oldott, jó
hangulat alakuljon ki. Egy lakodalom
például a fiatal pár életének legfontosabb napja. Az, hogy ezt mi is átérezzük, átjön a zenénken, s általában a jelenlévő körből hívnak a következő esküvőre is játszani. Tudják, hogy ezt mi
komolyan vesszük, s valóban felelős,
komoly munka ma a szórakoztatás.

KOMOLY ZENÉSZEKKEL

www.orlandogroup.hu

Az Orlando Group tagjai 2003-ban
egy rendezvényen hallották egymást
játszani, s a hasonló zenei ízlésű fiatalokból megalakult a zenekar. Az alapító tagok közül a jelenlegi formációban
már csak a Tinódi utcán lakó Palotás
Endre szaxofonos játszik. 2004 őszén
csatlakozott a zenekarhoz Csapó András basszusgitáros, Vitéz Sándor
dobos és legújabban a szintetizátoron játszó Szomor Zoltán.
Már kezdettől egyértelmű volt,
hogy csakis saját zenét játszanak,
aminek a műfaját nehéz meghatározni. Valahol a könnyű és komolyzene határán áll, s világzene
abban az értelemben is, hogy nem
egyszer népzenei ihletésű dallamvilág formálódik az ő interpretálásukban valami egészen különleges muzsikává.
Ugyanakkor a hangszerelés,
a tenor és szoprán szaxofon, a
dallamkeretbe gyakorta ágyazott
improvizációk a dzsessz felé mutatnak, de ha valakinek módjában
áll végigkísérni, hogyan épül fel
egy zeneszám, látja, hogy ennek
kezdetben még semmi köze nincs
a dzsesszhez. A stílusbeli sablonokat egyébként is igyekeznek
elkerülni.
Ami valóban jellemzi a szerzeményeiket, azt egy pesti koncert után a
közönség egyik tagja fogalmazta meg
a legtalálóbban: olyan, mint egy filmzene: hallgatása közben mindenki hozzágondolhatja a saját élete filmjét...
A zenekar vezetője, egyben a számok szerzője Palotás Endre, de mivel
az együttes több tagjában is van zeneszerzői ambíció, az elkészült produk-

tum a próbák folyamán közös munka
lesz. Ez egyben záloga is a sajátos,
csak rájuk jellemző hangzásvilágnak.
A kecskemétiek az Otthon Teázóból,
a Jókai utcán lévő Kilele Music Caféból, a volt Robinson Squash Clubból,
a főtéri „Bor utcából” és más rendezvényekről ismerik őket, a fővárosiak

pedig az Erzsébet téri „Gödörből”.
Nevüket feldobta a Budapest Fringe
Fesztivál is, amelyen 2007-ben a Kovalik Balázs nevével fémjelzett zsűri
különdíjjal jutalmazta őket – így léphettek fel a Lánchídon tartott Hídünnepen is.
Egy fészekaljból, a Kodály Iskolából kerültek ki majdnem mindannyian.
Van, aki autodidakta módon képezte
tovább magát. Van, aki középfokú,
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más felsőfokú zenei végzettséget szerzett. Egyben viszont mind egyformák:
az Orlando Group előtt és azóta is folyamatosan zenélnek – a magas szintű
hangszertudás mellett kimunkálva ezzel egy olyan művészi fogékonyságot,
amellyel kevés zenekar büszkélkedhet.
Az Orlando zenéjének titka
mégsem csupán ez. A lassan
érő, értelemmel és szenvedéllyel
csiszolt zenei hangzás mögött
különleges emberek vannak. Érzékeny, empatikus, lélekkel élő
különleges emberek, akiknek a
közelében könnyű jónak lenni,
s akiknek a muzsikája tisztára
mossa a mindig hajszolt, mindig
bűnös, mindig megváltásra váró
XXI. századi embert.
Palotás Endre Szegszárdy Imre
zenekarának tagjaként a Barátok
templomában is énekel, szaxofonozik, s a Gyermekjóléti Központ munkatársa. Csapó András
az Idősgondozó Szolgálatnál
dolgozik. Vitéz Sándor televízióműszerész, egyike a legjobbaknak. Amikor megkérdeztük tőle,
mit jelent a zene az életében, azt
mondta: „Mindent!”.
Szomor Zoltán a Líra Zeneiskola helyi csoportjának vezető tanára. Az iskolájuk honlapján mottóként szereplő
Kodály-idézet akár az Orlando Group
hitvallása is lehetne:
„A jó zenének feltétlenül van általános embernevelő hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, az erkölcsi komolyság… Teljes lelki élet zene
nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói,
melyekbe csak a zene világít be”.

KIÁLLÍTÓTÉR
A VILÁG LEGSZEBB SZAKMÁJA

H

A Pécsi Ifjúsági Központ IH Galériájában volt nemrég kiállítása Deli Gábor Hunyadivárosban élő
festőművésznek, aki több mint egy évtized festéssel töltött időszak után, harminc-egynéhány évesen iratkozott be a PTE Művészeti Kar festő szakára, hogy Tolvaly Ernő, később Losonczy István DLA festőművész tanítványaként új ismereteket, művészbarátok értő közösségében pedig új élményeket szerezzen.
- Hogyan jutott el a festészethez?
- Bugac mellett, Móricgáton születtem. Több állomás után 1990-ben
Kecskeméten kötöttem ki, s hat évig
dolgoztam az autista tagozaton. Valójában nagyon sokáig zenész akartam
lenni. Gitároztam, énekeltem.
Volt, hogy egyszer születésnapra
mentünk, s nem volt pénzem ajándékra. Azt mondta erre egy festőművész
barátom, hogy ugyan már, fessek egy
képet. Én értem a viccet, hozzáfogtam
dolgozni, aztán egyre jobban belemelegedtem. Akinek végül odaadtam, épp
képzőművész volt, s csodálkozva
mondta, hogy azonnal fogjak hozzá
komolyan foglalkozni ezzel.
Bruncsák András szabadiskolájában kezdtem el rajzolni, festeni.
1997 óta tartozom a Kecskeméti
Képzőművészek Körébe. Ez időtől
vannak kiállításaim is. Már komoly
festő-múlt után, 2006-ban nappali
tagozaton kezdtem el itt a tanulmányaimat. Most leszek utolsó éves
hallgató.
- A pedagógus szakmában töltött éveket követően nem volt
furcsa megint beülni az iskolapadba?
- Az igazi festő lényegében mindig
ezen a pályán van, legfeljebb nem veszi észre. Egyszer azért el kell dönteni,
hogy ezt – annak minden velejárójával
– felvállalja-e az ember, s ez nekem
kicsit korosabban adatott meg. Ezért-e
vagy másért: nekem az egyetemi évek
nem a klasszikus értelemben vett tanulást jelentik. A tényleges ismeretszerzésnél maradandóbbak az itt megélt
nagy beszélgetések tanárokkal, társakkal. Ezek segítenek abban, hogy tudjam: innen ide tartok.
- Tolvaly Ernő a magyarországi
avantgárd egyik kiemelkedő alakja
volt. Milyen emléket őriz róla?
- Amikor festettem az „Expresszív
jelek” című képemet, éppen a 20-as
évek avantgárd művészetéről beszélgettünk vele. A kép farostra ragasztott
újságpapír-alapra való festéssel kezdődött, de nem hozta meg a kívánt hatást,
így elkezdtem az újságdarabokat letépkedni róla. Ezzel egy nagyon izgalmas
felület jött létre, amivel már élmény
volt dolgozni. Egy korábban elkészült
alaptémát vittem fel rá. A húszas évek

kollázstechnikáját idézve, de alapvetően olajképet létrehozva hasonló tematikában készült a rá helyezett kisebb
kép is, de nemigen beszéltek még egymással. Ekkor került a nagyobb képre
a fehér rész, az a bizonyos expresszív
jel, ami megadta a választ a sötétebb
tónusú alsó képre. Ez a festmény az
Országos Tudományos Diákköri Konferencián rögtön továbbjutott, s később
is a mesterem legkedvesebb képe volt.
Tolvaly Ernő 2008 decemberében váratlanul meghalt, így kerültem aztán
Losonczy István keze alá.

- A művészember az alkotásokon
keresztül is megpróbál válaszokat
adni az őt foglalkoztató kérdésekre.
Önt mi motiválja leginkább?
- Nem szoktam ilyen módon elemezni, magyarázni a munkáimat. Egyszerűen csak tükröt tartok vagy épp
ablakot nyitok velük magamról és a
környezetemről, az ért benyomásokról
azoknak, akik ezen a nyelven, mondjuk
úgy, hogy a művészet nyelvén értenek.
Még egyszerűbben: nem azért festek,
mert „meg akarom mutatni”, hanem
mert festeni kell. Sosem voltam az a
mindenáron kiállító típus. Ha valaki
fest, a dolgon csak ront, ha arra gondol, hogy ez eladható vagy kirakható.
A festés a világ legszebb szakmája, de
legalább ennyire magányos is.
Az expresszivitás, annak mindenféle
kifejeződése áll a legközelebb hozzám.
A szenzibilitás a művészetben olyasfélét jelent, hogy különösebb ábrázolási
igény nélkül átjön a vásznon, s a befogadó érzékein keresztül megfoghatóvá
válik az alkotó belső világa: érzései,
hangulata, elégedettsége vagy elégedetlensége.
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- Nem egy képe bántóan sötét,
ijesztő szemű figurákkal.
- Ez nem elégedetlenség, ha arra
gondol. A komor, kicsit depresszív,
kicsit szenzibilis képek inkább túlérzékenységről vallanak.
- A „Niké” című képén a tehetetlen, sajnálatra méltó, csúnya emberalak mellett egy vázában virág áll.
Ez tudatos ellenpontozás?
- Nem méricskélek. Ilyen a világ.
Ilyenek vagyunk. Az elfogadás alapélményével nézve ezek az emberalakok
nem csúnyák egyébként, csak meggyötörtek, érzékenyen reagálnak
a világ dolgaira – s végképp nem
„rosszak”. Annak, hogy nem szeretek kiállítani, van egy prózaibb oka
is: - Mondja, az utca emberének
tetszenének az én képeim?
- Nem mindenki olyan, mint
én, hogy ez miért sötét, amaz pedig miért nem mosolyog.
- Nem, de higgye el, ezt a fajta
festészetet még mindig körüllengi
az idegenkedés. Jobban szeretem
csak a barátaimnak megmutatni
a képeim. A szakma figyelme az
más. Az országos nagy tárlatokon,
inkább csak hiúságból, de szeretnék
mindig ott lenni. Nem hagyom, hogy
kizsűrizzenek. Nemrég, egyik festményem szerepelt Karlsruheban, s csoportos kiállításon voltam Bukarestben,
Nagybányán.
- Mióta él a Hunyadivárosban?
- 1998 óta, s ez már a második helyünk. Ha tehetném, még kintebb költöznék a város szélére, ahol már nagy a
tér, lehet kecskét, lovat tartani. Egyébként is különösképp vonzódom az Alföldhöz. Hegyek közt felnövő barátaim szokták kérdezni: - Mit lehet ezen
szeretni? Nincs itt semmi, csak poros
utak”.
A semmit is lehet szeretni. A poros
útban éppen az a jó: mezítláb lehet
menni a porban. A kutyáimmal fél délelőtt is elmászkálunk kint a határban.
Én, ha elmegyek valahová, alig várom,
hogy hazajöjjek ide. Nem kell, hogy
jobb legyen, mint Pécs vagy Budapest.
Elég az, hogy más. Itt vagyok otthon.
Nem tudnék élni külföldön sem. Hiába, én ezt a „semmit” szeretem.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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AKTUÁLIS
CÉLOK ÉS SIKEREK EGY ÉLET TÜKRÉBEN

Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója,
producere 1940. augusztus 17-én született. Probstner Jánossal
és Erdei Péterrel együtt azon kevesek közé tartozik, akik nemzetközi hírű intézmények alapítói lettek ebben a városban, s
ő éppen itt, a hunyadivárosi Miron-villában, illetve a Kerényi
József által melléálmodott falak között.
Az általa vezetett stúdióban készült filmek és rendezőik
hetvennél több nemzetközi fesztiválon kaptak díjat, s a kecskeméti alkotásokat a világ számtalan országában vásárolták
meg Japántól Kanadáig, Ausztráliától Finnországig.
Mikulás Ferenc Balázs Béla-díjas, az Olasz Filmművész Szövetség “Max Massimino Garniér” díjának és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének a birtokosa, aki megkapta
a Bács-Kiskun Megyei Prima Díjat és az idei Csiperó-találko- Dr. Matolcsy György (jobbról), a Pannónia Rajzfilmsúdió vezezón az Európa Jövőjéért Díjat is. Lapunk és a városrész lakói tője volt. Ő választotta ki a vidéken létesítendő műterem élére
nevében szeretettel köszöntjük 70. születésnapja alkalmából! Mikulás Ferencet 1971-ben. - A fotó 1973-ban készült róluk.
- Milyen összegzést mondana erről
a hetven évről? - kérdeztük tőle.
- Úgy érzem, ez a pár évtized gyorsan elrepült. A filmstúdióval kapcsolatban nagy vonalakban az valósult meg,
amit elképzeltem, azzal a különbséggel, hogy mindezt időben hamarabb,
s őszintén szólva kicsit könnyebbnek
gondoltam. Kezdettől el akartam kerülni a „vidékiesség” csapdáját – bebizonyítva, hogy a fővároson kívül is
lehet széles tematikájú, értékteremtő
munkát végezni. Neves művészfilmek,
önálló televíziós sorozatok, külföldi
kooprodukcióban készült filmek sora

készült itt. Személyes indíttatásom és
ebből következő ötvenhatos múltam
társadalmi problémákkal foglalkozó
művek létrehozására is ösztönzött.
Főleg Szoboszlay Péter munkásságára
gondolok itt, aki számos témát dolgozott fel e témakörben. Kezdettől jelzett, élő törekvésünk volt Kecskemétet
az animációs filmek fesztiválvárosává
tenni, aminek első rendezvénye végül
1985-ben volt, s melyet 2008-ban a
világ legjobb 12 animációs fesztiválja
közé választottak.
- Emblematikusnak mondható ma
már a „Magyar népmesék” sorozat,
melyből eddig 89 epizód készült el.
- Amint az saját neveltetésemben rám
hagyományozódott, úgy a következő
generációk életszemléletének alakításánál is fontosnak tartom azoknak az
értékeknek a megőrzését, átadását, melyekbe mi magyarként beleszülettünk,
s melyek a mai társadalom keretein
belül egyre nehezebben érvényesíthetők. Ezért is javasoltam annak idején a
Magyar Televíziónak a nagyrészt eredeti gyűjtésből származó népmeséink
animációs feldolgozását, amit később
még több hasonló követett. Jövőre lesz
negyvenéves a stúdiónk, s reményeink
szerint addigra mind a száz epizód elkészül.
- A stúdión kívül milyen személyes
szálak fűzik a városrészünkhöz?
- A filmszakma előtt geodétaként
dolgoztam, így részem volt a Hunyadiváros arculatának kialakítá
sában. Kerényi József tervezte
az utcahálózatot, s én készítettem
el a városrész alaptérképét, tűztem
ki az utcák pontos helyét: azaz
ugyanitt dolgoztam már a hatvanas
években is. A filmstúdió helyén
dűlőút és kukoricaföld volt,
kicsit arrébb egy bolgárker12

tészet. A stúdió telkén lévő idősebb
épületet a Miron család már jóval korábban felajánlotta az államnak, s én
ennek a lépcsőjén ülve terítettem szét
a munkalapjaimat.
- Felvetődött, hogy a stúdióban
készült filmek népszerű mesefiguráinak felállításával játszótér épüljön a
szomszédos parkban.
- Életrevalónak tartom az ötletet,
mely bizonyára sok látogatót vonzana,
s a Hunyadiváros nevezetességévé is
válhatna.
Itt említeném meg a KNP Igazgatóság bemutatóit, a Corvina intézmények
rendezvénykínálatát, az itt lévő strandlétesítmény programját és a Hunyadi
téri fiúkollégium szálláslehetőségét,
melyekkel már láncba fűzhető az a
négy-öt helyszín, amire gyermekcsoportok szerezhetők. A Hunyadiváros a
gyermekek városa, gazdag birodalma
lehetne.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
HORVÁTH MARI
KATONA JÓZSEF-DÍJAS

Katona József-díjat kapott
Horváth Mária animációs rendező, képzőművész, a kecskeméti rajzfilmstúdió munkatársa,
akinek nagy szerepe van abban,
hogy milyennek is látják a kecskeméti animáció színvonalát ma
a világban.
A rajzfilmstúdió alapító tagjaként az animációs filmkészítés
szinte minden fázisában dolgozott. Sorozat- és egyedi filmek
rendezésén kívül foglalkozott
többek közt könyvillusztrációval,
plakát-, látvány- és bábszínházi
tervezéssel is. 1990-ben Balázs
Béla-díjat kapott.

AKTUÁLIS
AZ ANIMÁCIÓ KIS MESTEREINEK SEGÍTŐJE
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Tíz éve működik az Ifjúsági Otthon falai között Szoboszlay Péter „Képről képre” animációs filmes
műhelye, melynek nemcsak a rajzfilmstúdió egykori munkatársa révén van hunyadivárosi vonatkozása, hanem a városrészünkben élő Fazekas László személyében is, aki a Firkafilm Animációs és Szolgáltató Kft. műszaki vezetőjeként kezdettől komoly segítséget nyújtott az itt munkálkodó gyerekeknek.
tárukkal kivitelezhető lenne. Én ebben,
Péter pedig a szakmai részben nyújt
nekik segítséget: hogyan építsenek fel
egy filmet, milyen legyen a ritmusa,
melyik milyen képkivágást igényel,
s animációs filmtörténeti ismeretek is
gazdagítják a foglalkozásokat.

- Mennyit fejlődött a technikai
felszereltség az induláshoz képest?
– kérdeztük Fazekas Lászlót:
- Legelőször egyetlen kis számítógép
volt, amivel fekete-fehérben vettük fel
– igen rossz minőségben – a filmeket.
A számítógéppark bővítésével és jó
minőségű fotók előállítására alkalmas
videókamerák beszerzésével ma négy
munkaállomáson dolgozhat párhuzamosan 13 gyerek, ami óriási lehetőség.
Elfogadható, majdnem „adás”-minőségben tudunk filmet készíteni, s még
összevágjuk hanggal, effektekkel.
Nagyon sok dolgot tudok megtanítani nekik úgy, hogy azután már önállóan
is végezni tudják. Kialakult rendszere
van annak, mi az, ami minden további
nélkül rájuk bízható. Ennek ellenére
technikai téren is folyamatosan igényelnek instrukciót, mert sok dologra
nem gondolnak még, ami az eszköz-

- A figura minden arrébb-mozdításánál készül egy fotó, amit egy nagyteljesítményű kamera végez - avat be a
stoptrükk technika rejtelmeibe Pestalits Ambrus szakkörtag az animációs
műhely Ifjúsági Otthonban tartott nyári táborában. - Ezekből áll össze a film.
A monitoron látszik, hogy a most készülő animáció egyelőre csak 65 filmkockát tartalmaz. Egy másodperc alatt
25 képkocka pereg le, de mi egy képet
általában
megnégyszerezünk,
hogy lassabban
fussanak le.
A figurák mögé
külön rétegeken
lángokat is lehet
készíteni, amikbe
a figura beleesik.
Hasonlóképp dolgozhatunk gyurmával, végtagjait
külön mozgatni
tudó papírfigurával is.
Ennek egy munkaigényesebb módja,
amikor a „pörgetőshöz” hasonlóan kisméretű lapokra rajzoljuk a film egymás
utáni elemeit.

– HORVÁTH MARIVAL
jellemzőibe: a megjelenített mese
hagyom, hogy megragadjon az a lelmindig közvetít néprajzi ismeretekület, ami a mesemondót is megihket is. Nagyon fontos, hogy a népi
lette. Így tudom én is folytatni az ő
kultúra ily módon eljusson a mai
meséjét az én gondolataimmal, hogy
gyerekekhez, de a felnőttek is namai emberként is át tudjak emelni
gyon szeretik. A feldolgozás során
valamit abból, amit az őseink nagy
szinte naponta bukkanunk rá újabb
biztonsággal tudtak, ismertek.
csodákra: hogy milyen fantasztikusan biztos ízléssel, milyen költői
Ezt a továbbörökítést nehezíti,
lelkülettel és magatartással éltek az
hogy naponta törnek ránk a legküegykori parasztemberek. Az ember
lönbözőbb képi információk, amiknem is gondolná, hogy díszítőműnek a még szelektálni nem tudó gyevészetüknek, szimbolikus képi ábrekek különösen kiszolgáltatottak.
rázolásuknak mekkora mélységei
Sokszor hallani, mennyi minden
vannak. Nagyon komoly tudást örövan már veszendőben a régi értékek
költek, őriztek és adtak így tovább.
közül. Én mégis nagyon optimista
vagyok. Egészen egyszerű dolgok- Hogy sikerül mindezt átmenban és évszázadok keresztmetszeteni a mai kor emberének?
tében is azt látom: az igazán fontos
- Az intuícióimra is támaszkodva
dolgok megmaradnak.

ÖTPERCES BESZÉLGETÉS

- Mit jelent az életutadon a most
megkapott Katona József-díj?
- Először is nagyon megörvendeztetett. Pécsi születésűként különösen jó, hogy elfogadott, elismert
ez a város, ahol már én is otthon
érzem magam. 1971 óta dolgozom
Kecskeméten, s egyúttal a rajzfilmes szakmában. Mi, rajzolók különösen szeretjük a Hunyadivárost.
Nyugodt, barátságos környék. Az
idelátogatók is azt mondják, hogy
ideális hely az alkotáshoz.
- Van-e legkedvesebb munkád?
- A Magyar népmesék sorozat már
teljesen hozzámnőtt, olyan régóta
csinálom. Most is ennek az újabb
epizódjain dolgozom. Ilyenkor beleássuk magunkat az adott tájegység

- Külső szemmel milyenek az itt
készült filmek? – kérdeztem újból Fazekas Lászlót.
- Saját rajzfilmstúdiónkban is dolgozom, s a mieinkhez képest az itt születő alkotások sokkal frissebbek. Olyan
ötletek lelhetők fel bennük, melyek a
hagyományos filmgyártási technológiából adódóan nekünk eszünkbe sem
jutnának, így rajzfilmesként is inspiráló számomra az itt folyó műhelymunka.
Van a rajzfilmgyártásnak egy még
levetetlen öröksége arról, hogyan készüljön a forgatókönyv, mit milyen
művelet kövessen. Ennek szükségszerűségét valamikor az adta, hogy a filmszalagnál nem lehetett javítani. Ma ez
már nem így van, de még mindig tízszer
meggondoljuk, mit tegyünk a kamera alá. Ebben a
gondolkodási
struktúrában,
némiképp időigényesen dolgozva aztán
elcsodálkozunk, hogy a
gyerekek egy
délután képesek összedobni valamit, amin mi meglehet: hónapokig dolgozunk. Ebben az
értelemben az ő – most még felelősség
nélküli – szabadságuk, kísérletező- és
játszókedvük ránk is ösztönzően hat.
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CIVILEK A VÁROSRÉSZÉRT
ÚJ OTTHON A VÁROSRÉSZ CIVIL KISKÖZÖSSÉGEINEK

Szeretném
megköszönni
a „Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét” tagjainak
azt a bizalmat,
amellyel 2010.
áprilisában az
egyesület elnökévé választottak. Több évtized köt ehhez a
városrészhez, s
ahogyan ez korábban a Hunyadi-díj átadásakor is elhangzott, szívemmel-lelkemmel a városrész fejlődését, épülését, szépülését tartom nyugdíjas éveim
egyik legfőbb törekvésének.

terjúkötete, melynek teljes bevétele
a leendő közösségi ház megvalósítását szolgálja. E gyakorlati szempont
mellett nem hanyagolható el, hogy a
kötetben a kecskeméti, nagy számban
hunyadivárosi értelmiség és alkotói
kör színe-java szólal meg, nyer bemutatást, közvetítve ezzel olyan értékeket, értékrendet, mely nemcsak az itt
élő emberek identitásérzését erősíti, de
országos szinten elismert, jó példákkal
szolgál emberségről, kitartásról, nagy
szakmai tudáshoz járuló emberi alázatról. A kötet értékének egyik mutatója,
hogy egy magyarországi forgalmazón
keresztül a közelmúltban rendelte meg
a Göttingeni Egyetemi Könyvtár is,
mely különös gonddal figyel az európai
kultúrát bemutató, őrző kiadványokra.

A Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét nagyon komoly célt tűzött ki
magának még az alapítás időszakában,
s e céljának megvalósulásához komoly
előrelépések történtek. Az elért sikerek
nagyban köszönhetők a Hunyadivárosi
Részönkormányzat támogatásának és
a különböző pályázatokon való
sikeres szereplésnek.

Mint újonnan megválasztott elnök,
ezúton is köszönöm Kozma Imre korábbi munkáját, aki úgy a közösségi
ház gondolatát, mint az említett kötet
megjelenését egyaránt a szívén viselte.
Ezen az úton járva igyekszünk továbbra is „jó ügyeket szolgálni”.

Régi törekvésünk az itt élő
emberek összefogásával közvetlen környezetünk szépítése,
gazdagítása. Ennek érdekében
vettünk részt a részönkormányzattal közösen a Herman
Ottó tér felújításában, melynek anyagi hátterét egy sikeres
ÖKOTÁRS-MOL pályázat biztosította. Egy önkormányzatnál
elnyert támogatás révén pedig
részünk volt az UNIVER Abc
- Posta környezetének rendbehozatalában is.
A Hunyadivárosért Egyesület másik fő célként Kecskemét egyik legnagyobb városrészének kulturális és
közösségi fejlesztését célozta meg.
Legkiemelkedőbb elképzelésünk ebben az irányban egy sok funkciót ellátó
közösségi ház megvalósítása. Komoly
fejtörést okozott, hogy az általunk
közösségi célokra kiszemelt, központi helyen lévő, egykor kisiskolaként
használt, jelenleg igen rossz állagú
épületet az önkormányzattól használatra kikérhessük úgy, hogy a birtokbavételhez szükséges fejújításra legalább
egy kezdő tőkével rendelkezzünk.
E cél elérését is szolgálta a városrészben élő újságírónő, Kada Erika
„Színek, hangok az ezredfordulóról”
című, egyesületünk által kiadott in-

A közösségi ház létrehozására alkalmas épület kérvényezése 2010 júliusában hozta meg a várt eredményt.
A Daróczi köz 14. szám alatt található
ingatlan egy részét a rajta lévő házzal a
város Közgyűlése öt évre szóló ingyenes használatra a rendelkezésünkre bocsátotta azzal a szándékkal, hogy programjaik, összejöveteleik megtartására
helyet kapjanak benne a hunyadivárosi
kisközösségek.
A működtetés anyagi hátterét pályázatok útján és a Hunyadivárosi
Részönkormányzattal való támogatási
szerződés keretében próbáljuk megoldani. A telek másik felén lévő kisebb
tárolóépület és udvarrész jelenleg még
az Autista Gyermekekért Egyesület
használatában van. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a Hunyadivárosi Közösségi Ház iránt nagy az érdeklődés, s
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máris jelezte együttműködési szándékát a Baba-Mama Klub, a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub, a Hunyadivárosi
Polgárőrség, a Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesületének helyi csoportja, a Hunyadivárosi Madárbarát Program résztvevői, a
Hunyadivárosi Református Bibliakör
tagjai, a Hunyadivárosi Gyűjtők Köre
és a Sub Rosa Kulturális Egyesület.
A Hunyadivárosi Közösségi Ház
számos szép elképzelésnek adhat majd
otthont és megfelelő színteret. Helyet kapnak benne az említett klubok
foglalkozásai, irodalmi és képzőművészeti körök, kiállítások, egészséges
életmódot segítő klubok, tanfolyamok,
előadások. Az ötletek széles tárházát
folyamatosan gyűjtjük, de elsődleges
feladatunk most a ház rendbetétele.
A hétszáz négyzetméteres telken
fekvő ingatlanrészt hosszú idő óta
nem használják, ami az épület állagán erősen meglátszik. Felújítása csak
közösségi összefogással valósítható
meg, amelynek szép példáival
találkoztunk már, de ez most
minden eddiginél nagyobb kihívás. Nagy szükségünk van
a helyi vállalkozók és magánemberek segítségére. Legsürgősebben szobafestő-mázolók,
központi-fűtés szerelők, vízés villanyszerelők felajánlását
kérjük, s folyamatosan várjuk
mindazok jelentkezését, akik
munkájukkal, szakmai útmutatással, felújításhoz szükséges
anyagok biztosításával, pénzbeli támogatással
(Sz.sz.:50800128-11055286)
vagy bármi más módon segíteni kívánják ezt a folyamatot. Aktuális információkkal szolgálunk és várjuk felajánlásaikat, ötleteiket a 30/958-1769-es
telefonszámon.
        Rózsa Béla
a Hunyadivárosért Egyesület elnöke
A ház jelen állapotában is bárki által megtekinthető a következő időpontokban: augusztus 16án és 19-én du. 4.00 és 7.00 óra
között. A felajánlások ebben az
időpontban személyesen is megtehetők, megbeszélhetők.
Takarításra, festés-előkészítésre várjuk a környékbeli önkéntes segítőket: augusztus 27-én
du. 3.00 órától és 28-án egész
nap 9-18 között.

CIVILEK A VÁROSRÉSZÉRT
ÚJABB GYŰJTÉS AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

Az ország számos pontján sok ezer
család otthonát tette tönkre az árvíz. A
Kecskeméti Szent László Lions Klub
kezdeményezésére és a részönkormányzat támogatásával a Hunyadivárosban élők is összefogtak az északmagyarországi árvíz károsultjainak
megsegítéséért.
Első körben a
Szilágyi Erzsébet utcaiakhoz
jutott el a felhívás, akik közel
egy garázsnyi
ruhaneműt,
élelmiszert, játékot és bútort
adtak össze. A
hír futótűzként
terjedt és mindenki segíteni
akart, ki adománnyal, ki a
munkájával. A
végeredmény
öt teherautónyi
adomány, több
millió forint értékben. Például
a Sólyom utcai

Hori 96 Bt. egy teljes raklap zöldborsó
konzervet ajánlott fel kb. százezer forint értékben. A szállítást a Református
Egyházközség, illetve Szabadi Tamás
költöztető cégének segítségével
tudták megoldani. A rakodásban nagy segítséget nyújtottak
a Kecskeméti
Foglalkoztatási
Kht. közmunkásai is.
Az
adományok a Szikszói
Lions testvérklub és a Szikszói Református Egyházközség szétosztásával jutottak el a
szikszói és felsőzsolcai rászorultakhoz.
A személyes kapcsolatok garanciát jelentettek arra, hogy minden a legmegfelelőbb helyre kerülhessen.
A Szilágyi Erzsébet utcán lakó Harsányi Zsuzsanna festőművész által
szervezett akció tovább folytatódik.
Elsősorban bútorokra, háztartási gépekre (mosógép, hűtőszekrény, porszívó konyhai kisgépek, hajszárító, va-
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saló stb.), fertőtlenítéshez használható
mészre, felújításhoz szükséges festékre, lakástextilekre és jó állapotú ruhaneműkre, játékokra lenne igen nagy
szükség. A Hunyadivárosi Hírmondó segítségét is igénybe
véve kérik, hogy
akinek felajánlható építőanyaga van, vagy jó
állapotú használt
bútort, háztartási eszközt, tartós
élelmiszert stb.
tud felkínálni,
az:
jelezze Harsányi Zsuzsanna felé augusztus 20-ig a 06-30/307-1479-es telefonszámon.
Ezt követően augusztus 23-án délelőtt megy körbe egy megbeszélt időpontban a Református Egyházközség
teherautója. Sorban összeszedi a felkínált tárgyakat, majd feltölti velük a
Papworld Kft.-től erre az útra felajánlott kamiont.
Köszönjük a hunyadivárosiak most
is megtapasztalt összefogását és nagylelkű segítségét!

MADÁRFAUNÁNK ÚJABB TAGJA

A Hunyadiváros változatos madárvilágának egy újabb, bárki
által megfigyelhető tagjával ismertetem meg a Kedves Olvasót.
A szürke légykapó (Muscicapa striata) a madarak osztályába, a verébalkatúak rendjébe és a légykapófélék családjába tartozó faj. Magyarországon általánosan elterjedt, mindenütt kisszámú fészkelő. Az utóbbi
10-15 évben a hazai állomány megfogyatkozott, sok helyen eltűnt a városi
közparkokból. Egyszerű tollruhája miatt ritkán vesszük észre, sokan össze is
keverik a verébbel, de annál kecsesebb, és mozgása sokkal könnyedebb. A
levegőben repülő rovarokra, kétszárnyúakra, szúnyogokra, darazsakra, apró
bogarakra vadászik. Táplálékszerzéséhez természetes (száraz, kiálló faágakat) és mesterséges (kerítésoszlop, kerti padok stb.) tereptárgyakat egyaránt
felhasznál. Ezeken egyenes testtartással megül, és lesi a repülő zsákmányt.
Veszteg ülve folyton vetegeti a szárnyait, mintha próbálná, hogy rendben vannak-e, mert amint a repülő rovart megpillantja, elrugaszkodva veti magát a
tápláléka után, majd helyére visszaülve folytatja a lest.
Vonuló madárként áprilisban tér haza. Májusban a hím és a tojó együtt építik
a fészket, aminek 2-5 m magasság között keresnek változatos helyet: öreg fák
törzsén, ágcsonkokon, korhadt faüregekben, épületek zugaiban, melléképületek gerendáin, sőt akár füsti fecske elhagyott fészkében is. Ez év júniusában a
HMBP-ba bevont Köztemető I. kapuja melletti virágüzlet ablakában találtam
meg növényi szálakból, finom gyökerekből szőtt, kevés szőrszállal kibélelt
fészkét, melyben a szokásos négy-öt helyett csak három falánk fiókát leltem.
Hogy az erős szél le ne fújja, a madár a fészket az ablak és az ablakrács közé
építette. Nem kerüli az ember közelségét. Elfogadja a széles röpnyílású odút
is. Megtelepedését a „C” típusú madárodú kihelyezésével segíthetjük.
A növényeinket károsító rovarok pusztításával, valamint az embereket és
a haszonállatokat egyaránt sanyargató legyek és szúnyogok ritkításával teszi
magát hasznossá számunkra.
Szabó Barna, a HMBP felelőse
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GRATULÁLUNK

SZABÓ BARNÁNAK
ÉS SEGÍTŐINEK

a Kecskemét Város
Környezetvédelméért Díj
elnyeréséért, melynek ünnepélyes
átadása augusztus 16-án 17 órakor
lesz a Városháza dísztermében.

SZÜRKE LÉGYKAPÓ FIÓKÁK

H

HOBBI
IDŐUTAZÁS ÖTSZÁZMILLIÓ ÉV TÁVLATÁBAN

A fenti cím rejtélyére Garamvölgyi Tibor Hunyadivárosban élő ásványgyűjtőtől kértünk magyarázatot, aki 1986-tól tagja, 2003-tól pedig egyik vezetője a Kecskeméti Ásványgyűjtők Baráti Körének.
Kiállítása mindig megtalálható a Hunyadivárosi Napokon is. Neve nemcsak a második legnagyobb
kecskeméti gyűjtemény kapcsán ismert, hanem az ásványok csodálatos kidolgozásáról is. A magyarországi ásványbörzékre egyre többen érkeznek úgy, hogy az ő keze munkáit keresik.

- Hogy került kapcsolatba az ásványgyűjtéssel?
- A Bükk hegységben, Kácson születtem, amely a honfoglaló Eörs nemzetség egykori szálláshelye volt. Már
gyermekkoromban lehetett itt találni
kristályos kalcitot, amit rendszerint
felszedtem és hazavittem. Az, hogy ez
már kisgyerekként a génjeimben volt,
talán annak köszönhetem, hogy
az általam már nem ismert dédnagyapámnak kőbányája volt
Erdélyben.
Egyszer a Kács melletti
Farkaskő-sziklához mentünk
somot szedni, s találtam egy
gyönyörű kristályos kvarckövet. Ez volt a gyűjteményem
első darabja. Úgy harminc éve
gyűjtöm rendszeresen az ásványokat.
A Magyar Minerofil Társaság szervezi a gyűjtőtáborokat,
börzéket, és számos helyi ásványgyűjtő klub működik.
Engem 1978-ban laborvezetőként
helyeztek Kecskemétre a FÖLDGÉP
Vállalathoz. Ismeretségbe kerültem
az itt legnagyobb gyűjteménnyel bíró
Fuxreiter Andrással, aki alapító tagja
és máig vezetője az 1983-ban alakult
ásványgyűjtő körnek, s hamarosan én
is tagja lettem.
- Hogy folyik maga a gyűjtés?
- Tudni kell, mit hol lehet gyűjteni.
Mészkőbányákban például kalcitok,
opálok, vezuviánok találhatók. Ezek
egyik legjobb lelőhelye a KőszárhegyPolgárdi mészkőbánya. A Balatonfelvidéki bazaltbányákban nátrolitra,
achátra, aragonitra bukkanhat az ember. A Mátrában, a Füledugó-szikla
andezit kőfejtőjében jáspis, kalcedon
kerülhet elő és így tovább.
Az ásványkristályok legszebb példányai vagy a földkéreg mélyében vagy
pedig sziklákba zárva találhatók. Működő felszíni kőbányákba kell menni
utánuk, mázsás sziklákat kell szétverni
értük, de egy-egy gyönyörű példány
megtalálása minden nehézséget feledtet.
Olyan is van, hogy csak le kell nyúlni értük a földre, de ez sem egyszerű,
mert az elszennyeződött kőzetdarabban csak a hozzáértő látja meg az értékes ásványt.

- Milyen eszközöket használnak?
- Csákány, véső, 2-5 kilogramos kalapács, méteres feszítővas kell hozzá.
Polgárdiban megpróbáltuk egyszer az
opálsziklákat háromkilós kalapáccsal
szétverni, de nem lehetett. Nem adja
meg magát egykönnyen a kő. Már
maga a hegymászás is komoly erőpróba, hát még visszafelé, ásványokkal

megrakodva… A feleségem kísérőként
néha eljön velem. Volt, hogy neki volt
a legnagyobb szerencséje. Erdőbényén
egy palában levéllenyomatot őrző tízmillió éves lelelet talált, amin még az
erezet rajzolata is jól kivehető. Majdnem ez a legrégebbi darabunk.
Sokat köszönhetek neki, mert nemcsak elviekben támogatja a gyűjtőszenvedélyemet, de a kiállításokon is
általában ő van ott.
- Melyik a legrégebbi darabja?
- Egy trilobita (ősrák) kövülete, ami
500 millió éves, s vannak még ugyanígy a paleozoikum korából származó
opáljaim is. A világon ma még fellelhető legrégibb kőzet 3,5 milliárd éves,
de ilyen nekem nincs.
A gyűjtés voltaképpen időutazás.
Egy-egy kőről negyedóráig is tudnék
beszélni. Például a Recski bányában
talált aragonit a világon egyedülálló
amiatt, hogy minden nyomelem megtalálható benne, még a ritka fémek,
földfémek is.
Sok szempontja lehet a gyűjtésnek.
Van, aki a legrégebbieket keresi. Van,
aki a piaci értéküket nézi, s van, aki a
ritkaságokra „utazik”. Én a szépségre
„vadászom”, az esztétikai értékükért
tartom őket igen nagy becsben, ami
nem feltétlenül van összhangban az
ásvány pénzre váltható értékével.
16

- Külföldre is eljut?
- Én csak Magyarországon gyűjtök.
A világ más helyeiről származó darabokat általában cserélem vagy börzéken vásárolom. Nagyjából fele-fele
arányú a saját gyűjtés, illetve a vásárlás. A legértékesebb darabom egy
Brazíliából származó óriási ametiszt
geoda. Nem könnyű dolog egyébként
az ásványok tárolása, mert a
növekvő helyigényen kívül
fajtánként különböző mértékben magas páratartalomra is
szükségük van.
Egynémely fajtájuk a természetes közegéből kikerülve
akár szét is porladhat. A lakásunkban a több ezres gyűjteményemnek csak egy kis része
található, de így is előre megérezhető az időjárás-változás:
a páratartalom emelkedésével
érezni lehet a szoba levegőjén,
ahogy „gázosodik”.
- Különleges kézügyességet igényel
a gyűjtött kövek feldolgozása?
- Az ásványok különös mértani formája, furcsa erezete, sajátos csillogása már a kezdet kezdetén elbűvölte az
embereket. Ezt a szépséget próbálom
én kibontani a holt kőből, s csiszolom
olyanná, hogy aki azt eredeti formájában látta, rá sem nagyon ismer. Először
gyémántkoronggal elvágom, csiszolom, majd nagy finomságú porral polírozom.
A technikáját egyik klubtársamtól
a már nem élő Kovács Sanyi bácsitól
lestem el, aki azt mondta, az a csiszolás a jó, amikor az égő fénye úgy tükröződik vissza, hogy a megvilágított
ásványon kiolvasható az égő felirata:
„80 Watt”.
A polírozás után vizes filcen, forgó
koronggal, cérium-oxiddal kifényesítem őket. Ilyen minőségű kézimunkát
viszonylag kevesen végeznek, így sok
munkámat elvitték már a miskolci Herman Ottó Múzeumba, Németországba,
Szlovákiába, sőt a német gyűjtők közvetítésével már Afrikába is került belőlük.
A hátsó borítón bemutatott ásványokkal ajánlom mások figyelmébe is
ezt a sok örömet nyújtó kedvtelést.
Jó szerencsét!
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

SPORT
NAGYSZERŰ JÁTÉKOSOK

Fekete Sándor 1957 óta él a Hunyadivárosban. Egész életét végigkísérte a labdarúgás – középhátvédként,
csapatkapitányként, később ifjúsági
és felnőtt csapatok edzőjeként.
Hosszú időn keresztül volt a KTE
vezetőségének tagja. Sokirányú tapasztalata alapján hiteles krónikása
Kecskemét és környéke futballéletének az ötvenes évektől napjainkig.
- Honnan indult a futball szeretete? - kérdeztük Fekete Sándort.
- Izsáki születésű vagyok, ott kezdtem kisgyerekként a labdarúgást, s
Kecskeméten a Katona József Gimnáziumba járva bekerültem az iskolaválogatottba. Elekes Mihály volt az
osztályfőnököm, aki akkor a Petőfi
SE-ben futballozott, ő hozta ezt létre.
1954-ben részt vettünk Baján a délmagyarországi diákolimpián is, ahol
azonnal ezüstérmesek lettünk. Ennek
az iskolaválogatottnak volt a tagja
például Szarka Balázs is, az UNIVER
cégcsoport vezérigazgatója.
1957-ben, érettségi után megkerestek a KTE klubtól, hogy lenne-e kedvem náluk játszani – 1969-ig játszottam aztán itt. Utána szülővárosomba
hívtak Megyei I. osztályú csapathoz
edzőnek. 1973-ban a KTE-nél lettem
ifjúsági edző, s 1997-ig vezetőségi tag.
Közben Izsákra is visszahívtak, utoljára 1994-ben edzősködtem itt.

–

CSODÁLATOS EMBEREK

igazolták le, Laci 2-vel együtt. A KTE
1958-ban NB III-ban bajnokságot
nyert, ahol én is csapattag voltam, de a
magyar válogatott a világbajnokságon
nem jól szerepelt – most sem volt feljutás magasabb osztályba. 1967-től 69ig ismét NB II-es lett, majd 1969-ben
egy rossz szereplés miatt kiesett a csapat az NB II-ből, és 12 játékos (pl. Dr.
Suhajda Imre, Dr. Szappanos Albert,
Bartha Imre stb.), köztük jómagam is,
abbahagytuk az aktív labdarúgást.
- Tudna említeni hunyadivárosi
csapattársakat?
- Most is itt él Porhanda Balázs,
Balatoni Miklós, Kéri Árpád, Kasza
Aladár, Bartha Ferenc. Nyaranta a
Konzervgyár salakpályáján lábteniszezünk, télen pedig a Czollner téri iskola
tornatermében focizgatunk. Akik már
nem élnek: Winter József, Bartha Imre.
Hunyadivárosi volt a Dózsa kapusa is,
akit csak úgy hívtunk, hogy „Apó”. Ha
ma ilyen kapusok lennének… ! Nagyszerű játékos és csodálatos ember volt
mindegyik.
- Pár szót a magyar futballról...
- A hazai válogatott világbajnokságon utoljára 1986-ban vett részt Mexikóban. Az oroszoktól 6:1-re kikaptunk.
Ez az eredmény a mai napig meghatározza a magyar labdarúgás színvonalát. Mivel a jelenlegi politikai elitnek
személyesen is köze van a sporthoz,

A Kecskemét Old Boys csapatának edzője: Fekete Sándor (A fotó nevekkel a honlapunkon)

- Mennyire volt jó csapata a KTEnek a régi időkben?
- 1954-ben a 12. helyen végzett az
NB II-es labdarúgó bajnokságban, de
az Aranycsapat nyugat-németektől elszenvedett 3-2-es döntőbeli veresége
miatt átszervezték a magyar labdarúgást. A kiírás szerint csak az első tíz
maradhatott bent, így a KTE labdarúgó
csapata a 12. helyen végezve kiesett az
NB II-ből. Varga Bélát, Dr. Fenyvesi
Mátét, Jagodicsot NB I-es csapatok

bízom benne, hogy ez jó irányba fog
hatni. (Beszélgetésünkkel pont egy időben
választották meg dr. Csányi Sándort az
MLSZ elnökévé - a szerk.)

- Mi okozza a fő problémát?
- A gyerekek hozzáállásával még
semmi baj nincs. Nagy lelkesedéssel
edzenek, és jól is szerepelnek. Mire viszont megnőnek, „rájuk ragad” a társadalomban is észlelhető pesszimizmus.
Mondják, nem nyerő típus a magyar,
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pedig elmondhatatlanul sok
tehetség van
ebben az országban – jobbára behúzódva a csigaházába –, nemcsak
a
sportban,
hanem minden
területen. Ki
kellene aknázni ezt a szellemi, emberi
tartalékot. Inspirálóan hat erre az újból
széles társadalmi rétegeket érintő szegénység, ami nemcsak nyitott a sport
irányába, de ez komoly kitörési lehetősége is: pl. Argentínában, Brazíliában
a tengerparti szegénynegyedekben nőnek fel a legkiválóbb futballisták.
Nem kedvez a helyzetnek, hogy a
felnőtt csapatokhoz idegenből hoznak
edzőket és nagy számban játékosokat
is. Jó részüket egyenesen külföldről,
akikkel ez az „egy fészekalj érzés”, a
saját városomért, országomért küzdés
abban az eredeti, hamisítatlan mivoltában már nem lesz reprodukálható.
A környező országok gyenge-közepes képességű játékosai számára Magyarország még mindig kedvező feltételeket kínál, s az alkalmazásukkal
kiszorítják a hazai pályákról az itt rendelkezésre álló tehetséges fiatalokat.
Kedvező előjel Kecskeméten, hogy
három-négy ifjúsági játékos (akik serdülőként is itt futballoztak) benne van
már a felnőtt keretben.
Melyik utánpótláscsapat a jobb?
A kecskeméti labdarúgás ifjúsági
edzői kivétel nélkül jól képzett szakemberek. Úgy tudom, négy utánpótlás
csapat van most Kecskeméten, s ebből
a négyből kellene kiválogatni a legjobbakat, ahogyan például régen is volt
megyei ifjúsági válogatott. 1954-55ben így lett például országos bajnok a
Bács’ megyei ifjúsági válogatott, melyben szerepelt a kecskeméti Dr. Dezsőfi
Ferenc és Hajdú Dezső is.
Nagy a felelősségünk abban, hogy
a gyerekeink szeressenek sportolni,
szabályosan játszani a játék, a küzdés
öröméért, de jó, ha első helyen a tanulás áll, mert így tudják a megszerzett
szellemi intelligenciát is érvényesíteni
a játékukban.
Jó példa erre a mostani vébé, melyen színvonalas meccseket láttunk,
egy-két bírói tévedéssel. Akikben pedig csalódtunk, azoknak lesz idejük a
következő világbajnokságig korrigálni
a hibáikat.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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OKTATÁS-EGÉSZSÉGÜGY
SZÁMKIRÁLYOK

H Á RY G Y Ó G Y S Z E RT Á R

A „Míg Megnövök” Kiemelkedően
Közhasznú Alapítvány támogatásával
rendezték meg Nyíregyházán a Matekguru 2010. Kárpát-medencei Matematika Csapatversenyt májusban.

Hosszabbított nyitvatartással várjuk vásárlóinkat:
hétköznapokon 7-19 óráig, szombaton 7-12 óráig.

Gyógyszertárunk Egészségpénztári kártya
elfogadóhely és a Szimpatika Patikák tagja.
Hűségkártya programunkban 5% kedvezménnyel vásárolhatja
meg a vény nélküli készítményeket! Vényköteles gyógyszerek:
110 Ft-ot térítünk vissza receptenként! *

AZ ÖN RECEPTJE NÁLUNK ÉRI A LEGTÖBBET!
Nagy figyelmet fordítunk a gyermekekre is. Amíg a kedves anyukák,
apukák és nagyszülők vásárolnak, gyermekeik, unokáik kellemesen
tölthetik az időt a számukra kialakított gyermeksarokban.

Három levelezős forduló után a legjobb tíz csapat került az országos döntőbe, melyek közül a Mátyás Király
Általános Iskola „Számkirályok” csapata lett az első. Gratulálunk az ügyes
gyerekeknek és felkészítőjüknek, Gömöriné Galla Máriának!

Kecskemét,
Kodály Zoltán tér 9.

(távolsági buszmegállónál)

Tel: 06-76- 508 421
*A 110 Ft-os engedményt a kedvezmény
értékénél nagyobb értékű, a TB által nem
támogatott termék egyidejű vásárlása
esetén tudjuk Önnek biztosítani a hatályos
jogszabályokra tekintettel (2009. évi CLIV.
törv. 98.§ 1-2.)

ISMÉT INDULT AZ ANGOL TANFOLYAM

Nagy érdeklődés mellett indult júliusban a 40 év fölöttiek számára hirdetett,
Hunyadivárosi Részönkormányzat által támogatott angol nyelvi képzés.
A tanfolyam tanára, Lóczi László
nem először vállalta
ezt a feladatot.
A 16-16 fős, kezdő
és újrakezdő csoportokban tanulók
elért tudásszintjét
angol anyanyelvű
szaktanár értékeli a
záróvizsgán, amelyen különböző beszédhelyzeteket kell
majd megoldaniuk.
I. HUNYADIVÁROSI SAKK KUPA

A Hunyadivárosi Napok történetében először!

Helyszíne a Mátyás Iskola.

2010. szeptember 18. 9.00
A verseny szervezője:
Keresztes Richárd, a kecskeméti Tóth
László SE NBI/B-s csapatának tagja
Nevezni, érdeklődni a +36-30/601-4382-es telefonszámon (15-19 óra között), illetve a ricsiricsi@citromail.hu e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: szeptember 15-én 19 óráig!
Nevezést csak értékszámmal nem rendelkező hunyadivárosi polgároktól tudunk elfogadni! A részvétel ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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A „Számkirályok”: Szeverényi Szabolcs,
Forró Boglárka, Bogdán Luca, Bukor
Tamás, Gróf Bence, Mihalik Dániel
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 három alkalommal
Példányszám: 4000
Kiadja: a Hunyadivárosi Részönkormányzat
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogató a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu

VIRÁGOS HUNYADIVÁROS
A szebbnél szebb kertek beérkező fo- „Testvérek, ha túl leszünk,
tóit látva érdemes visszatekinteni arra, sohse nézünk hátra!
hogy a Virágos Hunyadiváros Program Ki a bűnös, ne kérdjük,
lassan öt éves működése Gyenes Géza ültessünk virágot,
nagyszerű kezdeményezésének és fel- szeressük és megértsük
az egész világot.”
ajánlásának köszönhető. Az általa min(Babits Mihály)
den évben ajándékozott 120-140 cserép
futómuskátli látványa a Liszt Ferenc utcától a Mátyás király körútig a városrész számos utcájában gyönyörködteti
az ott élőket és odalátogatókat. Ezúton is köszönjük a színpompás virágokat, melyek nemcsak megtestesítői, de jelképes kísérői is annak a folyamatnak, ahogyan építő-szépítő
szándékkal, egyre nagyobb szeretettel és gondoskodással
veszik körül közvetlen környezetüket a városrész lakói.
Gyenes Géza a neves kertész családba született. Édesapja országosan, de nemzetközileg is ismert kertész volt, aki
már az 1934-es Kecskeméti Hírös Hét kiállításon elismerésben részesült. Gyermekei folytatták ezt a családi indíttatást. Géza a régi üvegházak felújításával és karbantartásával édesapja mellett kezdett kertészkedni. Ma muskátli és
leanderek szaporításával és termesztésével foglalkozik.
„Van egy fácska, amelynek a látványa szervesen hozzátartozik a magyar tanyák, falvak, városok házainak a környezetéhez”– mondja Bálint gazda a leanderről. A Földközi-tenger partvidékén honos Nerium oleander: Néreuszra,
a vizek görög istenére utal, magában rejti a magyarul babérrózsának nevezett növény magas vízigényét is. Gyenes
Géza néhány leanderfajtát még a szüleitől örökölt, s ezeket
kezdte szaporítani tíz évvel ezelőtt. Újak gyűjtésével jelenleg harminc fajta leanderrel áll a vásárlók rendelkezésére.
A népies nevén parasztmályvának hívott muskátli a közhiedelemmel ellentétben nem nálunk őshonos. Dél-Afrikából, a Fokföldről származik. Először Esterházy Miklós termesztette az üvegházaiban. Az álló és futó egyszerű virágú
fajták jól bírják a tűző napot. A félfutó teltvirágú fajtákat
olyan helyre érdemes tenni, ahol délig éri a nap.
Gyenes Géza virágkínálatáról, és azok gondozásáról a
www.gyenesleander.hu honlapon bővebben olvashatnak.
A TELEKI PÁL TÉRIEK SZÉP PÉLDÁJA

A Virágos Hunyadiváros Program kapcsán nemcsak fotók, hanem dicsérő visszajelzések is érkeztek arról, milyen példaszerűen óvják,
szépítik a környezetüket városrészünk lakói. A Teleki Pál tér 2. számú ház mellett egy korábbi gázvezeték-rekonstrukció következtében
sérült meg és vált hiányossá a park növényzete. A lakók jelzése nyomán a helyszínt az illetékesek megvizsgálták, a károkozást és a helyreállítás szükségességét elismerték, majd a Városgazdasági Kft. új tövek ültetésével pótolta a hiányzó sövényszakaszt. A friss ültetést a
ház lakói közül Dömötör Istvánné és Novák Ferenc vették gondozásukba – saját költségükön locsolva, vigyázva a tövek megmaradását,
növekedését. Az új sövény a gondoskodó figyelemnek és újabban a sok esőnek is köszönhetően szépen fejlődésnek indult.
OLVASÓINK KÜLDTÉK A CEGLÉGI ÚT 63. SZ. HÁZ UDVARÁRÓL:

2010. szeptember 17-18.

VI.HUNYADIVÁROSI NAPOK
PÉNTEKEN:

17.00 ÚTAVATÁS A PALOTA UTCÁN
18.00 ÜNNEPI MEGNYITÓ MŰSOR:
KECSKEMÉT TÁNCEGYÜTTES
JUHARLEVÉL PALÁBAN

SZOMBATI NAP PROGRAMJA:
- HANKOVSZKY-LIGET -

10.00 Műsorismertetés
10.15 Óvodások műsora
10.30 Iskolások műsora
• Mátyás Király Általános Iskola
• Hunyadi János Általános Iskola
• Kertvárosi Általános Iskola
• Mathiász János Általános Iskola
Nyugdíjasok műsora
Univer Tánczos Péter Népzenei
Egyesület műsora
12.00 – 13.00 Szünet a Nagyszínpadon
Ez idő alatt hagyományainkhoz hűen
koszorúzás van a Hunyadi-szobornál

CÖLESZTIN

11.10
11.30

KVARC-PIRIT

13.00 Hunyadivárosi Zenebona
• Orlando Group-Jazz: 13.00 – 13.30
• Party Show Zenekar: 13.30 – 14.30
• Öskestar délszláv zenei koncert:
14.45 – 16.00

16.00 - 16.30 Sztárvendég:

KVARC

Lola

16.30 – 17.00 First Step Dance Club
17.00 – 17.40 Repeta Rock Band
17.40 – 18.00 Szabó István operetteket
énekel

18.00 - 18.10
DOLOMIT KVARC

Köszöntés

18.10–20.00 Tombola és szépségverseny
Közben Ladányi Aliz csoportjának
táncbemutatója
20.00–21.00 Fejős Jenő magyarnótái

NÁTROLIT

21.00–21.30 Sztárvendég:

Szikora Robi
21.30–22.00 Dance For Art
tűztánc és lézershow

„HUNYADIVÁROS SZÉPE 2010.”

ARAGONIT
ŐSTÖLGY LEVÉL

„NAGYMAMÁK SZÉPE 2010.”

A Hunyadivárosi Napok keretében idén két
korosztályban is meghirdetjük a szépségkirálynő-választást. A résztvevő hölgyek közül
a zsűri pontozásos szavazással dönt.
A jelentkezés határideje:
2010. szeptember 2.
A jelentkezés módja:
szevia@freemail.hu

KALCIT

Feltétel: fényképes jelentkezés,
16, illetve 50 évnél magasabb életkor.
Érdeklődni a 06-70/ 509-9580-as
telefonszámon lehet.

CÖLESZTIN

