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A CÍMLAPON A HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI KERT EGY RÉSZLETE LÁTHATÓ

Fotóink a Hunyadivárosi Közösségi Ház udvarán készültek a Március 15-i és a Trianoni Ünnepség alkalmával

„Ha jönne valaki,
aki egyszer megmondaná nekem,
csak úgy suttogva, csak úgy csendesen:
ahol ennyi csoda-virág terem,
a hullámos erdélyi bérceken
mért sír a szél…?”

(Wass Albert)

„… adj nekem 
Hitet, sejtelmet, egy reménysugárt, 
Hogy el nem vész, hogy él még nemzetem. 
Koldulni járnék ily remény-hitért, 
Megvenném azt velőm - és véremen.”

(Vörösmarty Mihály)

Baranyi József fotója

Baranyi J. fotója

Baranyi József fotója
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A  V Á R O S  F E J L E S Z T É S E I  A  H U N Y A D I V Á R O S T  K Ö Z V E T L E N Ü L  I S  S Z O L G Á L J Á K

- Mik voltak az első félév 
legjelentősebb történései?- 
kérdeztük dr. Zombor Gábor 
polgármestertől.

- Az egész ország szempont-
jából meghatározó, hogy már-
ciusban megtörtént a Mercedes 
gyár átadása, s beindult a soro-
zatgyártás. Történelmi pillana-
tokat élhettünk át a megnyitón, 
és az azóta eltelt hónapokban 
tanúi lehettünk annak, hogy az 
üzem működése hogyan for-
málja a város, az itt élők min-
dennapjait. 

K e c s k e m é t 
életében nagy  
jelentőségű az 
új fürdőkomp-
lexum átadása. 
Ennek a beruhá-
zásnak köszön-
hetően a város 
lakói új, minő-
ségi szolgálta-
tásokhoz juthat-
nak megfizethető áron. Mellette 
új lehetőségek nyíltak a turiz-
mus fellendítésére is. A Hírös 
Sport Kft. olyan üzleti tervet 
tett le a tulajdonos önkormány-
zat asztalára, amely garancia 
lehet arra, hogy a komplexum 
működését lényegében a jegy-
árakból és a szolgáltatások be-
vételeiből finanszírozni lehet, 
s az önkormányzati támogatás 
nem sokkal magasabb, mint az 
előző években volt. Ez a támo-
gatás nem csak a fürdő, hanem 
a kft. által működtetett összes 
létesítményre szól annak ér-
dekében, hogy a sport kiemelt 
szerepe megmaradjon. 

Elvégeztük idén annak fel-
mérését, hogy a korábbi évek 
gazdaságösztönző intézkedé-
sei meghozták-e a várt eredmé-
nyeket? A kapott adatok ben-
nünket igazoltak. Négy év alatt 

Részönkormányzatunk ebben az évben is fontos döntéseket hozott mind a kisebb városrészi fejlesz-
tések , mind pedig a már hagyományos városrészi rendezvényeink vonatkozásában, s jó tudni, hogy 
újabb sikeres közösségi kezdeményezések is vannak. A hunyadivárosi családok által létrehozott Kö-
zösségi Kert múltbéli előzménye, hogy az első világháború előtt neves növénynemesítőnk, Hankovsz-
ky Zsigmond ajánlott fel egy közel tízholdas kertet hasonlóan a köz céljára. Az ő szellemi örökén, s 
az ő egykori birtokának területén valósult meg most ez a Közösségi Kert. Köszönöm azok segítségét 
is, akik részt vettek a Hankovszky liget játszótéri elemeinek festésében. Olyan eseményeknek is ta-
núi lehettünk, melyek városunk életét hosszú távon meghatározzák. Bár Kecskemét egészének 
fejlődése közvetlen hatással van az egyes városrészekre is, az önkormányzat azon dolgozik, hogy 
a helyi közösségek sajátos érdekei is érvényesüljenek. Az alábbi interjúban várusunk polgár-
mestere számol be azokról az eseményekről, melyek történelmi léptékben segítik elő Kecskemét 
fejlődését, s szót ejt az év folyamán városrészünkben megvalósuló nagy fejlesztésekről is.

Pászti András, a 10. e.v.k. önkormányzati képviselője

4500 új munkahely jött létre a 
városban és 15 százalékkal nö-
vekedett a társas vállalkozások 
száma.

- Mi mondható el az uniós 
pályázatok kapcsán?

- Százszázalékos támogatást 
nyertünk a Kecskemét-Város-
föld közötti kerékpárút építé-
sére. Megnyertük a Táncsics’ 
Kollégium energetikai fejlesz-
tésére benyújtott pályázatun-
kat is. Elkezdődött az elővárosi 

közösségi közlekedés megva-
lósíthatósági tanulmányának 
készítése, és aláírás előtt áll 
az intermodális pályaudvar és 
kapcsolódó közösségi közle-
kedés tervezésére irányuló tá-
mogatási szerződés. Zajlanak 
a munkálatok a Rákóczi úton, 
a Vasútkertben, a piacnál, és 
rendben történik a kivitelezés a 
Bozsó Gyűjteménynél.

- Hogyan értékeli a Hunya-
divárosi Részönkormányzat 
munkáját?

- Országos viszonylatban is 
elmondható, hogy Kecskemé-
ten rendkívül jól működnek a 
városrészi önkormányzatok. 
Pászti András képviselő úr és 
az általa vezetett részönkor-
mányzat tevékenysége pedig 
példaértékűnek számít. Sike-
rült összetartó, lelkes helyi 

közösségeket kialakítani. En-
nek köszönhető a polgárőrség 
kiváló működése, a civil élet 
rendkívüli aktivitása is. Konk-
rét példa erre, hogy a hunya-
divárosi fiatal családok röpke 
három hét alatt létrehozták a 
Közösségi Kertet. Az is elis-
merésre méltó, ahogyan a rész-
önkormányzat a város költség-
vetéséből biztosított kerettel 
gazdálkodik. Bölcsen, a helyi 
prioritásoknak megfelelően 
használja fel ezt az összeget.

- Ezen túlme-
nő városrészi 
támogatások is 
vannak.

- Igyekszünk 
előmozdítani 
minden város-
rész fejlődé-
sét. Így például 
közgyűlésünk 
tavasszal úgy 

döntött, hogy  a Hunyadiváro-
sért Egyesület ingyenes hasz-
nálatába adja a Közösségi Ház 
melletti másik telekrészt is, 
amely különböző rendezvé-
nyek lebonyolításának helyszí-
ne lesz. 

A közelmúltban végigsétál-
tam a tavaly ősszel újrafásított 
Béke fasoron. Most, a vegetá-
ciós időszakban látszik csak 
igazán, hogy sikerült jó mun-
kát végezni. Ami pedig a jövőt 
illeti: a közgyűlés döntött arról, 
hogy ősszel megtörténhet az az 
52 millió forintos fejlesztés, 
amely megoldja a Hunyadivá-
ros régi problémáját: a Géza 
fejedelem körúti üzemanyag-
töltő állomás mellett záport-
ározó épül, valamint a Babits 
Mihály és Karinthy Frigyes 
utcákban zárt csapadékvíz csa-
torna alakulhat ki.

(Az intermodális pályaudvar látványterve)
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Először Rigó János, Kecs-
kemét új rendőrkapitánya 
mutatkozott be a jelenlévők-
nek: 

- Kecskeméthez kötnek a 
gyökerek és saját családot is itt 
alapítottam. 1985-ben kezdtem 
közlekedési járőrként, majd 
1986-tól a Lajosmizsei Rend-
őrőrs állományában körze-
ti megbízottként teljesítettem 
szolgálatot. Ugyanitt 1991-től 
parancsnokként dolgoztam. 
1998-tól a megyei főkapi-
tányság állományába kerül-
tem szakirányítói feladatkör-
be. 2005-től a megyei ügyeleti 
osztályt vezettem. Az MRFK 
Központi Ügyelet felelős a me-
gyében lévő rendőrkapitánysá-
gok, helyi szervek ügyeletei-
nek szakirányításáért, valamint 
közvetlenül irányítja városunk 
rendőri állományát is egyes 
események kapcsán. 2010-től 
a megyei főkapitányságon be-
lül ismételten közrendvédelmi 
szakterületre kerültem, ahol 
figyelemmel kísértem a kecs-
keméti kapitányság tevékeny-
ségét is. 2011. december 31-
én kaptam azt a megtisztelő 
feladatot, hogy a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság megbízott 
vezetőjeként szolgálhatok.  

Megoldásra váró feladat van 
bőven. Bár a számadatok azt 
mutatják, hogy Kecskeméten 
és térségében a bűncselekmé-
nyek száma összességében 

V I G Y Á Z Z U N K  J O B B A N  E G Y M Á S R A !

Városrészünk közbiztonságának védelme érdekében döntött úgy a városrészi 
önkormányzat, hogy bemutatkozásra és elbeszélgetésre invitálja a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság közelmúltban új tisztségeket betöltő munkatársait. Rigó Já-
nos rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos 2011 végétől lett a Kecskeméti Rend-
őrkapitányság megbízott vezetője. A májusi részönkormányzati értekezletre vele 
együtt érkezett Stix Attila rendőr őrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztályának vezetője, aki a Petőfi Népe olvasóinak szavazata alapján 
áprilisban elnyerte az „Év Bács-Kiskun Megyei Rendőre” közönségdíjat. Meghí-
vott vendégünk volt Tóth Csaba főhadnagy is, akit 2012. március 1-jétől neveztek 
ki a Műkertvárosi Rendőrőrs parancsnokának. 

csökkent, a Hunyadiváros a 
gépkocsi-feltörések és gép-
kocsilopások vonatkozásában 
terheltebb, mint a város más 
területei. Nyilvánvaló, hogy 
ezeknek a bűncselekmények-
nek az elkövetését csakis a 
lakossággal közösen tudjuk 
visszaszorítani, hiszen egyér-
telműen azokat a járműveket 
törik fel, amelyekben láthatóan 
vagy sejthetően vagyoni érték 
található. 

A városrészben szolgálatot 
teljesítő rendőrök száma szak-
mai szemmel sem mondható 
kielégítőnek. Azon vagyunk, 
hogy a rendőri állomány létszá-
ma nőjön, erre az év második 
felétől lesz lehetőségünk. Biz-
tató, hogy a fiatalok igen nagy 
arányban szeretnének rendőri 
pályára lépni, így pár éven be-
lül megtörténhet a szükséges 
létszám-kiegyenlítődés. Addig 
is a rendőri erők koncentrálá-
sával, demonstratív megjele-
néssel látjuk el a közrend és 
közbiztonság védelmét. 

A közeljövőben rendszeressé 
válhat az, amit Kecskemét jó 
ideig nélkülözött: kutyás jár-
őrök szolgálnak majd a közte-
rületeken. Két kollégánk nem-
rég érkezett vissza a Dunakeszi 
Kutyavezető-képző Központ-
ból. Elsősorban a szórakozó-
helyek környékén esti és hét-
végi időszakban teljesítenek  

szolgálatot. 
A Hunyadi-
városi Pol-
gárőrség ki-
emelt straté-
giai partne-
rünk. Velük 
együt tmű -
ködve jó 
eredmények 
várhatók a 
jövőben.

A Műkertvárosi Rendőrőrs  
2012. március 1-jei személy-
váltására azért került sor, mert 
Kiszel Sándor százados úr, az 
őrs korábbi parancsnoka a fő-
városi Terrorelhárítási Köz-
pontban kapott egy magasabb, 
számára nagy kihívást jelentő 
beosztást. Tóth Csaba szakmai 
tudása és korábbiakban szerzett 
területismerete garanciát jelent 
arra, hogy elődjéhez mérten 
magas színvonalon tegyen ele-
get új megbízatásának.  

Tóth Csaba főhadnagy be-
mutatkozásként a követke-
zőket mondta:

- Én is 
Kecskemé-
ten  szület-
tem. 38 éves 
vagyok. A 
rendőri pá-
lyát 1999-
ben kezdtem 
j á r ő r k é n t , 
majd nyolc 
éven keresz-
tül körze-
ti megbízottként szolgáltam. 
Munka mellett végeztem el a 
Rendőrtiszti Főiskolát. Ezt kö-
vetően a Kecskeméti Rendőr-
kapitányságon előadói, illetve  
a Közrendvédelmi Osztály Jár-
őrszolgálati Alosztályán jár-
őrvezető helyettes beosztásba 
kerültem. 

Korábbi munkám során alkal-
mam volt a Hunyadivároshoz 
tartozó külterületet is jól meg-
ismerni. A polgárőrség tagjai-
hoz régi munkakapcsolat fűz. 
A Műkertvárosi Rendőrőrs pa-
rancsnokaként célom az, hogy 
kollégáimmal együtt a segítés 
szándékával minél közelebbről 
megismerjem az itt élő lakos-
ság problémáit, akik gondjaik-
kal a 20/340-9284-es telefon-
számon kereshetnek meg. 
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A bemutatkozás után a rész-
önkormányzat tagjai tették 
fel kérdéseiket, kéréseiket: 

Elsőként hangzott el, hogy a 
Szolnokihegyben sok a betö-
rés. Szeretnék, ha alkalmanként 
a dűlőutakon is megjelenne 
járőrautó, azért is, mert több-
ször látnak idegen gépkocsikat 
megjelenni a dűlőutakon. Szó-
ba jött a Géza fejedelem kör-
út  nagyarányú teherforgalma 
is. Az 50-60 tonnás kamionok 
igen nagy sebességgel közle-
kednek, s nemcsak a kijelölt 
18.00 óra utáni időszakban. 
A folyamatos dübörgés miatt 
nagy a zajártalom, s a környe-
ző épületekről hullik a vakolat. 
Az úttest is erősen megrongáló-
dott, helyenként megsüllyedt. 
Tartanak a nyári konzervgyári 
szállítás miatti teherforgalom-
növekedéstől is. Pászti András 
önkormányzati képviselő el-
mondta, hogy a hozzá fordulók 
panaszait közvetítette a Polgár-
mesteri Hivatal felé. Az ügyet 
a tavaly decemberi Bizottsági 
ülésen tárgyalták. Egy komp-
lex zaj- és rezgésmérés után 
újra tárgyalni fognak róla. A 
Hunyadivárosi Polgárőrség is 
több alkalommal végzett meg-
figyelést esti, éjszakai órákban 
ezen a kritikus útszakaszon, 
ami rendőri támogatással volt 
igazán eredményes. 

Felmerült annak problémája 
is, hogy a Serleg utca – Mátyás 
király körút – Kard utca – Bu-
zogány utca által határolt lakó-
övezetben gyakran találkozni 
szabálytalanul és nagy sebes-
séggel közlekedő autósokkal. 
Sajnos, a szomszédos emeletes 
házak kapu nélküli mélygará-
zsai kedvelt találkozóhelyévé 
váltak a magukkal mit kezde-
ni nem tudó fiataloknak, akik 
nemegyszer éjszakába nyúlóan 
randalíroznak itt. 

Pászti András visszaemléke-
zett a rendőrök és polgárőrök 
szeptemberi közös akciójára, 
amikor reggel fél nyolc és nyolc 
óra között segítették a gyerme-
kek közlekedését a városrész 
két általános iskolája környé-
kén. Jó lenne, ha erre gyak-
rabban kerülhetne sor. Gondot 
jelent a Mátyás király körút 
sarkán azoknak a gyermekek-
nek az iskolába járása, akik a 
Ceglédi út túloldaláról gyalo-
gosan érkeznek, mert erősen 
akadályoztatott a zebrán való 
átkelés a reggeli csúcsidőszak-
ban. Szeretne rendőri jelenlétet 
kérni ide és a Hunyadi Iskola 
gyalogátkelőhelyére a tanítást 
megelőző félórában.Fontosnak 
tartja a lakásbetörések meg-

előzésére és 
a tettesek 
mihamarab-
bi kézre ke-
rítésére egy 
rendőrségre 
bekötött tér-
figyelő ka-
merarendszer 
felállítását a 
városrész ki-
vezető útjai-
nál. 

Rigó János kapitány úr vá-
laszolt a felvetett problémák-
ra: 

Elmondta, hogy szeretnének 
a korábbinál szorosabb kapcso-
latot kiépíteni a lakossággal. A 
rendőrök úgymond „ok nélkül” 
is megállnak majd egy-egy ta-
nyánál, kisboltnál vagy szol-
gáltatóegységnél, s érdeklőd-
nek a lakosság közbiztonságot 
érintő legaktuálisabb gondjai-
ról. Jelen kell, hogy legyenek 

a tanyavilágban 
és a városköze-
li külterületeken 
is, melyekből a 
H u n y a d i v á r o s 
környékén is van 
bőven. Megerő-
sítette, hogy ál-
lampolgári tevé-
kenység, segítség 
nélkül a város 
rendőrei nagyon 
nehezen tudnak 
eredményeket el-
érni, ezért is fon-
tos az egymást 
segítő kapcsolat.  

Ami a konkrét kéréseket il-
leti, erősíteni fogják a Géza 
fejedelem körút ellenőrzését 
a tehergépjárművek behajtá-
sa szempontjából. A betörések 
kapcsán kiderült, hogy a tette-
sek nem kecskeméti elkövetők 
voltak. A Serleg utca és térsé-
gének problémája igen komp-
lex, amit részletesen, összefüg-
géseiben is meg fognak vizs-
gálni. A gyermekek biztonsá-
gának érdekében a megelőzési 
programon belül lehetőség van 
rendőri segítséggel csatlakozni 
az elhangzott kérésekhez. Ha 
nem is rendszeresen, de visz-
szatérően megjelennek majd a 
rendőrök az iskolák környékén. 
A balesetek többségét a közuta-
kon leggyakrabban az elsőbb-
ség meg nem adása okozza, a 
második helyen a gyorshajtás 
áll. Nőtt a kerékpárosok által 
okozott balesetek száma. Je-
lenleg a városban 18 térfigyelő 
kamera van, s ezek környeze-
tében a jogsértés és bűncse-
lekmények száma lényegesen 
kevesebb, mint kihelyezésük 
előtt. A Hunyadiváros térfigye-
lő kamerákkal való ellátottsá-
ga gyérebb. Legalább egy, de 
inkább több kamera felállítá-
sát szorgalmazza a rendőrka-
pitányság azért is, mert ezzel 
válik komplexszé ez a védelmi 
rendszer a városban. Végezetül 
hangsúlyozta, hogy a leghaté-
konyabb megelőzés az, ha le-
hetőség szerint nem adunk mó-
dot a bűnelkövetésre, illetve ha 
a környezetünkben szokatlan 
jelenséget észlelünk, felhívjuk 
erre az érintett személy vagy a 
rendőrség figyelmét. Vigyáz-
zunk jobban egymásra!

(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)

(Tóth Csaba r.főh., Stix Attila r. őrnagy és Rigó János r.alezredes)
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- Milyen elgondolások men-
tén került sor egy teljesen új 
uszoda felépítésére?  

- Az 1968-ban átadott régi 
fedett uszoda az elmúlt évtize-
dekben már nagyon elhasználó-
dott, műszaki létesítményei el-
avultak. Felújítása egyrészt óri-
ási összegeket emésztett volna 
fel, másrészt adottságai miatt 
nem lehetett volna alkalmaz-
ni a kivitelezés során azokat a 
korszerű technológiai megol-
dásokat, amiket látványában, 
befogadóképességében, a szol-
gáltatások színvonalában és a 
fenntartás, üzemeltetés gaz-
daságosságában a mai kor ki-
hívásai megkövetelnek. Azaz, 
nem lett volna ésszerű további 
pénzeket fektetni bele. 

A közelében található él-
ményfürdőt viszont csak sze-
zonálisan lehetett igénybe ven-
ni, de még ekkor is ki volt szol-
gáltatva az időjárási körülmé-
nyeknek. A már 25 éve gyógy-
víznek minősített termálfürdő 
folyamatos látogatottsá-
gának biztosítására ala-
kult az elképzelés abba az 
irányba, hogy olyan uszo-
da- és fürdőkomplexumot 
hozzunk létre, amely egy 
helyszínen minden felme-
rülő igényt kielégít. 

Ez a koncepció kapcso-
lódott az önkormányzat-
nak ahhoz a törekvéséhez, 
hogy növelni kell Kecske-
mét turisztikai vonzerejét. 
Városunk nagyon jó he-
lyen fekszik, sok értékes lát-
nivalót nyújt, de igazából nem 
volt olyan kínálata, amivel a 
vendégeket több éjszakára itt 
lehetett tartani. Ezt a hiányt 
pótolta most az új fürdőlétesít-
mény, megváltoztatva ezzel a 
város turisztikai arculatát. Ter-

V Á R O S U N K  B Ü S Z K E S É G E  A Z  Ú J  U S Z O D A

Arculatát meghatározó új létesítménnyel gazdagodott Kecskemét a Csabay
Géza körúti új fürdőkomplexum átadásával. A széktói kemping  helyén

mintegy 13 000 nm alapterületen 6,5 milliárd Ft értékben megvaló-
sult  beruházás  első részleges  műszaki  átadása  2011.  szep-

tember 16-án volt. A  komplexumot december 22-én nyi-
tották  meg a látogatók számára, s teljes műszaki át-

adására 2012 áprilisában került sor. 
A nagy volumenű  beruházásról és a benne talál-

ható szolgáltatásokról  Jánosi Istvánt  kérdez-
tük, aki a létesítményt üzemeltető Hírös Sport
Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként nagy szerepet
vállalt a megvalósulás folyamatában. 

veink szerint az élményfürdő-
höz csatlakozva egy százszo-
bás szálloda is épül majd.

Az előbbiekből következően 
az új komplexumnak nagyon 
széles körű szolgáltatáso-
kat kell nyújtania. Eleget kell 
tenni a lakossági igényeknek 
úszás, úszásoktatás, szauna és 
fitness szolgáltatások terén. Ki 
kell szolgálni a helyi verseny-
sportokat az ehhez szükséges 
vízfelület és egyéb igények 
biztosításával. Termálvízhez 
kapcsolódó gyógyászati szol-
gáltatásokat is kell nyújtani, s 
mindezeket oly módon, ami a 
Kecskeméti Fürdőt a turisztikai 
látványosságok sorába emeli. 
Ezt olyannyira sikerült megva-
lósítani, hogy bátran elmond-
hatjuk: ez a fürdő nemcsak Ma-
gyarországon, de Európában is 
párját ritkítja – nem annyira a 
nagy, 2900 nm-es vízfelületé-
vel, mint inkább azzal, hogy 
számos szolgáltatás található 
meg benne egy helyen.  

- Melyek ezek?
- A 17 különböző meden-

ce sorában van egy tízpályás, 
nemzetközi szabványoknak 
megfelelő, versenyek rende-
zésére is alkalmas 50x25 m-es 
medence 750 fős lelátóval. El-
tolható végfala miatt a meden-

ce hosszúsága 
igény szerint 
változtatható. 
Úszóink meg-
erős í te t ték , 
hogy feszített 
víztükre és na-
gyobb mély-
sége miatt 
„gyorsabb” is 
az Izsáki úti-
nál. Mellette 
25x16 m-es, bemelegítésre al-
kalmas úszómedence és 30 fő 
egyidejű úszásoktatására szol-
gáló tanmedence található. Az 
épület térbeli rendje, formája 
és sajátos terei egyedi világot 
tükröznek. A karibi hangulatot 
idéző medencetérben sok más 
közt hullám- és kalandmeden-
ce, mászófal, sodrófolyosó és 
baba-mama pancsoló van. 

A gyógyászati részlegben 
hat masszázshelyiség, három 
iszapkezelő és kétkádas, víz 
alatti sugármasszázs helyiség 
található önálló vetkőző elő-

térrel, zuhanyfülkével és 
szoláriumhelyiséggel. A 
watsu-medence többféle 
gyógyászati kezelésre ad 
lehetőséget, s csoportok 
részére szeparált meden-
cetérként is működhet. A 
belső medencéhez kiúszó-
val elérhető kültéri gyógy-
medence csatlakozik. 

Az itteni termálmeden-
céket ugyanaz az 1000 m 
mélységről feltörő, 49 °C-
os víz táplálja, mint koráb-
ban az Izsáki útiét, illetve 

jelenleg is a szomszédos strand 
termálmedencéit. Nagy sókon-
centrációjú nátrium-hidrogén-
karbonátos és kloridos hévízről 
van szó, mely a jódos gyógyvi-
zek csoportjába sorolható. Az 
Országos Gyógyfürdőügyi Fő-
igazgatóság 1987-ben nyilvá-
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nította gyógyvízzé, és engedé-
lyezte gyógyászati célú külső 
felhasználását. Gyógyhatása 
elsősorban mozgásszervi meg-
betegedésekben, gerincproblé-
mák esetében igazolt. Újdon-
ság, hogy egy reumatológus 
szakorvos jelenlétével állan-
dó orvosi ügyelet is működik 
majd a fürdő területén. 

A Szauna Világ centrálisan 
szervezett belső terének közép-
pontjában egy jacuzzi medence 
áll, pihenőteréhez drinkbárpult 
kapcsolódik. Belső területén 
finn, aroma- és infraszauna, 
gőzkabin és jégkamra létesült. 
Kint egy szélvédett átriumban 
két szaunaépület és egy nyi-
tott jacuzzi medence várja a 
szaunázókat. A létesítményben 
gyermekmegőrző is működik. 
Öltözőkapacitása 1300 fő, két 
étterem és fodrászüzlet is talál-
ható benne. 

A maga nemében páratlan 
szolgáltatási kínálat miatt a 
fürdő iránt már a beüzemelé-
si időszakban nagy volt az ér-
deklődés. A fürdővendégeknek 
biztosítjuk az átjárást a szom-
szédos strand területére is. A 

strandvendégeknek pedig kü-
lönbözet befizetésével lehet az 
uszodába átjönni. 

- Milyen visszajelzéseket 
kaptak a sport világából?

- Örömünkre szolgál, hogy 
az új komplexummal nemcsak 
a lakosságot és a helyi ver-
senysportot tudjuk szolgálni, 
hanem a magyar élvonalba tar-
tozó versenyzők is megtaláltak 
bennünket. Januárban öccsével 
együtt itt edzőtáborozott Gyur-
ta Dániel olimpiai ezüstérmes, 
kétszeres világbajnok, Európa-

- Hogyan alakultak a jegy-
árak, és milyen a látogatott-
ság? - kérdeztük Mészáros 
Adrienn fürdőigazgatótól. 

- A terheléses próbaüzem 
időszakára vonatkozó belépő-
díjak szükséges korrekciójával 
igyekeztünk olyan középkate-
góriás árat kialakítani, amely 
a környékbeli kisebb fürdőké-
nél drágább, de az olyan nagy-
fürdőkénél, mint a budapes-
ti Aquaworld vagy a szegedi 
Aquapolis, olcsóbb. Példá-

bajnok úszó. Elégedettségüket 
tükrözi, hogy Kiss László szö-
vetségi kapitány úgy döntött: a 
JÖVŐ SC VEOLIA versenyzői 
az olimpiáig háromszor edző-
táboroznak Kecskeméten. 

Ezeken kívül is igen sok le-
kötött edzőtáborunk van már. 
Mindez nemcsak komoly be-
vételi forrás, de rangot is ad 
az uszodának. Itt járt nálunk, 
és együttműködéséről biztosí-
tott dr. Szabó Tünde, a Magyar 
Úszó Szövetség főtitkára is. Jó 
érzés, hogy Kecskemétet a ma-
gyar úszósport ily módon ott-
honává fogadta. 

Vízilabda egyesületek is ér-
deklődnek a létesítmény után. 
Kárpáti György háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó 
nemrég úgy nyilatkozott, hogy 
mivel „ma Magyarországon 
talán a kecskeméti a legszebb 
uszoda”, ő a májusban elhunyt 
melbourne-i olimpiai pólóhős-
ről, Zádor Ervinről nevezné el. 
Bár a teljes komplexumra to-
vábbra is a város nevét tartal-
mazó Kecskeméti Fürdő nevet 
használjuk, a versenyuszoda 
elnevezésével kapcsolatban el-
gondolkodunk ezen. 

ul egy 10 jegyes 
felnőtt komplett 
tömb (ami a fürdő, 
szauna, termál és 
uszoda használa-
tára jogosít) 26100 
forintba kerül.  A 
felnőtt uszoda-ter-
mál tízes tömbért 
7740 forintot kell 
fizetni. A nyugdí-
jasoknál, diákok-
nál a tízes uszoda-
termál tömb ára 
5400 Ft. Új konst-
rukcióként 10, 20, 

�0, 50 vagy akár 100 belépésre 
jogosító tömböket is lehet vá-
sárolni. 

Új elem a kínálatban a családi 
jegy, amellyel két felnőtt és egy 
gyermek használhatja a teljes 
létesítményt a szauna kivételé-
vel. A napijegyek vásárlásánál 
érvényesíthető a Kecskemét 
Kártya, mellyel a korábbiak-
hoz hasonló áron váltható be-
lépő. A 2000 forintos, egy évre 
érvényes kártya megváltására 
a fürdőben is lehetőség van, e 

költség pedig  akár egyetlen 
családi belépő megvásárlása-
kor megtérül. Csoportos jegy 
25 fő felett kérhető, s 10 szá-
zalékos kedvezményt jelent. A 
jövőben is érvényes a csütörtö-
könkénti 50%-os akciónk. 

Fontos célcsoport a nyugdí-
jasok köre, mivel a termálme-
dence vize az ízületi és moz-
gásszervi megbetegedések 
kezelésére tökéletesen alkal-
mas. Hétfőnként a kecskeméti 
nyugdíjas klubok tagjai 8.00-
tól 14.00 óráig térítésmentesen 
vehetik igénybe a fürdő szol-
gáltatásait. 

Ami a látogatottságot illeti, 
szeptember óta már közel száz-
ezren fordultak meg itt. Egy-
egy naposabb hétvégén olyan 
nagy számban jönnek az úszni, 
fürödni vágyók, ami biztató a 
jövőre nézve. Kívánjuk, hogy 
a kecskemétiek minél többen 
látogassanak el ide, s tapasz-
talják meg mindazt az élményt, 
amit ez a fürdő európai színvo-
nalon nyújtani képes. 
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Vas Károly és neje, Erzsé-
bet, Tinódi utca:

- A 70-es évektől rendszeres 
uszodába járók vagyunk. Gyer-
mekeink lassan másfél évtize-
de külföldön élnek (USA, Dá-
nia), és minden évben ellátoga-
tunk hosszabb időre hozzájuk. 
Természetesen ott is járunk az 
unokáinkkal együtt uszodába, 
így volt alkalmunk nemzetkö-
zi kitekintésben megismerni az 
uszodák világát. 

A Kecskeméten átadott új 
fürdő minden várakozásunkat 
felülmúlta. Mind külső- és bel-
ső kivitelezésében, mind szol-
gáltatásaiban bátran elmond-
hatjuk, hogy világszínvonalú. 
Igénybevételét korszerű infor-
matikai rendszerrel oldották 
meg, így nem kell pl. a kabi-
nosra várni, ami előfordult a 
régi időkben. Ráadásul csütör-
tökön a jegyek fél áron kapha-
tók, amit ki kell használni!

Koppenhágában egy nagy 
sportcentrumban (DGI-byen) 
van az uszoda és élményfürdő. 
Az épületben más sportolási 
lehetőségek is vannak (terem-
labda, falmászás, vívás stb). 
Ellipszis alakja miatt itt nem 
rendeznek versenyeket. Egy ér-
dekesség : az öltözőszekrények 
pontosan olyanok, mint most 
Kecskeméten, de még  kulcsos 
a bezárás. A belépők  árai a kü-
lönböző kategóriákban 1400 Ft 
és 2400 Ft között vannak

Georgiában korábban kezdő-
dik és tovább tart a nyár, így az 
élményfürdők többnyire fedet-
lenek. Azok közül, ahol mi jár-
tunk, egyedül Atlantában volt 
szabványos méretű, versenyek 
rendezésére alkalmas uszoda. 

Megkérdeztük a hunya-
divárosiakat, hogy milyen-
nek látják az új fürdőlétesít-
ményt, s mennyire elégedet-
tek a benne található szolgál-
tatásokkal: 

A százezer lakosú Gainesville-
ben  a Frances Meadows Aqua-
tic Centerbe jártunk úszni. A 
fedett részben két 25 yardos, 
egy tízpályás és egy hatpályás 
medence, valamint gyerekme-
dence található. Mi a családi 
éves bérletet használhattuk. A 
90 napos bérlet ára 75 $/fő.

Úgy gon-
doljuk, hogy  
a Kecskeméti 
Fürdő belé-
pőjegyeinek 
ára arányos a 
nyújtott szol-
gáltatásokkal. 
Használatát 
mindenkinek 
jó szívvel 
ajánljuk hasz-
nos időtöltés-
re, s az egész-
ség megőrzé-
sére. 

A Szivárvány utcán lakó ifj. 
Légrádi Lászlóról kevesen 
tudják, hogy igen eredmé-
nyes sportoló, ezért arra kér-
tük, erről is szóljon pár szót:

- Úszóként 
szenior kate-
góriában, Ma-
gyarország szí-
neiben szoktam 
versenyezni a 
horvátorszá-
gi nemzetkö-
zi versenyen,  
ahol egyéni 
indulóként a 
Delfin Kupáért állunk rajthoz. 
Ezernél több induló szokott 
lenni ezen a versenyen, melyet 
a tengeren, vízi kötéllel meg-
jelölt 1, � vagy 5 kilométeres 
távon rendeznek. Kecskemét-
ről általában hárman-négyen 
megyünk. Én az 5 km-es távon 
gyorsúszás-
sal szoktam 
versenyezni. 
Legutóbb az 
összesítet t 
eredmény-
ben hatszáz 
indulóból  a 
24. helyen 
végeztem, a 
szenior ka-
tegórián be-
lül pedig a 
6. voltam.  

Ezekre a versenyekre a kecs-
keméti uszodában edző nél-
kül, önállóan készülünk fel, de 
Hajdú László úszótársam, aki 
– többek között – szenior Eu-
rópa-bajnok is volt, sok hasz-
nos tanáccsal lát el bennünket. 

Kisgyerekként Nemcsik Sán-
dor tanított meg úszni, akit 

még ma is megtalálni 
az uszodában. Heten-
te három alkalommal 
vagyok kint, felkészü-
lési időszakban ennél 
gyakrabban is. Nehéz 
volt azokban a hóna-
pokban, mikor a régi 
uszoda már bezárt, s az 
újat még nem adták át. 
A tiszakécskei uszoda 
vize edzéshez meleg. 
A kecskeméti és fél-
egyházi strandot vagy 
a református iskola 
kisuszodáját vettük 

igénybe, de a medencék rövid-
sége miatt jó párszor élővízre 
is kimentünk. 

A régi uszoda víztisztító be-
rendezései már nem tudták jól 
ellátni a feladatukat. A víz opá-
losodása, algásodása látható 
volt. Ez a víz alatti úszáskor je-
lentett hátrányt, mert nem volt 
áttetsző a víz. Ezzel szemben 
itt most kristálytiszta vízben 
úszunk. A régi helyen a me-
dence nagy részét lefoglalták 
a vízilabdázók vagy a búvár-
úszók.  Az új uszoda ebből a 
szempontból is kényelmesebb 
lett.

Az Izsáki úton a termálrészt 
nem használtam, mert edzés 
után – főleg hidegben – kelle-
metlen volt a kijárás. Mivel itt 
egy járaton kiúszva megköze-
líthető a termálvíz, a megdol-
goztatott izmok edzés utáni 
ellazításához szívesen használ-
juk a termálvizet.   
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Nemcsik Sándor úszómes-
ter, Daróczi köz:

J e l e n l e g 
nyugdíjasként 
úszómes te r i 
feladatokat lá-
tok el, de igen 
sokan emlé-
keznek rám 
még az úszó-
oktatói idő-
szakomból. A 
mostani ve-

zetők jó részét fiatal srác ko-
ruk óta ismerem az uszodából. 
Jánosi István vízilabdakapus 
volt, Ludvigh Zoltán búvár-
úszó. Nagypál Sándor is nagy 
vízilabdás volt. 

A régi és új uszoda össze-
vetése számomra elég nehéz, 
mert 2013. március 30-án lesz 
negyven éve, hogy itt dolgo-
zom, így szinte összeforrt az 
életem a régi fedett uszodával. 
Az egykori törzsvendégkör, a 
mai nyugdíjasok mind nosztal-
giával emlékezünk vissza rá, 
és ma is gyakorta felidézzük 
annak „családias” hangulatát. 

Ennek ellenére nyilvánvaló, 
hogy az új uszoda küllemében, 
adottságaiban és szolgáltatá-
saiban jobban megfelel a mai 
igényeknek. 

A termálrész kialakítása kife-
jezetten tetszik. A vize ugyan-
az, mint a régié. Akik egészség-
ügyi okokból évtize-
dek óta kijárnak ide, 
esküsznek rá, hogy a 
környéken nincs má-
sik ehhez fogható. 

Csodálatosan szép 
a létesítmény belső 
terének kialakítása. 
Újdonság a kecske-
métieknek a sodró-
medence, ami más-
hol már régebb óta 
megtalálható volt. Az 

idősebbek kissé idegenkedve 
fogadták a modern, chipes be-
léptető rendszert, de ma már 
ez is megszokottá vált. Öröm-
mel tapasztalom, hogy a régi 
uszoda törzsközönsége most 
már idetalált. Köszönhető ez 
az egymás között terjedő hí-
reknek, véleményeknek, de a 
reklámnak is. 

Az uszodai tartózkodás akár 
egész napra tervezhető, mert a 
létesítményen belül éttermet is 
kialakítottak, ahol megfizethető 
menükínálat is van. Az egész-
ségmegőrzés érdekében min-
denkinek ajánlom az úszást, 
mert a gyaloglás, futás mellett 
ez az, ami a legtöbbet számít.

Ifj. Gyenes István vízilabda 
edző, Mécses utca:

K o r á b b a n 
aktív vízilab-
da játékos vol-
tam, az utóbbi 
három évben 
edzőként dol-
gozom. Ezzel 
párhuzamo-
san a Kerté-
szeti Főiskola 
nappali tago-
zatára járok. 

Az egész napos főiskolai elfog-
laltság miatt a kecskeméti 
felnőtt vízilabdacsapatban 
már nem veszek részt. Je-
lenleg az előkészítő csopor-
tok edzőjeként tevékenyke-
dem. Az utánpótlás felké-
szítése és a tanulmányaim 
folytatása minden időmet 
lefoglalja. 

Az átadott új uszodában 
a vízilabdasport és az után-
pótlás-nevelés minden fel-
tétele adott. A régi fedett 
uszodától az új lényegesen 
korszerűbb, ami lehetővé 

teszi, hogy a gyerekek nagyobb 
vízfelületen tudjanak edzeni, 
így egészen új edzésrendet ve-
zettünk be. Szét tudjuk bontani 
az edzéseket korosztályok sze-
rint, így a különböző csoportok 
teljesen külön időpontokban 
edzenek.

A nagyobb vízfelület nem-
csak nekünk jó, hanem a für-
dővendégeknek is, hiszen a 
korábbi csapatedzések idején a 
jegyet váltó látogatók csak kis 
felületen, a kapu mögött tud-
tak úszni. A jelenlegi uszodá-

ban szerencsére ilyen már nem 
fordulhat elő. Még edzési idő-
szakban is szabad pályák van-
nak az egyéni úszók részére 
fenntartva. 

A vendégeknek lehetőségük 
van éttermi és wellness szol-
gáltatások igénybevételére is, 
ami korábban nem állt rendel-
kezésre. Szeretném kiemelni 
annak jelentőségét, nyereségét, 
hogy az új uszodában csopor-
tos megbeszélésekre alkalmas 
külön helyiség is van, így mér-
kőzéselemzést tudunk végezni 
a gyerekekkel.

Ha a sport-
águnk szem-
pontjából né-
zem, akkor az 
átadott új létesít-
mény sok szem-
pontból előnyös, 
de szélesebb 
körben is, bár-
kivel beszéltem 
eddig, minden-
ki nagyon elé-
gedett volt az 
új fürdőlétesít-
ménnyel. 
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Juhász Attila:
Közel két éve dolgozom a 

Mercedes-Benz gyár karosz-
szériaüzemében folyamatter-
vezőként.

Amikor beadtam a pályáza-
tomat, nem volt német nyelv-
tudásom, de elegendő volt a 
német nyelv elsajátításának 
vállalása is. A főnököm, illetve 
a munkatársaim fele német. A 
megbeszélések mind németül 
zajlanak, a szakmai anyagok is 
túlnyomórészt németül állnak 
rendelkezésre. A fizikai mun-
kakörök többségéhez azonban 
nem elvárás a német nyelvtu-
dás. Kezdetben a legnagyobb 
nehézséget egyértelműen a né-
met nyelv használata, a többfé-
le dialektus, valamint a szüksé-
ges adatok és információk be-
szerzése jelentette. A munkál-
tatóm először hathetes intenzív 
német nyelvi kurzusra küldött, 
aztán fél évet Németországban 
töltöttem szakmai képzésen. 

A nehezebb része mégis a 
családomnak jutott. Kétgyer-
mekes apaként a feleségem 
támogató beleegyezése nélkül 
nem adtam volna be a pályá-
zatomat. Ma már nyugodtan 
elmondhatom, hogy jól döntöt-
tem. A gazdasági válság miatt 
annak idején váltani kénysze-
rültem, és szerencsére a gyár-
ban hasonlóan jó fizetésért vet-
tek fel, mint amennyiért előtte 
is dolgoztam. A béren felül szá-
mos juttatást és kedvezményt 
igénybe vehetünk. Így például 
igen kedvező áron juthatunk  
hozzá a munkahelyünkön egy-
egy adag menühöz. 

Fontosabb azonban számom-
ra az, hogy a Mercedesnél dol-
gozhatom. A mai napig lenyű-
göz, amikor látom a rengeteg 
hajladozó-forgolódó robotot. 
A munkatársaim (beleértve a 

főnökömet is) nagyon segítő-
készek. Kölcsönösen támogat-
juk egymást mind szakmailag, 
mind a hétköznapi dolgokban, 
így az idő előrehaladtával egyre 
jobban összekovácsolódunk.

Dunai Antalné:
Tavaly március óta dolgozom 

a Mercedes-Benz gyárban sza-
lagközi ellenőrként. 

A feladatköröm igen össze-
tett, a profilomat Németország-
ban sajátítottam el. Bízom ben-
ne, hogy idővel a többi területet 
is megismerhetem, mert alap-
vetően érdeklődő, mindenre 
nyitott ember vagyok. Szeren-
csésnek mondhatom magam, 
hogy idekerültem, mert előtte 
közalkalmazottként dolgoz-
tam nagyon kevés fizetésért. A 
német nyelvvel ugyan vannak 
problémáim, de ebből a szem-
pontból is sokat jelentett a né-
metországi kiküldetés, illetve  
a kollégáim segítsége. 

A munkatempó feszes, de ez 
számomra nem okoz gondot, 
mert sok örömet találok ben-
ne: nagyon szeretem a mun-
kámat. Ellenőrként komoly 
kihívás számomra a hibafeltá-
rás, s annak megtalálása, hogy 
miként lehet elhárítani, illetve 
megoldani az esetlegesen adó-
dó problémákat. Lehetőség 
van arra, hogy az összeszerelő 
részlegen gyarapítsam a tudá-
som, rálátást szerezzek a kü-

Március végén a Daimler AG beindította a termelést az új kecskeméti gyárában, 
így négy évvel a helyszín kiválasztását követően első ízben gördültek le Mercedes-
Benz személyautók a gyár futószalagjáról. A hivatalos megnyitó jelentőségét mu-
tatja, hogy a német és kecskeméti vezetés mellett jelen volt Orbán Viktor minisz-
terelnök is. Az ünnepi beszédek sorában elhangzott, hogy az új üzemben gyártják 
majd a Mercedes-Benz új kompaktautó generációjának egy további modelljét is. 
Az üzem fejlesztése során a dolgozói létszámot a mostani 2500-ról több mint 3000 
főre kívánják növelni. 

A gyár jelenleg a környék legvonzóbb munkaadója, ahol a városrészünkből is 
többen dolgoznak. Közülük két munkatársat, Dunai Antalnét és Juhász Attilát 
kértük meg arra, hogy számoljanak be az itt szerzett munkatapasztalataikról.

lönböző munkafázisokra, így 
hatékonyabban láthatom el a 
saját feladataimat. 

Mechanikai műszerész és 
egy másik végzettséggel itt 
egy új munkaterület nyílt meg 
számomra, s már azon veszem 
észre magam, hogy az utcán 
parkoló autókat is „szakmai 
szemmel” figyelem. Minderre 
csak ráadás, hogy a gyár dol-
gozójaként különböző kedvez-
ményeket, és törzsvásárlói kár-
tyát is kaptam bizonyos keres-
kedelmi egységekhez. 

Személyes tapasztalataim 
alapján bátran ajánlom mások-
nak is a Mercedes-Benz gyár-
ban való elhelyezkedést, hiszen 
a biztos munka mellett hosszú 
távú perspektívát is kínál. Min-
dent lehet, csak akarni kell.

A Mercedes kecskeméti 
gyárában továbbra is van 
felvétel. Elsősorban a kö-
vetkező végzettségűek je-
lentkezését várják:

Fényező, elektrotechni-
kai, mechatronikai, kar-
bantartó, karosszérialaka-
tos, lakatos, autószerelő, 
szerszámkészítő vagy ipari 
technikusi, elektromecha-
nikai műszerész, elektro-
mos vagy villamos terüle-
ten szerzett végzettség. 

A részletes álláskiírások a 
wwww.mercedes-benz.hu/
karrier/allasajanlatok/0/16 
oldalon találhatók

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Hunyadivárosi lakhelyű 
ifjúságsegítőt keres a Hu-
nyadivárosi Közösségi Ház 
ifjúsági célú közösségi szol-
gáltatásainak működteté-
séhez. Bővebb információ: 

www.hunyadivaros.hu
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Márciusban döntött úgy az 
Országgyűlés, hogy június 
29-ét a kuláküldözés magyar-
országi áldozatainak emlék-
napjává nyilvánítja. Ezt az 
elképzelést Varga László kép-
viselő (KDNP) indítványoz-
ta, s 345 igen szavazattal, 7 
nem ellenében, egy tartózko-
dás mellett hagyták jóvá. Az 
Országgyűlés elítéli a kom-
munista diktatúra idején a 
magyar középparasztsággal 
szemben tanúsított kegyetlen 
üldöztetést és megkülönböz-
tetést. Javasolja, hogy ennek 
történetéről és körülményei-
ről rendszeresen, méltó mó-
don emlékezzünk meg. 

Az 1950-1953 között működő 
kényszermunka táborok anya-
gai 1995-től kezdődően kutat-
hatók lettek, de addigra felnőtt 
egy olyan nemzedék, amely 
szinte semmit sem tud arról, 
hogy a kommunista rezsim 
végletesen el akarta lehetetle-
níteni a magyar gazdálkodó és 
értelmiségi rétegek színe-ja-
vát. Kialakultak a kuláklisták. 
A rajta lévőknek külön adókat 
kellett fizetniük, melyek telje-
síthetetlenek voltak. 1948-53 
között milliónál is több ügyész-
ségi eljárás folyt, és 400 ezer 
parasztot ítéltek el. 

H U N Y A D I  I N K U B Á T O R H Á Z
A Szolnoki út elején, a di-

namikusan fejlődő Hunyadi-
város kapujában a régi Sü-
tőipari Vállalat székházának 
átalakításával földszint + 2 
emelet + tetőtéri szinteken 
kialakítandó helyiségekben 
1.500-2.500 Ft/nm/hó irány-
áron különböző nagyságú 
irodák bérelhetők.

A földszinti elrendezés le-
hetővé teszi a nagyobb egysé-
genkénti hasznosíthatóságot. 
Alkalmas például kisebb pénz-
intézet nyitására vagy élelmi-
szert, közszükségleti cikkeket 
forgalmazó vállalkozás részé-
re. 

Az ingatlanra folyamatosan 
lehet jelentkezni. A kivitelezési 
munkálatok már befejezés előtt 
állnak. A bérleti díj az alábbia-
kat foglalja magában: 
- őrzött objektum recepcióval, 

A kuláknak bélyegzett magyar 
középparasztságra azért kell 
emlékeznünk – mondta Varga 
László országgyűlési képvise-
lő az MTV egyik műsorában –, 
mert üldöztetésük éveiben ki-
üresedtek a falvak, községek, s 
lényegében eltűnt az a klasszi-
kus középparaszti réteg, amely 
a mezővárosokat, falvakat el-
tartotta. Az idősebbek, akik 
generációk hosszú során életü-
ket a föld szeretetében élték, az 
ötvenes évek idején kényszer-
munkatáborokban vagy saját 
lakóhelyükön számkivetve az 
üldöztetést voltak kénytelenek 
elszenvedni, s ennek tényébe 
belekeseredve haltak meg. A 
fiatalok pedig szülőhelyüket 
hátrahagyva özönlöttek be „új 
élet” reményében a városokba. 

Az, hogy a magyarországi 
kistelepüléseken máig szinte 
teljesen hiányzik ez a korosz-
tály,  s vele együtt a földnek az 
a szeretete, amit ők képvisel-
tek, egyértelműen a kulákül-
döztetésnek tudható be. 

Június 29-én a kecskemétiek 
is részt vehettek egy megemlé-
kezésen. Dr. Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke mondott 
beszédet, s felavatták Szemők 
Zsuzsanna szobrászművész 

„Üldözöt-
tek” című 
alkotását  
a Lestár 
tér 2. sz. 
alatti épü-
let előtt, 
amely va-
l a m i k o r 
az ÁVO 
székhelye 
volt. 1948. 
augusztus 
20-án Rá-
kosi Má-
tyás itt,  a volt Megyeháza mel-
lett elmondott beszédében hir-
dette meg a kulákok üldözését.

Az emlékoszlop állítását 
Horvát Gábor hunyadivárosi 
fiatalember szervezésében a 
Kecskeméti Református Ifjú-
sági Egyesület (KRIE) kezde-
ményezte, s Kecskemét Önkor-
mányzata támogatta. A széles 
körű közadakozás szintén szép 
eredménnyel járt, de szükség 
lenne még a polgárok továb-
bi segítségére. A támogatás a 
Református Könyvesboltban 
vagy az alábbi számlaszámon 
fizethető be: 

KRIE
10915008-00000009-24410026
„A kuláknak bélyegzett ma-
gyar gazdák emlékművére”

házkezelői szolgáltatással; 
- tárgyalók, konferenciatermek 
irodatechnikai felszerelésekkel
- teljesen berendezett (bútoro-
zott) irodák számítógéppel, in-
ternet szolgáltatással;
- a központi szerverről aldoma-
in neves saját honlappal;
- szintenként külön vizes blok-
kok teakonyhával; 
- földszinten büfé, belsőudvari 
parkolóhelyek; 

Tízezren felül van a városrész 
lakóinak száma, és az itteni in-
tézményekben, üzemekben is 
legalább 4000 fő más város-
részben lakó dolgozik. Az épü-
let előtt helyközi és helyi jára-
tú autóbuszok megállói van-
nak. Mindez nagy forgalmat 
biztosít a frekventált helyen 
lévő inkubátorház vállalkozá-
sainak. Több nagyüzem mel-
lett az oktatási intézmények, 
egészségügyi ellátó szerveze-
tek, kereskedelmi egységek 
is nagy számban biztosítanak 
potenciális ügyfeleket ebben a 
térségben. A beruházó az erre 
a környezetre épülő vállalko-
zások számára ideális elhelye-
zést, színvonalas bázist valósít 
meg. Jelentkezni, érdeklődni a 
Kiskun-Ingatlanbörze Kft.-nél 
lehet: 
T: 30/300-1868; 76/323-156  
kiskuningatlan@t-online.hu
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VÁROSRÉSZI VÁLLALKOZÁSOK

M Á R  Á L L A T K Ó R H Á Z  I S  V A N  A  H U N Y A D I V Á R O S B A N

Új színfolttal gazdagodott a 
városrészünk, amikor tavaly 
októberben a Géza fejedelem 
körút 51. szám alatt megnyi-
totta kapuit a Wellpet állat-
kórház. Vezetője dr. Pogány 
Károly: 

- Tíz éve dolgozom állator-
vosként. Az egyetem elvégzé-
se után Fülöpházára költöztem, 
mert ott kezdtem el – többek 
között – haszonállatok gyógyí-
tásával foglalkozni. Jelenleg is 
itt élek, de munkatapasztalata-
im és a kisállatok kórházi ellá-
tásának fokozott igénye arra in-
dítottak, hogy a megyeszékhe-
lyen állatkórházat hozzak létre. 
Pár éve az állam által működ-
tetett Halasi úti állatkórház be-
zárt. Megszűnt a kamara által 
biztosított kötelező állatorvosi 
ügyelet is, így a kisállattartók 
a napi rendelési időn túl már 
nem tudtak kihez fordulni. Ezt 
a hiányt a magánorvosi rende-
lések máig csak részben fed-
ték le. A Hunyadivárost azért 
választottam ki a leendő léte-
sítmény helyszínéül, mert itt, 

sőt a várost kettészelő vasút in-
nenső oldalán egyáltalán nem 
működött korábban állatorvosi 
rendelő. Állatkórházunk nem-
csak hétköznap, hanem hétvé-
gén, ünnepnapokon is 24 órás 
ügyeleti rendszerrel áll a gaz-
dák rendelkezésére. 

- Mi a fő profiljuk?
- Főként kutyákat és macs-

kákat gyógyítunk, de magától 
értetődően más kisállatokkal 
(görényekkel, hörcsögökkel, 
papagájokkal stb.), sőt kör-
nyékbeli haszonállatokkal is 
fordulhatnak hozzánk. Négy 
orvos dolgozik a kórházunk-
ban két asszisztenssel. Egy 
orvos a 18 órától kezdődő és 
másnap reggel 9 óráig tartó, il-
letve hétvégi ügyeleti időben is 
itt található. 

Két hagyományos és egy 
központi kezelő van. Utóbbi-
ba a gazda már nem kísérhe-
ti be kedvencét. Itt található a 
műszeres diagnosztikai egység 
és a labor is. Különlegessége, 
hogy nálunk mindenféle labor-
vizsgálathoz szükséges eszköz 
egy helyen megtalálható. A 
problémásabb esetek orvoslá-
sára kialakítottunk egy nagy-
műtőt, ami mellett van a műtét-
re váró vagy lábadozó állatok 
kórterme, melyben egyszerre 
18 állatot tudunk elhelyezni. 
Vásárolhatók nálunk állatgyó-
gyászati termékek is. Megta-
lálható a kutyakozmetika, s az 
országban egyedülálló módon 
kialakítottunk egy ún. „Szivár-

Telefon: 06-76-322-578
Non-stop ügyelet: 06-30-845-9740

http://wellpet.hu/ 

ványszobát is”, ahol „elaltatás” 
előtt a gazda elbúcsúzhat ked-
vencétől. 

- Mennyire költségesek az 
itt folyó kezelések?

- A kedvtelésből tartott álla-
tok gyógykezeléséhez ma már 
semmilyen központi finanszí-
rozás nincs. Mi igyekeztünk az 
árainkat versenyképesen ala-
kítani. Ugyanakkor fontosnak 
tartom hangsúlyozni, hogy itt 
egy nagyon komoly szakmai 
munka folyik, nagy apparátus-
sal és felszereltséggel. 

- Hogyan lett állatorvos?
- Világéletemben nagyon sze-

rettem a természetet, ezen belül 
is az állatokat. Hatéves voltam, 
amikor egyik pillanatról a má-
sikra eldöntöttem, hogy felnőtt 
koromban gyógyítani is fogom 
őket, s ettől azóta sem tágítot-
tam. 

Szintén egy éven belüli új 
vállalkozás a ROLESSZA 
fodrászat és műköröm szalon a 
Czollner közi szolgáltatóház-
ban. A régi virágbolt helyén 
működő fodrászüzlet a ha-
gyományos vágásoktól kezd-
ve a legújabb divatfrizurákon 
át az alkalmi hajviseletek el-
készítéséig széles repertoárral 
és rugalmas időpont-beosz-
tással várja női, férfi és gyer-
mek vendégeit. Palettáján az 
egyéni igényeknek megfelelő 
festés és modern melírozás is 
megtalálható. A fodrászat jó 
kiegészítője a helyben megta-
lálható műkörömkészítés. 

Mócza Istvánné fodrásznő 
kérésünkre elmondta, hogy a 
kolléganőjével egymást köl-
csönösen segítő munkakap-
csolatban dolgoznak együtt. 
Úgy véli, hogy ez az együtt-
működés, a vendégkör igé-
nyei iránt való nyitottság és 
az így kialakult oldott, jó han-
gulat záloga lehet egy hosszú 
távú, sikeres szolgáltatásnak. 

A Hunyadivárost azért vá-
lasztotta működése helyszíné-
ül, mert itt nőtt fel és jelenleg 
is itt él. Nagyobbik gyerme-
ke a Mátyás Király Általános 
Iskola 6. osztályos tanulója, 
és hatéves kislánya is ebben 

MÓCZA ISTVÁNNÉ ETUS:
70-204-6926
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INFRASTRUKTÚRA

V Á L T O Z Á S O K  A  B U S Z K Ö Z L E K E D É S B E N

A Kunság Volán Zrt. meg-
vizsgálta a helyi buszjáratok 
kihasználtságát, és ez alap-
ján takarékossági szempont-
ból több módosítás is életbe 
lépett 2012. június 16-ától, 
melyek közül a Hunyadivá-
ros buszközlekedését érintő 
változásokat gyűjtöttük ki: 

A  4-es vonalon szabad- és 
munkaszüneti napokon a vo-
nal autóbuszjáratai a 21.15 és 
22.20 órakor a Széchenyi  tér-
ről  induló járatpárok  kivételé-
vel nem közlekednek. Szabad-
napokon továbbra is indul au-
tóbusz a Széchenyi térről 5.20 
órakor, de csak a „Phoenix 
Mecano” megállóhelyig. Innen 
vissza 6.05 órakor és 14.05 
órakor indul járat. A 4-es vo-
nal többi járata, valamint a 4/A 
vonal járatai szabad-  és  mun-
kaszüneti napokon helyközi 
járatokkal kerülnek kiváltásra, 
melyek a Noszlopy G. parkból 
indulnak, s ide érkeznek. A leg-
több esetben a városból kifelé 
utazáskor néhány perces vára-
kozási idő mellett biztosított 
az átszállás a 12-es járatokról 
a Béke fasor megállóhelyről a 
helyközi járatokra a Szolnoki 
úti megállóhelynél.

A 18-as és a 23-as jelzésű já-
ratok szabad- és munkaszüneti 
napokon megszüntetésre kerül-
nek. Helyettük új, 23/A jelzésű 
járat biztosítja az érintett térsé-
gek kiszolgálását. A 23/A vo-
nal járataival szabad-  és  mun-
kaszüneti  napokon  a  2�-as és 
18-as vonalak  járatait vonták 

össze. Hunyadivárosi betérés-
sel, a 18-as vonalon rendsze-
resített megállóhelyek, többek 
között a „Köztemető II. kapu” 
érintésével közlekednek kizá-
rólag szabad- és munkaszüneti 
napokon.

A Széchenyi térről indulnak a 
23/A vonal járatai: 5.00, 6.15, 
7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15,  17.15,  18.15,  19.15,  
20.15,  21.15  és 22.20  órakor. 
Az első járat Katonatelepről a 
„Jegenyefa u.” megállótól 4.35 
órakor indul, az utolsó járat 
pedig csak a „Kocsis Pál u.” 
megállóig közlekedik.

Az utazási feltételekben vál-
tozás a korábbiakhoz képest, 
hogy a 4, 4/A vonalat kiváltó 
helyközi járatokon helyi bér-
lettel és menetjeggyel csak sza-
bad- és munkaszüneti  napokon  
vehetők  igénybe a helyközi 
menetrendben rögzített, helyi 
közlekedést  is ellátó helykö-
zi  járatok a Noszlopy G. park 
- Mintagyümölcsös/Kisfái vi-
szonylatban. Munkanapokon a 
jelzett helyközi járatokon nem 
érvényesek a helyi bérletek és 
menetjegyek. 

Szabad- és munkaszüneti  
napokon a 4, 4A vonalra ér-
vényes egyvonalas és összvo-
nalas bérlet a 12-es vonalon a 
Széchenyi tér – Teleki Pál tér, 
illetve Aluljáró – Szé-chenyi 
tér viszonylaton, valamint a 
2�-as vonalon a Széchenyi  tér 
– Noszlopy G. park viszonyla-
ton, továbbá a kijelölt helyközi 

a hunyadivárosi iskolában 
kezdi meg ősztől a tanulmá-
nyait. Több évtizedre vissza-
nyúló tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy városrészünk lakói 
jó közösséget alkotnak. Az 
emberek örömmel üdvözlik 
egymást, hiszen – mint egy 
kistelepülésen, itt is – szinte 
mindenki ismer mindenkit. 

Sokat jelent, hogy az itt 
működő kisvállalkozások 
révén megfizethető áron a 
városrészen belül igénybe 
lehet venni a legfontosabb 
szolgáltatásokat. Ő is szere-
tettel várja jelenlegi és leen-
dő vendégeit.

A Hunyadivárosban műkö-
dő BOXEN STOP Gumi és 
Gyorsszerviz a Géza fejede-
lem körúti állatkórház mögötti 
kis közben található. A telepen 
gumiabroncs értékesítésével 
és javításával foglalkoznak, de 
kínálatuk szervizelési szolgál-
tatásokra is kiterjed. 

Szappanos Elek cégvezető 
több mint húsz éve él a Hu-
nyadivárosban. A vállalkozá-
sával együttműködő partnerek 
jó része is a városrészünkben 
működő cégek közül kerül ki. 
Korábban több kecskeméti és 
ceglédi autószalonnak volt a 
vezetője. Így szerzett ismeret-
sége és szakmai tapasztalata 
máig segíti a munkáját.

B O X E N  S T O P
G u m i  é s  G y o r s s z e r v i z

autóbusz járatokon a Noszlo-
py G. park – Mintagyümöl-
csös/Kisfái autóbusz-forduló 
viszonylaton is használható. A 
12D és 2� számú vonalakon 
egyvonalas bérlet nincs, csak 
összvonalas bérlet váltható. A 
2�-as számú vonal a Széchenyi 
tér és a METRO megálló kö-
zötti viszonylaton a 18-as vo-
nalra kiadott egyvonalas helyi 
bérlettel is igénybe vehető.

Z S U Z S I  H A J G Y Ó G Y Á S Z A T

Minőségi alapanyagokkal, 
több évtizedes szakmai ta-
pasztalattal és családias lég-
körrel várja vendégeit a Mé-
cses utca 62. sz. alatt találha-
tó női, férfi és gyermek fod-
rászat. Az üzlet egyedülálló 
kínálata a hajgyógyászat, 
melyet nagy szakértelem-
mel, s kiváló magyar és olasz 
hajgyógyászati termékekkel 
végez Zakar Lászlóné, aki 
30 éve él és dolgozik a Hu-
nyadivárosban, így már régi 
ismerősökként járnak hozzá 
a városrész Nyugdíjas Klub-
jának tagjai is. Bejelentkezés 
a 76/499-420-as telefonon.

BOXEN STOP: 20-5311-525 
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A Z  Ö R Ö K  C A R M E N

„Déianeira, ezen az előadáson Vizin Viktória. A kecske-
méti születésű művész olyan szinten vált világjáró, külföl-
dön elismert énekessé, hogy itthon már csak néha-néha 
hallható... beszélni csak szuperlatívuszokban lehet róla… 
Vizin Viktória világklasszis. Talán soha ilyen hatalmas 
terjedelmű mezzo-szoprán hangot nem hallottam, ami tel-
jesen kiegyenlített a drámai mélységben csakúgy, mint a 
fényes magasságokban… Hihetetlen színpadi rutinja át-
ragyog még e szűkösebbre szabott koncert-előadáson is. 
Déianeira érzelmeinek útja nagyon hosszú, ezer árnyala-
tot bejáró, de Vizin Viktória könnyedén uralja valamen-
nyit… Vizin hegyeket-völgyeket jár be... Káprázatos hang, 
fölényes énektudás, nagyszerű színpadi jelenlét: minden 
együtt van. Itthon vele új csillag született, és remélhetőleg 
olyan fényesen ragyog majd egyszer nálunk is, mint New 
Yorkban, Londonban vagy Milánóban.”

(Részlet a 2012. március 12-én Művészetek Palotájá- 
ban előadott Herkules című Händel-opera bemutató 

www.kultura.hu  oldalon  megjelent  kritikájából)

CARMEN

RENÉ MIKO FOTÓJA

Februárban a Kecskemét 
Kultúrájáért Alapítvány 
„Kecskeméti büszkeségeink” 
című gálaestjén énekelt Vi-
zin Viktória  operaénekesnő, 
akit a hunyadivárosiak is jól 
ismerhetnek, hiszen ebben a 
városrészben nőtt fel. Inter-
júnkban örömmel vallott er-
ről a kötődéséről. 

- Kilencéves voltam, amikor 
a Wesselényi utcából szüle-
immel és négy nővéremmel a 
Lant utcába költöztünk. A Hu-
nyadivárosban aztán annyira 
otthonra találtunk, hogy nem-
csak a szüleim, de két nővérem 
is itt él a családjával. Egyikük, 
a Serleg utcán lakó Szűcsné 
Kovács Zita, a városrészi ön-
kormányzatnak is tagja.

- A gálaest másnapján Bel-
giumba repült. Énekelt a Mi-
lánói Scalában, a bécsi ope-
raházakban, de jól ismerik  
a londoni Királyi Operaház-
ban is. 2000-től folyamatosan 
Chicagoban él. Rendszeresen 
fellép New Yorkban, s újab-
ban hosszabb szerződések 
kötik Ázsiához is. Hol van 
igazán otthon?

- Egy évben általában két-
szer  jövök haza a családom-
mal Kecskemétre, de ez nem 
mindig egyszerű. Tavaly kará-
csonykor például én Ázsiában 
énekeltem, férjemnek Ame-
rikában kellett maradnia, a 
gyerekek pedig Kecskeméten 
töltötték az ünnepeket a nagy-
szülőknél. Négyen háromfele 

voltunk. Valójában két ottho-
nom van: Kecskemét és Chi-
cago, ahová a gyermekeim is 
születtek.  

- 2008-ban Los Angelesben, 
a Placido Domingo vezet-
te operaházban nagy sikert 
aratott Bizet operájának 
Carmen-címszerepével. A 
nevéhez később is annyiszor 
kötődött ez a szerep, hogy 
egy ízben önmagát is „Örök 
Carmenként” jellemezte. Mit 
gondol, mi adja Carmen-ala-
kítása hitelességét?

- 74 Carmen-előadás volt 
már mögöttem, amikor a Met-
ropolitanben is felkértek erre a  
szerepre. Jelenleg a világ ope-
raházainak felkérésére a 89. 
Carmennél tartok. Annak el-
lenére, hogy nem vagyok spa-
nyol, és nem vagyok cigány-
lány, Carmen alakja rettenete-
sen érdekelt. Sok időt töltöttem 
nemcsak a darab, hanem annak 
a kultúrának a tanulmányozá-
sával is, amit a főhősnő alak-
jával közvetítenem kell. Car-
men ízig-vérig otthon van a 

maga közegében. Saját kultú-
rája törvényei szerint él. Tettei, 
érzései egy megkötözhetetlen 
szabad lélekre vallanak. Min-
den alkalommal lehet a szerep 
megformálásába új színt bele-
vinni, mégis eldöntöttem, hogy 
a századik lesz az utolsó Car-
menem. Számos más, ehhez 
hasonló kvalitású, igen nagy 
kihívást jelentő zenemű van, 
amelyben úgyszintén szeret-
ném kipróbálni magam. 

- Van-e saját színpadi sza-
bálya, amitől nem tér el?

- Általánosságban igen. Csak 
akkor lépek színpadra, ha a 
rám osztott karakteren keresz-
tül meg tudom élni, és ezzel 
a közönség számára hitelesen 
tudom nyújtani az adott darab 
katartikus élményét.  

- Jó a kapcsolata a Kecske-
méti Szimfonikusokkal?

- Gerhát Lászlót régóta is-
merem. Ő akkor volt végzős 
a zongoratanáromnál, amikor 
én „kis elsős” voltam, így ne-
kem zongoristaként ő volt az 
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(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

etalon. Évekkel később az első 
kecskeméti vendégszereplé-
semnél ő kísért zongorán, s 
nagyon örültem az ily módon 
felelevenített kapcsolatnak.  
Igen nagyra értékelem a szak-
mai munkáját. Pályám során a 
világ különböző országaiban 
számtalan zenekar kísért. En-
nek „milyenségét” az énekes 
számára elsősorban a karmes-
ter határozza meg. Mivel mi 
nem hangszerek, hanem embe-
rek vagyunk, mindennap más-
más lelkülettel állunk színpad-
ra. Sokat jelent, ha a bennün-
ket kísérő zenekar vezetője ezt 
figyeli és respektálja. Például 
ha az előadáson gyorsabb tem-
pót  diktálnék, mint a próbán, 
ezt a karmesternek egy szem-
villanásból értenie kell. Gerhát 
László ilyen karmester. 

- Operaénekestől szokatlan 
gazdagságban él színészi esz-
köztárral. 

- A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola Szegedi Kon-
zervatóriumában kezdtem a 
tanulmányaimat Berdál Valé-
ria tanítványaként, s mellette 
közel húszéves koromig szí-
nésznő szerettem volna lenni, 
ezért szinte napi gyakorisággal 
jártam fel Pestre énekórákra 
és színiiskolákba. Medgyesi 
Marika volt a „Szép beszéd és 
helyzetgyakorlat” tanárom, aki 
a jövő operettprimadonnáját 
látta bennem. Ehhez azért már 
akkor elkezdett „sötétedni” a 
hangom. Próza-szakra készül-
tem a színművészetire. Mari-
ka erre csak annyit mondott: 
„Amit a Jóisten megadott, azt 
nem szabad eldobni. Sok jó 
színésznő van, de ilyen hang-
adottságokkal kevesen rendel-
keznek”. – 1996-ban Kolozs-
váron kezdtem a pályát, s ez a 
másfél évtized kellett ahhoz, 
hogy ma már észrevegyem: az 
énekhangom minősége is befo-
lyásolja a színészi teljesítmé-
nyemet. 

- Kolozsváron megszerezte 
az énekművészet legmaga-
sabb fokozatát, a vokális ze-
netudományi doktori címet 
is. A Carmen mellett  számta-
lan sikeres szerepe, előadása 
volt a világ különböző opera-
házaiban. Melyik volt közü-
lük a legkedvesebb?

- Bartók „A kékszakállú her-
ceg vára” című operája, amely-
ben két különböző Juditot for-
máltam meg. Az egyik inkább 
áldozatként jelent meg a szín-
padon, a másikban agresszív, 
követelő, öntudatos nőt kellett 
játszanom. 

- Nem bánja, hogy végül 
nem színésznő lett?

- Nem. A mi anyanyelvünk 
olyan sajátos, hogy prózai szí-
nészként soha nem szerezhet-
tem volna szakmai sikereket 
a határon túl, csakis magyar 
nyelvterüle-
ten. Márpe-
dig én ennél 
sokkal sza-
badabb lé-
lek vagyok – 
hogy vissza-
utaljak ezzel 
is Carmenre. 
Nem vagyok 
nyughatatlan, 
de ha érzem, 
hogy kezdő-
dik az állóvíz, 
azonnal indu-
lok tovább.

- Az 1956-os forradalom 50. 
évfordulójára rendezett em-
lékműsorban New York-kör-
nyéki magyarok előtt lépett 
fel. Érez-e elhivatottságot 
arra, hogy a magyar népze-
nét, illetve klasszikussá vált 
magyar zeneszerzőink műve-
it közvetítse a világban?

- Erre leginkább a saját kon-
certjeimen van, illetve lenne 
lehetőség, de a szerződéses 
elfoglaltságaim olyannyira le-
kötnek, hogy csak nagyon rit-
kán koncertezem. Kivételes 
alkalmakat jelent, hogy időről 
időre visszajárok a szülőváro-
somba is egy-egy gálaműsorra 
vagy jótékonysági koncertre, 
mint például márciusban a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kecskeméti Csoportja meghí-
vásából tettem. Szívesen foly-
tatnék elméleti kutatásokat is a 
magyar kortárs zene irányába, 
akár abban a vonatkozásban 
is, hogyan lelhető fel benne 
a magyar népzene hagyomá-
nya vagy neves zeneszerzőink 
öröksége. Erre viszont csak ak-
kor gondolhatok, ha már nem, 
vagy lényegesen kevesebbet 
lépek színpadra. 

- Ma már szinte magától 
értetődő, hogy egy pályaívet 
befutva a neves és kevésbé 
neves előadók CD-t adnak ki. 
Ön hogy van ezzel?

- Nincs ellene kifogásom, 
mert az előadó személye mel-
lett népszerűsíti magát a mű-
fajt, a muzsikát is, de a magam 
vonatkozásában eddig még 
nem éreztem szükségét. Ennek 
egyik oka, hogy CD-t megje-
lentetni mára szinte csak pénz-
kérdés. Aki meg tud fizetni 
egy zenekart és a felvétel, ki-
adás technikai költségeit, már-

is piacra dobhatja a saját CD-
jét. Így ez nem jelent szakmai 
rangot vagy kiválasztottságot. 
Nyomósabb indokom, hogy 
soha nem magamat akartam 
reflektorfénybe állítani, hanem 
a művészetet, a zenét szolgá-
lom, s erre CD nélkül is bőség-
gel adódik lehetőségem.  

- Hogy lehet eleget tenni  
népszerű operaénekesként és 
családanyaként?

- Nehezen. Szerencsére a fér-
jemnek teljesen civil foglal-
kozása van. Azért élünk Chi-
cagoban, mert ő Amerikában 
született mexikói, akit ideköt 
a munkája. Annyiban művész 
csak, hogy nagyon szépen raj-
zol. Számítógépes grafikus 
tervezéssel foglalkozik. Mivel 
én olykor heteket, néha hóna-
pokat is távol töltök a család-
tól a soron következő európai 
vagy ázsiai szereplésem miatt, 
a nagyszülők segítségével ő 
biztosítja a megfelelő hátteret 
két gyermekünk neveléséhez. 
Dani, a kisfiunk hétéves. A kis-
lányunk tízéves, és Carmennek 
hívják. 

(Vizin Viktória férjével és gyermekeivel)
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NÉZŐTÉR

A Kecskeméti Tavaszi Fesz-
tivál keretében hallhatta a kö-
zönség Krisztina Vas Nørbæk 
Koppenhágában élő kecske-
méti származású orgonamű-
vész-karnagy koncertjét a 
Református Templomban. A 
hangversenyen a romantikus 
korszak skandináv szerzői-
nek művei csendültek fel. 

Az orgonaestet Mikesi Ti-
bor, a Kecskeméti Reformá-
tus Kollégium kántora nyi-
totta meg, majd bemutatta a 
művészt:  

Vas Krisztina zenei tanul-
mányait a Kodály Iskolában 
kezdte, majd a Debreceni Kon-
zervatóriumban zongoratanári, 
a Zeneakadémián pedig orgo-
naművész diplomát szerzett. 
1996-ban első helyezett lett a 
Gárdonyi Zoltán Orgonaverse-
nyen Győrben. Hat évig tanított 
zongorát a Kodály Iskolában, 
ahol a szakközépiskolás fuvo-
listák zongorakísérője is volt. 
1997-ben költözött Dániába, 
ahol 2006-ban egyházkarnagyi 
diplomát is szerzett. 2003-tól a 
koppenhágai Messiástemplom 
orgonistája és a Koncertkórus 
vezetője. Vezényelte többek 
között Händel Messiását és 
Mozart Requiemjét. Kórusával 
2004-ben magyarországi tur-
nén vett részt, ahol Kecskemét 
mellett a budavári evangélikus 
templomban és a Tihanyi Apát-
ságban léptek fel.

2011 őszén a Liszt-évforduló 
kapcsán Dániában egy nagy-
szabású koncertsorozatot ren-
dezett. Orgonaművészként is 
rendszeresen fellép Dániában, 
Németországon és Magyaror-
szágon. Kamaramű-
vész pályafutásának 
fontos állomása volt 
az a hat év, ami-
kor Berényi Bea és 
Dratsay Ákos ka-
marapartnereként 
játszott a színpadon. 
Dániában is fellép 
különböző kamara-
zenei kombináció-
ban, többek között 
Seres Dóra fuvola-
művésszel és Erlend 
Tyrmi norvég ope-
raénekessel.

„Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; 
a hívekhez illik a dicséret.
Dicsérjétek az Urat cziterával; 
tízhúrú hárfával zengjetek néki”

(Zsoltárok könyve 33. rész)

Vas Krisztina a Hunyadi-
városban nőtt fel. Szülei ma 
is itt élnek a Tinódi utcában. 
Kecskeméti orgonakoncertje 
alkalmával kértük meg arra, 
hogy közelebbről is mutat-
kozzon be Olvasóinknak. 

- Hogyan került Dániába?
- Férjemmel egy szombat-

helyi régizenei kurzuson is-
merkedtünk meg, mivel ő or-
vosi pályája mellett viola da 
gambán is játszik. 1997-ben 
házasodtunk össze, akkor köl-
töztem ki Dániába. Három is-
kolás gyermekünk van. Zenét 
is tanulnak, sajnos nem olyan 
intenzíven, mint ahogy erre 
Magyarországon lenne lehető-
ségük. 

A Messiástemplomban vég-
zett kántori, zenei munkám na-
gyon sokrétű. Az istentiszteleti 
alkalmak, zenés áhítatok mel-
lett a gyülekezeti esküvőket, 
egyházkerületi temetéseket is 
el kell látnom. Az oratóriumkó-
rusom szerepeltetése és a kon-
certszervezés szintén gondos 
előkészületeket kíván. Nehéz 
összehangolni a gyermekeink 
iskolai és zenei szerepléseit is 

úgy, hogy férjemmel ezekre 
is eljussunk. A szüleim egy-
egy nagyobb projekt idejére 
kiutaznak hozzánk Dániába, 
és rendkívül sokat segítenek a 
napi dolgok ellátásában.

- Milyen volt magyar ze-
nészként megállni a helyét?

- A fogadtatásom pozitív volt 
azért is, mert a dánoknak jó vé-
leményük van a magyar zene-
oktatásról. Nehéz lenne Dániá-
nál jobb országot találni, amely 
a női esélyegyenlőséget olyan 
sokra tartja. Miután meggyő-
ződtek a szakmai felkészült-
ségemről, másodlagossá vált, 
hogy nő vagyok és 160 cm. Dá-
nia alkotmányos monarchia, de 
úgy működik, mint egy polgári 
demokratikus köztársaság. A 
kultúra is szabadelvű. Sok gye-
rek jár zeneiskolába, a módszer 
azonban nem olyan hatékony, 
mint a Kodály-módszer. A kul-
túra iránti érdeklődés általában 
élénkebb, mint Európa délebbi 
részén. Különösen nyitottak a 
modern művészeti próbálkozá-
sok irányában. A klasszikus ze-
nét ez nem befolyásolja, ennek 
biztos támogatói köre van. 

- Hogyan tartja a kapcsola-
tot a szülővárosával? 

- Minden nyáron hazajövünk 
pár hétre, hiszen hiányoznak 
a szüleim, a barátaim, a hazai 
kultúra, s benne a hagyomá-
nyos iskolarendszer. Alkal-
manként koncertezni is haza-
hívnak, mint ahogyan most. 

A végleges haza-
térésemről nehéz 
gondolkodni, hiszen 
a családom, kollé-
gáim és a barátaim 
révén most már na-
gyon kötődöm Dá-
niához. Az viszont 
előfordulhat, hogy 
a gyermekeim közül 
valamelyik gimná-
ziumba, főiskolába 
Magyarországon 
szeretne járni. 
(Folytatás: hunyadivaros.hu)
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A Hunyadiváro-
si Nyugdíjas Klub 
legemlékezetesebb 
eseménye volt a má-
jusban tartott városi  
bibliaismereti vetél-
kedő, melyre a nyug-
díjasok  és az általá-
nos iskolás gyerme-
kek közösen állítot-
tak ki csapatokat. 

A Klub lelkes tagjaiból négy 
csapatban nyolcan vállalták 
tudásuk megmérettetését. Az 
iskolás gyerekek a Mátyás Ki-
rály’, a Hunyadi János’ és a 
Református Általános Iskolá-
ból kerültek a csapatba. A fel-
készülés két hónapjában igen 
nagy segítséget kaptak Sza-
bóné Szanyi Ilona és Stefanit 

Györgyi Hajnalka hittanokta-
tóktól. A városból összesen 14 
csapat indult. A hunyadivárosi-
ak a 4,, 6., 9. és 10. helyen vé-
geztek, ami igen jónak számít 
annak tükrében, hogy néhá-
nyan csak mostanában kezdtek 
elmélyedni a Biblia tanulmá-
nyozásában. A Nyugdíjas Klub 
tagjai közül a versenyen indult 

Telegdi Gyuláné, Beregszászi 
Béláné, Kuli Józsefné, Tóth 
Imréné, Dr. Vörös Lídia, K. 
Szabó Benedek, Németh Gyu-
láné és Eisler Tibor. Minden el-
ismerésünk az övék. Köszönet 
a hitoktatóknak és az iskolás 
gyermekeknek is, akik mun-
kájukkal hozzájárultak ehhez a 
szép közös sikerhez.

Napsütéses idő köszön-
tött a Népzenei Tehetség-
gondozó Műhely tagjaira 
május 20-án, amikor Tehet-
ségnapot tartottak a Gyur-
kó család tanyáján. Az idén 
második alkalommal meg-
rendezésre kerülő összejö-
vetelen az ifjú népzenészek 
családjaikkal együtt töltöt-
tek el egy tartalmas napot, 
melynek célja: „a tehetsé-
ges fiatal egész személyisé-
gének komplex fejlesztése 
a népzenében jártas szakem-
berek segítségével”. Szakmai 
közreműködésre Széles András 
zenetanárt, a Népművészet Ifjú 
Mesterét kérték fel, aki tudásá-

T E H E T S É G N A P O T  T A R T O T T A K  A  H U N Y A D I V Á R O S  I F J Ú  C I T E R Á S A I

val és nagy élményt nyújtó ci-
teramuzsikájával kápráztatta el 
a jelenlévőket. Ezt követően a 
gyermekek kaptak bemutatko-
zási lehetőséget. Széles András 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK A VIII. HUNYADIVÁROSI NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATÁRA. MELYNEK  IDŐPONTJA

2012. SZEPTEMBER 21-22. 
MEGNYITÓ 21-ÉN 18 ÓRAKOR A MÁTYÁS ISKOLÁBAN. 

VÁRJUK A VÁROSRÉSZ AMATŐR FELLÉPŐINEK, CSOPORTJAINAK 
JELENTKEZÉSÉT AUGUSZTUS 20-IG A 20/945-7028-AS TELEFONON

már korábban, a nyári tá-
borok alkalmával is hallot-
ta őket játszani, így őszinte 
örömmel állapította meg, 
hogy a Mátyás Király Ci-
terazenekar jelentős, mi-
nőségi fejlődésen ment ke-
resztül.

Délután népzenei vetél-
kedőben vettek részt kicsik 
és nagyok. A citerás gyer-
mekek a jelenlévő család-
tagokkal vegyes csapato-
kat alkottak, és közösen 

oldották meg a szellemes fel-
adványokat. A programot a 
Városi Támogatási Program 
keretében Kecskemét M.J.V. 
Önkormányzata támogatta.  

A „Városrész Fejlődéséért Díj” lényegét tekintve 
megfelel a városrészünkben eddig is adományozott 
Hunyadi-díjnak, melyre idén is lehet szavazatokat 
leadni. A díjat a városrészi önkormányzatok adomá-
nyozhatják a városrészért, annak közösségéért hosszú 
időn keresztül tevékenykedő személy vagy munka-
csoport részére olyan közéleti tevékenységért, amely 
hozzájárult a városrész jó hírnevének öregbítéséhez, 
értékeinek gyarapításához, közösségi életének gazda-
gításához.

A javaslatokat 2012. augusztus 17-ig kell elküldeni 
Pászti Andrásnak a Mátyás Király Általános Iskola 
címére (Mátyás király krt. 46.), s tartalmazniuk kell a 
javasolt személy adatait és a javaslat részletes indok-
lását. A borítékra írják rá: „HUNYADI-DÍJ  – 2012.” 

A  V Á R O S R É S Z  F E J L Ő D É S É É R T

VIII. 

KECSKEMÉT M.J.V. ÖNKORMÁNYZATA ÉS A HUNYADIVÁROS-KŐRÖSIHEGY-
SZOLNOKIHEGY ÉS SZENTISTVÁNVÁROS VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT, CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL
EMLÉKÉRE RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE, KOSZORÚZÁSRA

2012. JÚLIUS 22-ÉN 11.30 ÓRÁRA
A HUNYADI JÁNOS TÉRRE A HUNYADI-SZOBORHOZ 

EMLÉKEZŐ BESZÉDET MOND: MÁK KORNÉL ALPOLGÁRMESTER 
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HHHH HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

A Közös-
ségi Házban 
számos rend-
szeres és al-
kalmi prog-
ram közül vá-
laszthatnak az 
idelátogatók. 
Ezek közül 
is legemléke-
zetesebbek a 
mindig nagy 
közönsége t 
idevonzó ün-
n e p s é g e k , 
melyekhez a 
megkezdet t 
sort folytatva 
idén is szo-
boravatások 
kapcsolódtak. 

A március 15-i ünnepség a 
Mátyás Király ’Iskola színját-
szó körének műsorával kez-
dődött, s szép színfoltja volt 
Szécsényi Zoltán ez alkalom-
ra készített szobrának átadása 
(fenti képünk). Idén is sor került 
a nagycsütörtöki szeretetven-
dégségre, amelyen babgulyás-
sal, cipóval és pogácsával vár-
ták a nagycsaládosokat.

A következő jeles dátum jú-
nius 4-e volt, amikor az 1920-i 
eseményekre emlékezve a Hu-
nyadi János ’Iskola diákjainak 
ünnepi műsora után nálunk is 
megkondult a harang 16 óra 
30 perckor: ekkor írták alá a 
Nagy-Trianon kastélyban azt a 
szerződést, mely történelmünk 
legnagyobb tragédiáját jelenti. 
Az ünnepségen Fellegi Tamás 
támogató közreműködésének  
köszönhetően átadásra került 
egy csodálatosan szép Trianon-
emlékmű, melyet a hunyadivá-
rosi Színesgránit Kft. dolgozói 
készítettek Fellegi Tamás kő-
faragó mester irányításával és 
Szeghalmi Mátyás magasépítő 
technikus közreműködésével. 
Az emlékmű tetején találha-
tó faragott fakereszt és a kőbe 
ágyazott plasztikák szintén 
Szécsényi Zoltán fafaragó al-
kotásai. Az ünnepség óta az 
emlékműhöz búcsújárás van. 
Volt, aki odament hozzá, levet-
te a sapkáját, s pár percig né-
mán állt... Volt, aki hozott egy 
koszorút „Felejteni parancs-
szóra nem lehet” felirattal. 

Köszönet illeti Deutschné Si-
pos Irént is, aki a Városi Civil 
Kerekasztal tagjaként a székely 
zászló megvarratását ajánlotta 
fel. Forgó Marianna képeslap-
gyűjtő bocsátotta rendelkezés-
re azt a gazdag kiállítási anya-
got, amely tematikájában az 
emlékünnepséghez kapcsoló-
dik. A képes levelezőlapokon 
az I. Világháború és az ezt kö-
vető tragikus Trianoni kataszt-
rófa jelenik meg.  

Történelmi múltunk felidé-
zése és a fiatalok megszólítása 
reményében augusztus 20-án 
ünnepi műsor várja az érdek-
lődőket a Közösségi Ház ud-
varán. A Turpinszky Társulat 
előadásában részletek láthatók 
majd az „István, a király” c. 
rockoperából. A vendégművé-
szekkel együtt színpadra lépő 
színitanodás fiatalokat a Kö-
zösségi Ház korábbi ünnepsé-
gein való szereplésük kapcsán 
már régi ismerősökként üdvö-
zölhetjük. Az ünnepi műsort 
a színitanoda vezetője, Tur-
pinszky Béla operett-musical 
színész rendezi. 

Jelenleg már tart a várva várt 
napközis tábor, mely július 
elején kezdődött és augusztus 
17-ig 1-6. osztályos gyerekek 
számára lett meghirdetve. A 
részvételi díj 1000 Ft/fő/nap. 

Az emlékmű nyolcféle kő-
ből készült, anyagai a törté-
nelmi Magyarország terüle-
tén jelenleg is fellelhetők (pl. 
ungvári gránit, monyászai 
márvány). 

A fő részeket alkotó kőtöm-
bök színei nemzetiszín zász-
lónkat idézik. Az első tömb 

Újdonság, hogy vendégül lát-
nak székelyföldi magyar gye-
rekeket is sátras táboroztatásra. 
Mindehhez a Máltai Szeretet-
szolgálat Kecskeméti Csoport-
ja biztosít takarókat, paplano-
kat, párnákat, matracokat, a 
Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság pedig 
Ágasegyházáról hozott ide 40 
fő étkeztetésére alkalmas óri-
ássátrat. Önkéntes felajánlással 
dr. Kovalcsik István gyermek-
orvos vállalta a tábor orvosi 
felügyeletét, melyet az éjsza-
kai órákban a helyi polgárőr-
ség tagjai is vigyáznak.

A táborról és a Közösségi 
Ház rendszeres programjainak 
második félévi alakulásáról 
Rózsa Béla, a Hunyadivárosért 
Egyesület elnöke nyújt bővebb 
felvilágosítást a 30/958-1769-
es telefonszámon.

egy tardosi vörösmész-
kőlap Gerecséről (pi-
ros). Középütt az egyik 
legkeményebb kőnek 
tartott ruskicai már-
vány látható Erdélyből 
(fehér). Végül felsőcsa-
tári gneisz zárja a sort 
Alpokaljáról (zöld). 

FORGÓ MARIANNA
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A HÁTOLDALON LÉVŐ FOTÓK A VIRÁGOS HUNYADIVÁROS PROGRAM „LEGSZEBB KERT”-FELHÍVÁSÁRA ÉRKEZŐ JAVASLAT ALAPJÁN A VISEGRÁDI UTCA 2. SZ. HÁZNÁL KÉSZÜLTEK

HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

B A B A - M A M A  K L U BA hunyadiváro-
si Baba-Mama Klub 
foglalkozásai iránt 
továbbra is nagy az 
érdeklődés, az idei al-
kalmak is sok élményt 
nyújtottak a résztve-
vőknek.

Emlékezetes foglalko-
zást tartott Nemesi Péter 
amatőr fotós, amelyen 
a résztvevők – ki-ki a 
saját fényképezőgé-
pén – a jó gyermek-
fotó készítés csínját-
bínját sajátíthatták 
el számos praktikus 
gyakorlati tanács se-
gítségével. Júniusi 
programunk színesí-
téseként az igen ötle-
tes, kézműves termé-
keket kínáló Apolka 
kirakodóvásárral vár-
tuk a szülőket, gyere-
keket.

Egyik tagunk, Ignácz Beatrix 
szervezésében nagyon népsze-
rűek a Mátyás Iskola aulájában 
tartott babaruhabörzéink is, 

P O L G Á R Ő R T O B O R Z Ó  L E S Z  A U G U S Z T U S B A N

A polgárőrség munkáját áp-
rilis óta polgárőrautó is segíti, 
melynek hiánya évek óta húzó-
dó gond volt. Beszerzése még 
fontosabbá vált a hunyadivá-
rosi körzet kibővülésével, mert 
a Szolnokihegy, Szentistván-
város és a nyomási tanyavilág 
bejárásához egyre nehezebben 
volt nélkülözhető egy terepen 
is jól boldoguló gépkocsi. A 
megoldáshoz a megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke, Szabó 
Mihály nyújtott segítséget, aki 
a kunszentmiklósi polgárőr-
ségnél feleslegessé vált egyik 
szolgálati autót a hunyadivárosi 
polgárőrök használatába adta. 

A gépkocsi üzembentartásá-
hoz a városrészi önkormányzat 
nyújt segítséget, de a városré-
szi polgárok anyagi támogatá-
sára is szükségük lenne. 

A Hunyadivárosi Polgárőr 
Egyesület munkája végzé-
séhez köszönettel fogad 
támogatásokat az alábbi 
számlaszámon: Orgovány 
és Vidéke Takarékszövet-
kezet 

52400078-11082417
A polgárőrség az alábbi 

telefonszámokon érhető el:
70/370-7573; 70/370-7574

A Hunyadiváro-
si Polgárőr Egyesü-
let büntetlen előéletű 

helyi lakosokat keres, akik az 
Egyesület alapszabályát elfo-
gadva társadalmi munkában 
hajlandók a köz érdekében 
bűnmegelőző és vagyonvé-
delmi tevékenységet végezni. 
Jelentkezni Bátori Zsoltnál, 
a szervezet elnökénél lehet a 
70/370-7574-es telefonszá-
mon.

Az egyesület toborzónapot 
is szervez augusztus 17-én 17 
órai kezdettel a Hunyadivá-
rosi Közösségi Ház udvarán, 
a Daróczi köz 14. szám alatt. 

Sulczné Bükki Éva
bukkieva@freemail.hu

70-238-0401

melyeken használt 
és új bébiruhákat, 
kismamaruhákat, 
babakocsikat, já-
tékokat és más 
használati tárgya-
kat vásárolhatnak 
vagy cserélhetnek 
egymással az ide 
érkező látogatók. 

Június 2�-án  
játszótéri elemek 
felújítására invi-
táltuk a hunya-
divárosiakat. A 
Hankovszky liget 
padjai, hintái, má-
szókái  újrafesté-

sének anyagköltségét a 
részönkormányzat fi-
nanszírozta, s önkéntes 
munkával, mintegy 40 
fő részvételével valósult 
meg. Köszönjük klub-
tagjainknak, hozzátar-
tozóiknak, a Nyugdíjas 
Klub aktív tagjainak, a 
Gáspár Iskola diákjai-
nak és a környékbeliek-
nek a segítségét. 

A Klub szeretettel várja az 
érdeklődőket minden hónap 
első és harmadik keddjén 10 
órától a Közösségi Házban. Is-
meretterjesztő alkalmakat min-
den hónap első keddjén, zenés 
foglalkoztató zenebölcsit min-
den hónap harmadik keddjén 
tartunk.
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S Z Á M Í T Á S T E C H N I K AA N G O L  T A N F O L Y A M

FELHÍVÁS
NYÁRON ISMÉT INDUL 2x20 ÓRÁS INGYENES  ANGOL NYELVTAN-

FOLYAM A VÁROSRÉSZ 40 ÉV FELETTI POLGÁRAINAK KEZDŐ, ILLETVE 
ÚJRAKEZDŐ CSOPORTOKBAN 15-15 FŐVEL. A MÓDSZER KOMMUNI-
KÁCIÓCENTRIKUS, MELY A HÉTKÖZNAPI NYELVRE ÉPÜL. 

IDŐPONTJA:  JÚLIUS  24-TŐL  KEZDŐDŐEN  KEDDI  ÉS  CSÜTÖRTÖ-
KI NAPOKON DÉLUTÁN 16.30 ÓRÁTÓL.

JELENTKEZNI A  30/924-8426-OS TELEFONSZÁMON LEHET. 
A FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK. 

HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

FELHÍVÁS
RÉSZÖNKORMÁNYZATUNK IDÉN IS INDÍT 20 ÓRÁS INGYENES  

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAMOT A VÁROSRÉSZ NYUGDÍJASAI 
SZÁMÁRA, AMELYEN 14 FŐ SAJÁTÍTHATJA EL A LEGFONTOSABB ALAP-
ISMERETEKET A MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKTANTER-
MÉBEN. IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 2-23-IG MINDEN KEDDEN ÉS CSÜ-
TÖRTÖKÖN 16.30 - 19.00 ÓRÁIG INTENZÍV OKTATÁS KERETÉBEN.

 JELENTKEZNI A 30/232-2772-ES TELEFONSZÁMON LEHET. 
A FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.

HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

N Y U G D Í J A S  K L U B

A Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub tagjai az el-
múlt időszakban is számos alkalommal töltötték 
együtt tartalmasan az időt. A klub jó működésé-
hez hozzátartozik az ország más jeles nyugdíjas 
klubjainak megismerése is. Célunk a tapasz-
talatgyűjtés, ismerkedés, a jó ötletek átvétele, 
illetve az idős kor szépségeinek felfedezése, 
egészségünk megőrzése. Voltunk már Nyíregy-
házán, Zalaegerszegen. Folyamatban van a kap-
csolatfelvétel a Győr melletti Kisbér nyugdíjas 
klubjával és egy fővárosi klubbal is. A távoli 
településekre a közeljövőben kétnapos kirándu-
lást tervezünk.

Borsos Györgyné, a Nyugdíjas Klub elnöke

„ N E M  I S M E R E K  H O Z Z Á M  H A S O N L Ó  K O R Ú T ”

A hunyadi-
városi Kocsis 
Jánosné Kis 
Terézt 95. 
születésnapja 
a lka lmából 
köszöntötte 
a város ne-
vében Kato-
náné Szabó 
Gabriella al-
polgármester 
asszony és 

Pászti András önkormányzati 
képviselő. A család nevében 
egy rokon kislány, Juhász Anna 
olvasta fel a fenti versrészletet 
Gerzsenyi László, Cleveland-
ban élő magyar babtista lelki-

„Ajándékul adott téged az Isten,
Ahogy földnek adta a napot,
Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok…
Áldom Istent érted éjjel-nappal
Áldozatod nem felejtem el,
Átadom most e pár virágszállal,
... mit szó sem mondhat el.”

(Gerzsenyi László)

pásztor és költő „Anyák napjá-
ra” című költeményéből.

Terike néni tősgyökeres kecs-
keméti családból való. 1973-
ban a Máriavárosból költözött 
ide a Fadrusz János utcába. 
Két gyermeke, négy lányuno-
kája és hat dédunokája van. 
Ma már szétszóródott a család, 
egyedül ő maradt a városrész-

ben. Idős kora ellenére 
még mindig jól el tudja 
látni magát. Főz, mos, 
takarít. Többnyire házi-
munkákkal telik a napja. 
Időnként pesti gyerme-
kénél tartózkodik. Egyik 
unokája szintén Pesten 
él, kettő Kanadában, egy 
Kecskeméten. 

Terike néninek jó szom-
szédai vannak. Be-benéz-
nek hozzá, gyakran elbe-
szélgetnek vele, de hozzá 
hasonló korút már sem 

a családban, sem a környeze-
tében nem ismer. Azon kívül, 
hogy fájdogál a lába, nem pa-
naszkodik az egészségére. Ha 
visszaemlékszik az életére, 
amiben volt jó is, rossz is, azt 
mondja, nagyon-nagyon sokat 
kellett dolgoznia. 

Manapság sokat olvas. Nem 
annyira újságot, mint inkább 
könyveket. A keresztyén iro-
dalmat és a történelmi tárgyú 
könyveket szereti leginkább.

V É R A D Á S

A Hetednapi Adventista Egy-
ház kecskeméti gyülekezete véradó 
napot szervez, melyre 2012. július 
17-én délután 17.00 órától 19.00-
ig várják a véradókat az Adventista 
Kápolnába, a Liszt Ferenc utca 28. 
szám alá. Minden véradó ajándék-
utalványt, fürdőbelépőt, csokit, vi-

zet és könyvet kap ajándékba. A véradáson csak 
18 év feletti egészséges emberek vehetnek részt. 
A szervezők orvosi konzultációt, s laborvizsgá-
lattal egybekötött állapotfelmérést is biztosíta-
nak a helyszínen. A rendezvényre köszönettel 
várják a hunyadivárosiak jelentkezését is. 
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HHHHKÖRNYEZETVÉDELEM

Örömmel szá-
molhatunk be arról, 
hogy a Hunyadi-
városi Madárbarát 
Programot hazánk 

legnagyobb, nemzetközileg is 
komoly elismertségnek örven-
dő természetvédelmi egyesü-
lete is támogatja. Az 1974-ben 
alapított Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
az ország legnagyobb termé-
szetvédelmi civil szervezete, 
amelynek fő célja a természet 
– ezen belül nagy arányban a 
madarak – védelmének szer-
vezése, és az aktív természet-
védelmi feladatok elvégzése. 
Tevékenységével nagyban 
hozzájárul a biológiai sokféle-
ség megőrzéséhez Magyaror-
szágon. 

Feladatainak egyike, hogy 
felhívja a figyelmet egy-egy 
madárfaj veszélyeztetettsé-
gére, így például 2011-ben a 
széncinege volt az Év madara. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy 
jelen esetben az „Év madara” 
megjelöléssel az Egyesület 
nemcsak a faj egyedszámának 
csökkenésére, hanem a védel-
mére tett intézkedések eredmé-
nyességére is fel kívánta hívni 
a figyelmet. A természetet sze-
rető lakosság bevonása az ak-
tív madárvédelembe, sok ezer 
kihelyezett mesterséges odú, 
új madáretetők, madáritatók, 
a Madárbarát kertek szaporo-
dása, s a madárbarát gyermek-

M A D Á R B A R Á T  P R O G R A M U N K A T  A Z  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T  I S  T Á M O G A T J A

intézmények programjának el-
terjedése mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy mára a széncine-
ge egyedszámának csökkené-
se megállt, számuk jelenleg is 
stagnál.

A HMBP már indulása idején 
kapcsolatba került az országos 
egyesülettel, mert a MME 7. 
számú Bács-Kiskun Megyei 
Helyi Csoportjának taggyűlé-
sén beszá-
moltam a 
városrész-
ben fo-
lyó, itt élő 
polgárok-
kal együtt 
v é g z e t t 
munkám-
ról. 

A város-
részünk-
ben létre-
hozott mesterséges odútelep és 
az itt folytatott madárvédelmi 
tevékenység szervesen illesz-
kedik a MME által meghirde-
tett „A Madárbarát Magyaror-
szágért” jelmondattal fémjel-
zett programba. Ennek köszön-
hetően a MME 7. számú Bács-
Kiskun Megyei Helyi Csoport 
tagsága és vezetése már kez-
detben biztosított a támogatá-
sukról. A folyamatos kommu-
nikációt az MME szervezeti 
felépítésében a csoportgyűlése-
ken kívül biztosítja az, hogy a 
tagok szakmai levelezést foly-

tatnak egymással, 
ily módon is meg-
osztva egymással 
saját tevékenysé-
gük tapasztalata-
it. A MME tagjai kezdettől fi-
gyelemmel kísérték a HMBP 
alakulását. A MME 7. számú 
Bács-Kiskun Megyei Helyi 
Csoportja éves ülésén határo-
zott a HMBP 2011-2012. évi 
téli madáretetésének támogatá-

sáról, hoz-
zájárulva a 
madárele-
ség költsé-
geihez. 

A HMBP 
lelkes ma-
d á r b a r á -
tainak se-
gítségével 
k ö z ö s -
s é g ü n k 
a prog-

ram indulása óta a széncinege 
egyedszámának növekedése 
érdekében jelentős sikereket 
ért el. Kihelyezett odúinknak 
köszönhetően 2006 és 2011 kö-
zött széncinege állományunk 
összesen mintegy 3600 madár-
ral gyarapodott. Természete-
sen ezzel szemben számolnunk 
kell a természetes fogyással és 
helyváltoztatással is, ami meg-
magyarázza, hogy e hatalmas-
nak tetsző szám nekünk, város-
lakóknak miért nem szembetű-
nő.

Érdekesség, hogy a hazánk-
ban jelenleg működő 120-130 
odútelep közül a hunyadiváro-
si az egyetlen, mely emberek 
által lakott környezetben mű-
ködik. Fenti képünk Kovács 
Zoltán Szilágyi Erzsébet utcai 
kertjében készült. 

Komoly szakmai elismerés-
ként értékelhetjük azt is, hogy 
a Balatoni Integrációs Köz-
hasznú Nonprofit Kft. által 
2011-ben meghirdetett Ma-
gyarországi Települések Biodi-
verzitás Díja elnevezésű pályá-
zat Kecskemétről szóló esetta-
nulmánya városunk esetében 
– mint biodiverzitást célzó te-
vékenységről – kizárólag csak 
a HMBP-ről emlékezik meg. 

Szabó Barna
a HMBP szervezője

Nem mindennapi fogásról számolt be Bakai István, Czollner 
közi lakos, aki május 12-én éjjel egy órakor a fiával közösen 
majd kétméteres harcsát fogott Baranyában a merenyei hor-
gásztavon. A harcsa pontos méretei: 178 cm és 50 kg. 

A fárasztás mint-
egy 40 percig tartott, 
amiben nagy segít-
ség volt Pisti fia, aki 
végig irányította a 
csónakot, míg végül 
kézi erővel – túlzás 
nélkül: birkózva – 
emelték be az óriás-
halat a csónakba. Az 
élmény megszerez-
hető más horgászok 
számára is, mert 
mérés után apa és 
fia visszaengedték a 
tóba az óriásharcsát. 

V I S S Z A M E H E T E T T  A  V Í Z B E  A  K É T M É T E R E S  H A R C S A
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HHHH KÖZÖSSÉGI ÉLET

A „community garden” né-
ven ismert városi kertészkedé-
si mód egyre jobban terjed a 
világban. Helyi megvalósítá-
sának gondolata ősszel, kislá-
nyom születése után fogalma-
zódott meg bennem. Jó ötlet-
nek tartom, hogy a panelházak 
tövében is létesíthető kiskert 
azok számára, akiknek erre 
máshol nincs lehetőségük. Az 
erkélyen termesztett paradicso-
mon kívül én is szerettem vol-
na a családom számára kony-
hakerti növényeket termeszte-
ni. Felkerestem Pászti András 
önkormányzati képviselőt a 
Közösségi Kert gondolatával, 
aki örömmel támogatta a kez-
deményezést. 

Létrehozásához kézenfekvő-
nek tűnt a Hunyadivárosi Kö-
zösségi Ház mögötti magánte-
rület, mely központi, jól meg-
közelíthető helyen van. A tu-
lajdonos hozzájárult egy 1000 
nm-es földterület ily módon 
történő hasznosításához, amit 
ezúton is köszönünk. 

A lehetőség híre gyorsan el-
terjedt. Első körben kilenc csa-
lád jelezte a részvételi szándé-
kát főként a Baba-Mama Klub 
tagjai közül. A Hunyadivárosi 
Részönkormányzat is mellénk 
állt, s 80 ezer forintos támo-
gatást szavazott meg a kert 
támogatására, melyet keríté-
sépítésre, a locsolás technikai 
kivitelezésére és a kert fenn-
tartásához szükséges eszközök 
beszerzésére fordítottunk. A 
locsolóvíz biztosításával fon-
tos támogatónkká vált Rózsa 
Béla, illetve a Hunyadivárosért 
Egyesület is. 

A rendelkezésre bocsátott 
földterület évek óta műveletlen 
volt, így ásás helyett szükség-
szerűnek látszott a felszántása. 
Egy hunyadivárosi traktortu-
lajdonos, Szalontai Mihály volt 
ebben a segítségünkre. Előtte a 
kiskertek leendő gazdái eltá-
volították a nagyobb köveket, 
tégladarabokat. Misi bácsi a 
veterán traktorjával nemcsak 
felszántotta, hanem el is bo-
ronálta a földet. Jó érzés volt 
látni, hogy megváltozott, meg-
szépült minden. A március 28-
ai megbeszélésen felállítottuk 
a kerthasználat főbb szabályait, 

K E C S K E M É T E N  E L Ő S Z Ö R  N Á L U N K :  K Ö Z Ö S S É G I  K E R T

eldöntöttük a kialakítandó par-
cellák számát, és kisorsoltuk, 
ki melyik kertecskét kapja. A 
később jelentkezőknek is he-
lyet adva összesen 15 parcel-
lát fogtunk művelésbe, melyek 
egyenként közel 36 négyzet-
méteresek lettek. 

Április elején mindenki el-
kezdhette a veteményes, illet-
ve virágoskertje kialakítását. 
Alapvető zöldségféléket, pél-
dául sárgarépát, petrezselymet, 
borsót, retket vetettünk, s pa-
radicsom-, paprika-, karalábé-  
és más palántákat ültettünk. 
Figyelembe vettük az ajánlott 
növénytársításokat is, így jó 
szolgálatot tesz a hagyma és a 
bársonyvirág is. A kártevők el-
len vegyszerek nélkül, csalán-
lével, mosódiós főzettel próbá-
lunk védekezni, és csalogatjuk 
a hasznos rovarokat, madara-
kat. Szabó Barna kertészmér-
nök a Hunyadivárosi Madár-
barát Program koordinátora 
sok hasznos tanáccsal látott el 
bennünket. A kertre nem csak 
a környékbeliek kíváncsiak. A 
TV2 Napló című műsorába Ha-
das Krisztina készített velünk 
riportot, mely május 20-án ke-
rült adásba. Pár nappal később 
a Kecskeméti Televízió járt 
nálunk. A közelmúltban írás 
jelent meg rólunk a Környe-
zetvédelem című szaklap on-
line oldalán is. Természetesen 
nem csak mi, felnőttek örülünk 
a kertnek, a friss zöldségeknek 
és a jó társaságnak, hanem a 
sok kicsi gyerek is, akik nem-
csak feltartják a kertészeket, 
hanem segítik is őket: locsol-

nak, csigákat gyűjtenek és ka-
ticákat keresnek. Van „játszó-
tér” is: traktorgumi-homokozó, 
babfuttató indiánsátor, melyek 
a kerttulajdonosok ötletei, fel-
ajánlásai alapján készültek. 

A kert közösséget is teremt 
az együttcselekvéssel, együtt-
gondolkodással és az együtt 
töltött hasznos idővel. Köszö-
nöm kerttársaimnak a sok fel-
ajánlást és a munkájukat. Kü-
lön köszönet illeti Buda Bor-
bálát, aki megrajzolta a a lo-
gónkat. Köszönettel tartozunk 
Pászti Andrásnak, aki azóta is 
segítő odafigyeléssel kíséri a 
tevékenységünket. Köszönjük 
a Biola Kft. felajánlását és Da-
másdiné Kara Ilonának (ZKI 
Vetőmag Kft.) a vető- és vi-
rágmagokat. Hálásak vagyunk 
Rédai András hunyadivárosi 
nyugdíjasnak is, hogy szabad-
idejét feláldozva segített ben-
nünket a kert locsolásában.  

Szilberhorn Adorjánné

SZILBERHORN ADORJÁNNÉ CSILLA 
A TV2 MUNKATÁRSÁVAL ÉS SZABÓ 

BARNA KERTÉSZMÉRNÖKKEL

„Amikor Kertmagyarország eszméjét 
és nevét a magyar gondolkodásba be-
lévetettem: voltaképp Magyarország 
elkecskemétiesítésére gondoltam.” 

(Németh László)
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MÁR VAN KERÍTÉS

VAN VÍZ IS

AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM

KETTEN KÖNNYEBB JÖVÜNK MI IS!

TANULJUNK FÜTYÜLNI!

KINT VOLTAK A TÉVÉSEK

MUNKA KÖZBEN ÉDES A PIHENÉS

SZÁNT AZ EKE...
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2011-ben 39 lány és 34 
fiú született a Hunyadi-
városban és környékén. 
Közülük közel ötven 
család jött el gyermeké-
vel erre az alkalomra, s 
vette át a polgárrá foga-
dás jelképes ajándékát.
További letölthető fotók:
www.hunyadivaros.hu

Június 2�-án került sor 
a városrészben született 
babák ünnepélyes pol-
gárrá fogadására, melyet 
idén negyedik alkalom-
mal rendezett meg a Hu-
nyadivárosi Részönkor-
mányzat. 

Kulcsár Sándor fotója

Kulcsár Sándor fotója


