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JÓ ÜTEMBEN HALAD A KECSKEMÉT ÉSZAKI ELKERÜLŐ ÉPÍTÉSE:

PÁSZTI ANDRÁS VISSZATEKINTÉSE 2010-2014.
Az elmúlt négy évben a városvezetésen kívül legtöbbet
a Hunyadivárosi Részönkormányzat tagjai és az itt élő
emberek segítették képviselői munkámat. Köszönet önzetlen munkájukért!
A négy év legnagyobb eredménye, hogy épül a Kecskemét
északi elkerülő, amelyre közel
negyedszázadot várt a város.
Várhatóan jövő augusztusra
készül el. 2004-ben közel száz
autóssal tüntetést szerveztünk
a Ceglédi úton, hogy a közlekedési problémákra ráirányítsuk a figyelmet. A Ceglédi út és a 44-es irányából
ma is sok autó közlekedik
a körútjainkon. Az itt élők
jogosan viselik nehezen
ezt a forgalmat. Javulni fog
a helyzet a Ceglédi úton
is, hiszen ennek tervezési
munkái szintén elkezdődtek. Az Északi elkerülő
uniós és állami pénzből,
majd 14 milliárd forintból
épül, 9,2 km hosszúságban. Ennek majdnem fele
a mi térségünkre esik. Ha elkészül, lehetőség lesz körútjainkon a teherautó forgalom
kitiltására.
Biztonságosabb,
könnyebb lesz a közlekedés a
városrészünkben.
Ebben a választási ciklusban
a következő fontos fejlesztések
történtek. Tavaly decemberben
valósult meg a Kecske köz útépítése. A bekerülési összegből
a lakók része 1,5 M Ft, a város része 2,4 M Ft, a részönkormányzat keretéből nyújtott
támogatás 2,4 M Ft volt. Idén
tavasszal burkolták a Gárdonyi
Géza utcát 36 M Ft-ból, ahol
közel 15 család lakik a 200
m-es szakaszon. Folyamatban
van a Szilágyi Erzsébet utca
végének burkolása is, költségei 30 M Ft körüliek. Bízom
benne, hogy a többi önerős útépítésre is belátható időn belül
sor kerül.
Megtörtént 2010-ben a Béke
fasori fák kivágása és újratelepítése. A régóta húzódó intézkedés közvetlen előzménye
volt, hogy az egyik fa kidőlt a
viharban, s majdnem rázuhant
az ott közlekedő buszra. A lakossági fórumon akkor még
megoszlottak a vélemények,

de ma már látható, hogy milyen szép lett a Béke fasor. A
mintegy 50 M Ft-ból megvalósuló projekt egyik hozadéka,
hogy új ivóvízrendszert és esővíz-elvezetést is kapott az út.
Számos panelházban elkezdődött 2012-től a kéményfelújítás. Vissza nem térítendő önkormányzati és állami támogatást kaptak a nyertes pályázók:
a Pázmány Péter utca 2.sz.,
4.sz., 6.sz., a Szolnoki út 4. sz.
társasház, a Tinódi utca 6. sz.
és a Tinódi utca 8. sz. épület.
A közel 40 M Ft-os támogatás

mellé a lakók is komoly anyagi
áldozatot vállaltak.
Továbbra is fennálló problémája a városrésznek, hogy
nincs megoldva mindenhol a
csapadékvíz elvezetése. Ezért
is tartom nagy eredménynek,
hogy kiépült a csapadékcsatorna a Babits M. u., Karinthy F. u., Géza fejedelem krt.
térségében. A Géza fejedelem
körúti csomópontnál szikkasztó gyephézagos téglával burkolt árok épült meg. Szikkasztással oldódott meg a Serleg
utca vízelvezetése is.
Fontosnak tartom intézményeink, közösségi tereink fejlesztését is. 2013-ban megtörtént a Hunyadivárosi Közösségi Ház tetőcseréje kb. 2 M Ft
értékben. Átadtuk az Olvasóknak a Hunyadivárosi Könyvtárat, melynek kialakítása hozzávetőleg 3 M Ft-ba került. Ebben a ciklusban a részönkormányzat két könyv kiadását is
támogatta. Az Ifjúság Óvoda
ablakainak mintegy felét sikerült újakra cserélni 1,1 M
Ft-ból. Félmillió forintos költséggel cserélték ki a Hunyadi
Iskola tornatermének bejárati
ajtaját. Folyamatban van a Má
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tyás Király Iskola sportcsarnokának felújítása közel 36 M Ft
értékben a Mercedes Kosárlabda Akadémia, városunk önkormányzata és több cég támogatásával.
A közbiztonság növelése érdekében 1,2 M Ft-os fejlesztés
történt. Térfigyelő kamerákat
helyeztettünk a városrész két
kapujába, a Szőlőfürt fogadóhoz és a Mátyás király krt.Ceglédi út sarkára, amelyek a
rendőrségre vannak bekötve.
Esély van rá, hogy pályázat
segítségével a Mátyás király
krt.-Béke fasor kereszteződésébe is kerülhet ilyen
rendszer. Minden évben
támogatjuk a Hunyadivárosi Polgárőrséget is.
A városrész nagy részén
ledes lett a közvilágítás.
Ahol nagyon drága lenne a vezetékes világítás,
ott napelemes közvilágítást rendeltünk meg részönkormányzati keretből,
melynek kiépítése már folyamatban van (Czollner
köz-Zászló utca sarka, Lovag
utca, Kassák Lajos utca, Zsoldos utca, Serleg utcai park).
Tömegközlekedés: Mercedes
buszok járnak a Hunyadivárosban is. Tavasz óta 4 db hétvégi 4-es járaton is utazhat a
lakosság. Két buszvárót sikerült felújítani, az Univer ABC
előttit és társadalmi munkában
a Szolnokihegyben található
várót. Közösségi munkában
történt a Hankovszky liget és
a Pázmány Péter utca játszóterének rendezése, és legutóbb a
Zászló utca környékének felújítása is. Köszönet mindazoknak, akik ilyenkor meghallják
a hívó szót, és eljönnek önzetlenül segíteni, dolgozni.
Rendezvényeink sorában évről évre visszatér a Nagymamák Napja, a Babaruha börze,
a Babanap, megemlékezünk
nemzeti ünnepeinkről és a magyar nemzeti emléknapokról.
Idén tizedik alkalommal kerül
sor a Hunyadivárosi Napok
megszervezésére. Részönkormányzati keretünkből támogattuk oktatási, nevelési intézményeink programjait is. Tavaly
a Napsugár Óvodában sikerült
egy játszóteret avatni komoly

H

VÁROSRÉSZI FEJLESZTÉSEK

összefogás

eredményeként

(Fotó az előző oldalon). Idén a Hu-

nyadi Iskolában fogunk új játszóeszközöket átadni. Támogattuk civil egyesületeinket: a
Hunyadivárosi Polgárőrséget,
a Hunyadivárosi Nyugdíjas
Klubot, a Hunyadiváros Virágbarát Programját, Madárbarát
Programját, a Hunyadivárosért
Egyesületet és a Baba-Mama
Klubot. Segítettük a Hunyadivárosi Közösségi Kert létreho-

zását, ahol három éve tizenhét
család folytat hobbi szinten
eredményes biogazdálkodást.
Ez a helyi projekt országosan
is mintaértékű.
Idén megemlékeztünk Hankovszky Zsigmondról. Munkám során sokszor felidéződtek
bennem az ő szavai: „Munka
nélkül nincs eredmény, tudás
nélkül nincs haladás”.
Az elmúlt négy évben havi
két fogadóórát tartottam, és

több száz javaslatot vittem tovább. Próbáltam jó irányba terelni városrészünk életét.
Az eredmények viszont
csakis annak köszönhetőek,
hogy törekvéseimmel nem
maradtam magamra. Mindig találtam segítő, támogató, biztató emberi hozzáállást
a környezetemben, ahol élek.
Pászti András
a 10. e.v.k. önk. képviselője
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A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházásában
épül az 5. és 44. sz. főutak között a Kecskemét északi elkerülő. A kivitelezést a Duna
Aszfalt Kft. végzi nettó 13,5
milliárd forint értékben. Az
Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrás segítségével megépülő Kecskemét
északi elkerülő várhatóan
2015 nyarára készül el.
- Hol tartanak most a munkálatok? - kérdeztük Loppert
Dánielt, a NIF Zrt. kommunikációs vezetőjét.
- A kivitelezés a tervezett
ütemezésnek megfelelő. Jelenleg 30 %-os az előrehaladás a
teljes projekt tekintetében. A
következő időszakban a különszintű műtárgyak töltéseinek
építése, hídépítési feladatok és

hídgerenda beemelések lesznek. Júliusban megtörténik a
hídgerenda beemelés a Ceglédi út melletti Cegléd-Szeged
vasútvonal feletti felüljárón.
Emellett a nagyátmérőjű köz-

művezetékek (kőolaj- és földgázszállító) kiváltása is megkezdődik.
- A 44. sz. főút és a Békéscsabai út találkozásánál körforgalom biztosítja majd
a gördülékeny áthaladást.
Megépülése miatt meddig
várható a Békéscsabai út forgalomkorlátozása?
- A 44. úti körforgalmú csomópont építése miatt közlekedőknek a Békéscsabai úti forgalomkorlátozással várhatóan
2014 végéig kell számolniuk.
Az elkerülő út további szakaszain a műtárgyak, csomópontok és útcsatlakozások építése
a forgalom fenntartásával, időszakos ideiglenes forgalomkorlátozások mellett történik
majd. Nagyobb lezárás nem
várható - tette hozzá a NIF Zrt.
kommunikációs vezetője.

HÁROMMILLIÁRDOS UNIVER PROJEKT A NORVÉG ALAP BEVONÁSÁVAL

A Norvég Alap támogatását
is igénybe véve, a termőföldtől
a késztermékekig a teljes technológiai vonal innovatív megújításával megkétszerezi paradicsom-feldolgozó kapacitását
az Univer Product Zrt..
Szőke Erika termelési és
műszaki vezérigazgató-helyettes sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a piaci helyzet erősödését
eredményező projekt várhatóan október végéig megvalósul.
Az Univer Product Zrt. 2003ban szerzett többségi tulajdonrészt a több mint egy évszázados múltra visszatekintő Kecskeméti Konzervgyár Zrt.-ben.
Telephelyén jelenleg bébiételek és egyéb hőkezelt szószok,
öntetek, lekvárok, gyümölcslevek, valamint sűrített paradicsomok készülnek.

A teljes projekt keretében
megújul a feldolgozási technológia a paradicsomfeldolgozó-kapacitás megduplázásával,
valamint a magas használati
értékű
paradicsomsűrítmény
előállításához szükséges feltételek megteremtésével. A cég
2013-ban 20.600 tonna paradicsomot dolgozott fel, az idén
már 44.350 tonnát terveznek.
Idővel a gépsor akár 100.000
tonna nyers paradicsom feldolgozására is alkalmas lehet.


A sűrítmény egyharmadát
belföldön, kétharmadát elsősorban német, lengyel és horvát exportpiacokon értékesítik.
A cég Szolnoki úti telephelyén
már intenzíven folynak az építészeti munkák és a szükséges
közművek kiépítése.
A Norvég Alap Zöld ipari innováció program keretén belül
elnyert több mint 450 milliós
támogatással közel 1,2 milliárd
forintot költ a cég környezettudatos fejlesztésekre. A teljes
technológiai vonalon – mosástól a csomagolásig – jelentős
hulladék kibocsátás-csökkenés
valósul meg. A mosóiszap az
eddigi hulladéklerakóban történő elhelyezéssel szemben a
termőföldön kerül újrahasznosításra. (További városrészi fejlesztésekről
olvashatnak lapunk 8-9. oldalán)

KÖZÉLET
MEGKÉRDEZTÜK SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIÁT
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Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester asszonyt bízták meg városunk polgármesteri
feladataink ellátásával, mivel dr. Zombor Gábort kinevezték az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkárává. Szemereyné Pataki Klaudia 2006-ban
kapcsolódott be a közéletbe. 2008-ban választották alpolgármesterré.
Feladatai közé tartozik a Daimler-Mercedes projekt önkormányzati koordinációja, a szakképzési tevékenység felügyelete, a nemzetközi kapcsolatok működtetése, az önkormányzati
cégek felügyelete, a városfejlesztés és a gazdaságfejlesztés. 2012 decemberétől 2013 márciusáig miniszteri biztosként járműipari képzéssel és kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat is végzett. Jelenlegi megbízatását június 24-e óta látja el.
- Milyen
tervekkel,
személyes
elhivatottsággal kezdte
közéleti
pályafutását, s hogyan értékeli ennek
megvalósulását?
- Mindig erőteljesen lokálpatrióta voltam. Kecskeméten
születtem. Szeretem ezt a várost, éppen ezért tenni akartam
érte. Úgy gondoltam, hogy erre
akkor van a legnagyobb lehetőségem, ha részt veszek a helyi
politikában. Mivel közismerten
terhelhető vagyok, nagy munkabírással rendelkezem, ezért
nőként, családanyaként sem
okozott gondot helytállni.
A munkám során jól tudtam
kamatoztatni azt is, hogy ismerem és érdekel a közgazdaság, a
gazdasági folyamatok. Természetesen, mint minden ember,
én is éltem meg kudarcokat, viszont a város jelenét és jövőjét
hosszú távon befolyásoló feladatokat teljes sikerre tudtam
vinni. A Mercedes kecskeméti
megjelenésekor bíztak meg a
gazdasági kapcsolatokért felelős alpolgármesterséggel, és
magáért beszél az a tény, hogy
ma már Kecskemét az egyik
húzóereje a hazai GDP-nek,
rendkívül vonzó a város a befektetők számára, folyamatosan nő a helyi iparűzési adóból
származó bevételünk. Zombor
Gáborral közösen fektettük le
ezen eredmények alapjait, és
büszke vagyok arra, hogy fiatal
női politikusként ebben aktívan
és hatékonyan részt vehettem.
Megtiszteltetésnek és az eddigi munkám maximális elisme-

résének tartom, hogy Zombor
Gábor engem javasolt utódjaként, a tagság pedig ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy én
legyek a polgármester-jelölt.
- Polgármesteri feladatokkal felruházott alpolgármesterként mennyiben több, más
most a feladata?
- Tekintettel arra, hogy én
voltam a polgármester általános helyettese, így minden
területre ráláttam. Annyiban
azonban mindenképpen új a
feladat, hogy míg Zombor
Gáborral egymást kiegészítve
dolgoztunk együtt, most a felelősség elsősorban az enyém.
Ezt azonban nem érzem tehernek, hiszen a várospolitika
számomra nem csak munka,
hanem a szó legnemesebb értelmében vett szolgálat.
- Milyen a kapcsolata a mi
választókerületünkkel?
- Teljes mértékben rálátok e
városrészekre, és figyelemmel
kísérem az eseményeket. Ez elsősorban annak az aktivitásnak
köszönhető, amit az itt élők és
a helyi részönkormányzat fejt
ki Pászti András képviselő úr
vezetésével. Mivel a szükséges
források lehetőség szerinti biztosítása is az én feladatom volt,
ezért gyakran kerültünk abba a
helyzetbe, hogy képviselő úrral közösen próbáltuk megteremteni a kisebb-nagyobb fejlesztésekhez, beruházásokhoz
az anyagi feltételeket. A Kecskeméten példaértékűen működő részönkormányzatok között
is az egyik kiemelkedő az önök
összetartó csapata. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a jövőben még jobban odafigyeljünk
a városrészekre, több esélyt adjunk nekik, és még több lehetőséget, hogy maguk dönthessenek a helyben legfontosabb
teendőkről.


- Milyen tervei vannak?
- Egy város fejlődése akkor
garantálható, ha az megfelelő
koncepciókra épül, és azokért
a városvezetés politikai ciklusváltástól függetlenül felelősséget érez. Éppen ezért a Zombor
Gáborral közösen elkezdett
munkát folytatni szeretném.
A fejlődéssel azonban mindig új feladatok jelentkeznek,
és ezeket minden kecskemétivel közösen kell megoldanunk.
Kecskemét olyan presztízst
szerzett magának, amelyben a
gazdaság további fejlesztése
elengedhetetlen. Ennek egyik
alapfeltétele, hogy a szakképzés területén elért eredményeket továbberősítsük, a felsőoktatásban pedig elérjük, hogy
Kecskemétnek egyeteme legyen.
Határozott tervem az is, hogy
egy minden szempontból biztonságos városban élhessünk,
és ez vonatkozik a közbiztonságra, a szociális biztonságra és
a közlekedési feltételek javítására is, hiszen a biztonságérzetünk sok tényezőtől függ. Fontos felismernünk, hogy Kecskemét jövője szempontjából az
örökségek védelme is küldetés
kell, hogy legyen. Szecessziós remekműveink köteleznek
bennünket az épített örökség
védelmére, a mezőgazdaság és
az élelmiszeripar várható erősödése a hungarikumok iránti
elkötelezettségre, Kecskemét
erősödő szerepe pedig a kultúra általános ápolására.
A terveim megformálásában
természetesen szerepe van annak is, hogy nő és anya vagyok,
ezért mindenképpen célom,
hogy az otthon, a család felértékelődjön, és ez a kecskeméti
önkormányzat döntéseiben végig tükröződjön.
(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)
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MÚLTIDÉZŐ
150 ÉVE SZÜLETETT HANKOVSZKY ZSIGMOND

Hankovszky
Zsigmond
kertész, szőlész-borász, gyümölcsnemesítő, újságíró és
közéleti
személy
emlékére rendezett nagyszabású
ünnepséget május 19-én a
városrészi
önkormányzat,
melynek végén felavatták a
neves polihisztor emléktábláját egykori városi kertje, a
Hankovszky-liget területén,
a Természet Háza épületének
külső falán.
A sok érdeklődőt vonzó ünnepség résztvevői zsúfolásig
megtöltötték a Természet Háza
dísztermét. Városunk vezetése részéről Szemereyné Pataki
Klaudia köszöntötte a megjelenteket. Neves elődünkre emlékezett Prof. Dr. Surányi Dezső, az MTA doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Ceglédi
Állomása kutatóprofesszora, a
Magyar Biológiai Társaság elnöke; Dr. Iványosi Szabó András, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság több mint három
évtizedes munkatársa, igazgatója; Varga Nándor lelkipásztor, a Kecskeméti Református
Egyházközség elnöklelkésze
és még számos felszólaló. Az
ünnepségen Hankovszky Zsigmond rokonai közül jelen volt
Hankovszky Tamás, Révész
Sándorné Hankovszky Éva,
Révész Éva, Révész Sándor,
valamint Apró Pálné Egresi
Klára és Hidasiné Egresi Éva.

Hankovszky Zsigmond ősei
között gazdálkodókat és iparosokat egyaránt találunk.

Az oldal fotóit Bús Csaba készítette

amely elég bölcs ahhoz, hogy
ne engedje feledésbe merülni a
múltját, és amely emlékezni kíván nagy fiaira”. Hankovszky
Zsigmondról elmondta, hogy
tősgyökeres kecskeméti volt,
aki mindkét ágon a város valamelyik jelentős családjából
származott. Anyja Muraközy lány volt, apja révén pedig
egy olyan családhoz tartozott,
amelynek tagjait ott találjuk
már a református gyülekezet
anyakönyveinek első lapjain is. Az anyakönyvezés a 18.
század tízes éveiben kezdődött
Kecskeméten, de Hankovszky Tamás elmondása alapján
bizonyos jelek arra mutatnak,
hogy már korábban is éltek
itt Hankovszky nevet viselők.

Dr.
habil.
Hankovszky
Tamás
PhD,
a
Pázmány
Péter
Katolikus
Egyetem
Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar
Filozófia Tanszékének
adjunktusa (balra a fotón) a
Hankovszky
család
képviselőjeként
köszöntötte a
k e c s k e m é t i eket: „egy olyan
város
lakóit,

A Kecskeméti Református
Egyházközség
Levéltárából
rendelkezésre bocsátott és az
előtérben kiállított Hankovszky-albumot (lásd lent a fotón)
a neves szőlőnemesítő maga
szerkesztette, írta és rajzolta.
Ebben található egy oldal, amelyen almák, körték és barackok láthatók „Az én gyermekeim” felirattal. Hankovszky
Zsigmondnak – bár 45 évig élt
házasságban a szintén kecskeméti származású Nagy Emíliával – nem születtek gyermekei.
Négy testvére közül is minden
bizonnyal csak Hankovszky
Máriának voltak gyerekei, akik
a Katona vezetéknevet viselték, unokái pedig az Ötvös nevet. Az ő leszármazottaik talán
most is itt élnek a városban.
Hankovszky Zsigmond legközelebbi, szintén Hankovszky nevű, ma is élő rokona Hankovszky Tamás édesapja, Hankovszky Béla, aki gyermekkorában találkozott is „Zsiga
bácsival”. Ő egészségi állapota
miatt csak üdvözletét küldhette
az ünneplő kecskemétieknek:
fiával együtt köszönik, hogy a
város őrzi nagy szülötte emlékét, és kívánják, hogy mindazt,
amit Hankovszky Zsigmond

szellemi
örökségéből jónak és nemesnek
találnak,
hasznosítani tudják
önmaguk és a város
életében.
(Hankovszky
Zsigmond életéről, pályájáról Heltai Nándor
állított össze egy kiadványt, melynek megjelenése a közeljövőben
várható.)



AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Hankovszky Zsigmondról:

1864. május 19-én született
Kecskeméten. Számos szőlő-,
alma-, körte-, barack-, meggyfajtát, fajtaváltozatot nemesített, szőlővesszőit fajtatiszta szaporítóanyagként hozta
forgalomba.
Legismertebb
nemesítése a róla elnevezett
rózsakajszi. 1886-tól Kecskemét határában, Úrréten a maga
korában egyedülálló szőlő- és
gyümölcstelepet létesített, s országszerte több helyen szőlőt
telepített. Ismertebb nemesített
almái a Liget szépe, a fehér őszi
alma, a Zsiga kedvence. Még
81 éves korában is nemesített
újabb almafajtát. Munkáját 12
aranyéremmel jutalmazták a
hazai és külföldi kiállításokon.
Több kertészeti eszközt tervezett és kivitelezett. Ilyen
volt pl. a csákánybalta, lókapáló, rúdra szerelt fanyíró, az új
rendszerű prés, fogatos szőlőés
gyümölcs-permetezőgép.
1920-tól a Kecskeméti Gazdasági Egyesület Szőlő- és Gyümölcstermesztő szakosztálya
elnökeként tevékenykedett. A
tagok között Mathiász János,
Kocsis Pál, Wéber Aladár nevét is megtaláljuk.
Fontos törekvése volt, hogy
keresztezéssel régi évszázados
fajtákból állítson elő, új, homokon megélő fajtákat. Részt
vett a jövő szakembereinek kinevelésében is. Többek között
mesterének vallotta Kocsis Pál.
Odafigyelt a termesztés hatékonyságára is. Újítóként területét elegyenesítette, s a karós
támaszték helyett igyekezett
népszerűsíteni a „sodrony melletti” szőlőművelést. Üvegházat, raktárakat tervezett.

Szaklapokban publikált, különösen értékesek az 1885-1945
közötti időjárási feljegyzései.
Időszaki kiadványokat szerkesztett, 1919-ben ő alapította
a Kecskeméti Szőlősgazdát,
a Kecskeméti Szőlősgazdák
Egyesületének hivatalos közlönyét. 1920-1926 között főszerkesztője volt a Kecskeméti
Lapoknak. Utóda 1926. január
3-án így méltatta: „Hankovszky
Zsigmond
hazaszeretete,
szőlőtermelési kérdésekben
való jártassága
és fáradhatatlan munkaszeretete hat éven
keresztül jelentős mértékben
növelte a Kecskeméti Lapok
jobb
magyar
jövőért hittel és
becsülettel vívott harcának
eredményességét”. Ezt követően is számos
lapban jelentek
meg írásai (pl.
Homok. c lap;
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Bortermelők lapja; Homoki
Gazda; Kertgazdasági Lapok;
Alföldi Közgazdasági Lapok,
a Kecskeméti Gazdasági Egyesület Évkönyve; Gyümölcskertész; Szövetkezés, Pesti Napló).
Vagyonából,
jövedelméből
szívesen adakozott közcélokra
a Magyar Természettudományi Társulat és az Országos
Közművelődési Tanács számára.
Tízholdas
kertjét
munkásüdülő céljára
ajánlotta
fel. Hívőként a
Kecskeméti Református Egyházban presbiteri feladatokat
látott el. Szakkönyveit, írásos hagyatékát
végrendeletileg, rendezett
összeállításban
a
Kecskeméti Református
Egyházközségre
hagyományozta.
(Hankovszky-liget
tervrajza - 1917.)

A KÖZREMŰKÖDŐ CITERAZENEKAR NAGY SIKERE

Az ünnepi megemlékezést a Lakó Sándor Kamarazenekar
színvonalas muzsikája nyitotta meg. Ezt követően a Mátyás
Király Általános Iskola tanulói irodalmi összeállítással idézték
fel Hankovszky Zsigmond pályáját, életútját. Közreműködtek
a Mátyás Király Citerazenekar tagjai.
Örömmel hívjuk fel Olvasóink figyelmét a Hunyadivárosértdíjjal kitüntetett Sulczné Dr. Bükki Éva által alapított és vezetett citerazenekar legújabb eredményeire. A Hankovszky-ünnepség előtt két nappal
az Országos Népzenei
Minősítőn a Mátyás
Király Citerazenekar
Arany fokozatot ért el.
Szóló énekesük, Rácz
Emese Ezüst minősítést kapott. A Virtuóz
duó nevezetű formáció
(Ádám Blanka, Atkári Réka) pedig területi
minősítőn kapott kiváló fokozatot.
Gratulálunk a kiváló eredményekhez, és
büszkén osztjuk meg:
a citerazenekart az a
megtiszteltetés
érte,
hogy 2014 augusztusában a Balatonfüredi
Borheteken Kecskemét
városát képviselheti.
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VÁROSRÉSZI FEJLESZTÉSEK
A TERVEZÉSTŐL A SOROZATGYÁRTÁSIG

A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. gépipari és elektronikai rendszereket valamint
komponenseket gyárt, illetve
fejleszt. 26 ország 17.000 féle
alapanyagából közel 24.000
féle terméket állít elő. A vállalat egyre nagyobb hangsúlyt
helyez a gyártási folyamatok
hatékonyságának növelésére,
a nagyobb hozzáadott értéket
képviselő termékek előállítására, a termékfejlesztésre,
a termékpaletta bővítésére,
valamint az új technológiák
bevezetésére. A vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységéről Dr. Nagy Zoltán ügyvezető
igazgató tájékoztatta lapunkat:
- A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. mind árbevétele,
mind dolgozói létszáma szempontjából jelentős szerepet tölt
be a svájci székhelyű Phoenix
Mecano cégcsoporton belül.

A vállalatunk iránti bizalmat
és elégedettséget jelzi, hogy
2012-től a termelő profitcenterek mellett önálló kutatás-fejlesztési egységet működtetünk.
K+F részlegünk cégcsoport
szinten is egyre több fejlesztési kompetenciát vesz át és épít
ki annak érdekében, hogy a
magyarországi gyártóbázis ne
csak a termékek gyártásával,
értékesítésével kerüljön vezető pozícióba, hanem olyan új
termékek fejlesztésével is, melyek megfelelnek a nemzetközi
piac egyre magasabb követelményeinek.
Kutatás-fejlesztési
egységünk a két évvel ezelőtti megalapítása óta már számos sikeres fejlesztéssel büszkélkedhet.
Jelenleg egy 1,5 milliárd forintos projektet valósít meg az Új
Széchenyi Terv keretén belül,
„Elektromechanikus termékek
és azok gyártástechnológiájá-

nak kifejlesztése” címmel. A
projekt elsősorban az egészségügyi szektorban használatos kórházi ágyak emelőrendszereinek fejlesztését érinti.
Célunk a könnyen kezelhető,
költséghatékony, gyártásoptimalizált szerkezetek előállítása, továbbfejlesztése. Törekszünk a meghajtások gyorsabb,
pontosabb
automatizálására,
a műanyag és fém alkatrészek
fejlesztésére és azok szerelésének optimalizálására.
Igyekszünk csökkenteni a
végfelhasználók számára az
energiafelhasználást és a lehető legalacsonyabb szinten tartani az üresjárati áramfelvételt,
ezzel is előtérbe helyezve környezetünk védelmét. Mérnökeink az emelőrendszerek komplett vezérlésének tervezésével,
a vezérlőpanelek programozásával is foglalkoznak, ami hozzájárul a rugalmasabb gyártási
folyamatok megvalósításához
és a logisztikai költségek csökkentéséhez.
Vállalatunknál történik majd
az újonnan fejlesztett emelőrendszerek sorozatgyártása is.

A közelmúltban megrendezett projektbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón a város vezetői elismerésüket fejezték ki a fejlesztési eredményekkel kapcsolatban, továbbá kiemelték a vállalat emberközpontúságát, társadalmi szerepvállalását, és külön gratuláltak Dr. Nagy Zoltán
ügyvezető igazgató úrnak a városfejlesztési tevékenységéhez.
ÚJ JÁRATPÁROK KÖZLEKEDNEK A 4-ES BUSZ VONALÁN IS

Kecskemét Megyei Jogú
Város Közgyűlése május 5étől az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi
személyszállítási közszolgáltatás 2014. évi közforgalmú
menetrendjét – a lakossági
igények és a különböző cégek kérései alapján – több
vonalon is módosította.
A
város
közgyűlése
94/2014.(IV.24.) határozatából emeltük ki a menetrend
városrészünket is érintő módosításait:

Az 4 jelű vonalon szabad- és
munkaszüneti napokon a Széchenyi térről 6.15, 8.15, 10.15
és 14.15 órai, a Repülőtér
megállótól 6.35, 8.35, 10.35 és
14.35 órai indulási időpontokkal új járatpárok közlekednek.
A 25 jelű vonalon:
a) a Noszlopy G. parkból iskolai előadási napokon és tanszünetben munkanapokon 16.00
órakor induló járatot a Műkertváros irányából a Szent István
krt.–Géza Fejedelem krt.–Köz

temető
I. kapu–
B é k e
fasor–
Aluljáró útvonalon
közlekedteti. A járat menetrendjébe a
Köztemető I. kapu megállót
felveszi, egyidejűleg a menetrendből a Szőlőfürt Fogadó,
valamint a Konzervgyár I. telep megállókat törli.

INFRASTRUKTÚRA
MEGÚJULT A GÁRDONYI GÉZA UTCA

Újabb söröshordó gurult a
Hunyadivárosban. Április 2-án
a környék lakóinak részvételével ünnepélyes keretek között
adták át a szilárd burkolatot kapott Gárdonyi Géza utcát. A régóta várt eseményen jelen volt
dr. Zombor Gábor polgármester, Nagypál Sándor alpolgármester, Pászti András képviselő és a megvalósulást nagyban
segítő Kósa Pálné szervező.
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bruttó 34,5 millió
forintból valósult
meg, melyhez az
utca lakói 6,5 százalékkal járultak
hozzá.

Az utcában
970 négyzetméternyi felületen épült
meg a szegélyes aszfaltburkolatú út,
valamint a zárt
csapadékcsatorna 65 méter
hosszan.
A beruházás

FOTÓ: KOMLÓS JÓZSEF

Dr. Zombor Gábor örömmel osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy az
utcaburkolások
tovább folytatódhatnak, mert az
önkormányzat
a
tervezettnél jelentősen nagyobb adóbevételeket
ért el az idén, s az így képződött 150 millió forintot is e célra fordítják majd.
Az ünnepségen az utca lakói
köszönetet mondtak az önkormányzatnak, külön is kiemelve
Pászti András segítségét, aki
felszólalásában nagyra értékelte az itt lakók áldozatos együttműködését.

ÚJ HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT A MÁTYÁS KIRÁLY KÖRÚTON

Gazdaságos
és jó minőségű termékeket
kínáló üzlettel
gazdagodott
a
városrészünk,
mely Háztartási
Vegyiáru Diszkont néven nyílt
meg tavaly novemberben
a
Mátyás
király
körút 24. szám
alatt, a Czollner
közi keresztezőA 25 jelű vonalon:
b) a Noszlopy G. parkból
iskolai előadási napokon és
tanszünetben munkanapokon
18.00 órakor induló járatot
a Műkertváros irányába az
Aluljáró–Béke fasor–Köztemető I. kapu–Géza Fejedelem
krt.–Szent István krt. útvonalon közlekedteti. Menetrendjébe a Köztemető I. kapu
megállót felveszi, egyidejűleg
a Szőlőfürt Fogadó, valamint
a Konzervgyár I. telep megállókat törli.
Önkormányzatunk a bevezetett új járatokon a Közszolgál-

dés szomszédságában. Előnye,
hogy gyalogosan, busszal és
autóval is könnyen megközelíthető.
A boltot üzemeltető házaspár
tősgyökeres
hunyadivárosi.
Úgy gondolták, hogy munkájukkal, gazdag áruválasztékukkal elsősorban a lakóhelyi
környezetüket segítik: miért is
kelljen az itt élő, sokszor kis
pénzből gazdálkodó nyugdíjasoknak messziről cipekedni ahhoz, hogy beszerezzék a
mindennapi szükségleteiknek
tató bevonásával rendszeresen
gondoskodik az utasforgalom
méréséről. A módosítás felülvizsgálatának határideje 2014.
szeptember 30-a. A forgalmi
adatok alapján a Közgyűlés
szeptemberi ülésén döntenek
majd a bevezetett járatok véglegesítéséről.
Kérjük városrészünk lakóit, hogy igényeik szerint
minél jobban használják ki
a módosítás adta lehetőségeket annak érdekében, hogy
azok véglegesen megmaradhassanak.


megfelelő tisztítószereket, mosószert, öblítőt, tisztálkodási
szereket, ha ez itt, a Hunyadiváros szívében is megtalálható,
ráadásul igen kedvező diszkont
áron.
Megtalálható polcaikon a különösen környezetkímélő magyar ökotermék, a „Bionur”
termékcsalád is. Másokkal
együtt ők is azt vallják, hogy a
tudatosan élő ember nem mérgezi, inkább óvni próbálja a
környezetét.
A megálmodott családias kisboltról egyre többen mondják:
jó ide bejönni, mert az árucikkek mellé mindig kapnak pár
pár kedves szót, mosolyt is.
Mindent egybevetve elmondható: „MEGÉRI BETÉRNI!”.

H

KULTÚRA
BÚCSÚ FEKETE TIBOR SZÍNMŰVÉSZTŐL

Fájdalommal értesültünk
tavasszal Fekete Tibor színművész, Jászai Mari-díjas
Érdemes és Kiváló Művész
haláláról. „Mindenki Tibi
bácsija” 87 éves korában
ment el. A Kecskeméti Katona József Színház örökös
tagja, számos színházi előadás és film főszereplője
volt. Ötvenkét pályán töltött
év kötötte Kecskeméthez.
Nyolcvanéves koráig volt
színpadon. Szeretett feleségével, dr. Percze Éva doktornővel két évtizede lakott
a Hunyadivárosban.
A hitét mélyen megélő színész búcsúztatását római katolikus szertartás szerint, családtagok, pályatársak, barátok és
számos tisztelője részvételével
a színház aulájában tartották.
Cseke Péter igazgató visszaidézte első találkozásukat a

„Istenem, örök Atyám,
szent kezedbe adom lelkem.
Légy jóságos bírám, engedj
haza országodba engem!”

(Temetési Szertartáskönyv)

kecskeméti színházban: biztató
szavait máig őrzi. Sirkó László színművész a színésztársak,
barátok nevében búcsúztatta a
művészt. Végül Szilágyi Tibor
színművész szólt a régi időkről, gazdag szakmai és mély
emberi kapcsolatukról.
Sirkó László búcsúbeszédéből idézünk:
- Elment az a művész, aki 1957 óta
játszott ebben az
épületben. Bár szerepei voltak Győrben, Veszprémben,
Békéscsabán, s a
Vígszínházban
is
Latinovits oldalán,
1987-ben Lendvay
Ferenc
hívására

végleg hazajött:„- Ki játssza
Tiborcot, ha nem te?”.
Példakép lett.
Személyes élményként is
mesélhetem, milyen tisztelet övezett téged. Búcsúzunk
Tibor bátyánk Benvoliójától, Ügynökétől (Istenem,
milyen jó voltál benne!), a
Vasderestől, Rank doktortól és Cseörghő Csulijától,
számtalan kedves szerepen keresztül Tőled, aki igen pontosan foglaltad össze egyszer nekünk a pályánk lényegét:
„A Jóisten megsegített engem, hogy ezt a sok csodálatos szerepet eljátszhattam − én,
aki egy egyszerű, senki gyerekből lettem azzá, ami. Egy
kicsit hasonlatos az én pályám
ahhoz, amit a templomban a
pap csinál. Először egy hatalmas, szinte tapintható csendet
teremt, s ezen a közös szálon
a prédikációjával felhozza az
emberi lelket olyan magasságokba, ahová egyedül soha
vagy csak igen nehezen jutna
el. Ezt a csöndet a színpadon
nem könnyű megteremteni”.
Neked sikerült. Most is. Ebben a csöndben hajtunk fejet
emléked előtt. Isten Veled!

DEKKER PÁLNÉ ÍRÁSA MINISZTÉRIUMI KIADVÁNYBAN

Ahogy erről előző számunkban hírt adtunk, a Hunyadivárosban élő Dekker Pálné Marika néni komoly sikert aratott
írásával az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által 2013-ban
meghirdetett „Életünk” című
irodalmi pályázaton. A Balog
Zoltán minisztertől átvett „Elismerő Oklevél” mellé azóta
újabb örömök, elismerések érték.
A zsűri a négyszáz nevezett pályaműből 106-ot jutalmazott. Közülük 18 került be
abba a válogatásba, melyet a
szaktárca készített a díjnyertes
pályamunkákból
„Visszhangok” címmel. Hallatlanul nagy
siker, hogy a kiadványba bekerült Dekker Pálné Surányi Má-

ria „A bugacpusztai szülésznő”
című novellája is. A válogatást
2014 márciusában mutatták be
a minisztériumban, ahová Dekker Pálné is meghívást kapott.
A pályaművek a minisztérium honlapján is elolvashatóak
(eletut.kormany.hu).
A jeles eseményt követően,
április 2-án dr. Zombor Gábor polgármester hivatalában
köszöntötte az írónőt, ilyen
módon is kifejezésre juttatva,
hogy városunk is nagyra értékeli azokat az emberi törekvéseket, melyek múltunk megőrzésén túl a kitartás, hűség, hazaszeretet és hit szép példáinak
reflektorfénybe állítását hivatottak szolgálni.
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NÉZŐTÉR
ÚJABB SIKER A RAJZFILMSTÚDIÓBAN

Pár éve a széles nemzetközi
elismerést hozó spanyol „Chico és Rita” és az ír „Kells titka”
című egészestés rajzjátékfilm
készült Kecskeméten. Február
végén a kecskeméti rajzfilmstúdió újabb sikert könyvelhetett el az európai Oscar-díjnak

H

számító gálán: 27 percnyi tervezés, karakter
a párizsi Chat- animáció, és kifestés elkészítélet Színházban sére, amelyen 48 fő dolgozott
tartották a 39. tíz hónapon keresztül.
Cesar-díj
átA francia stúdió megelégeadó
ünnepsé- dettségét jelzi, hogy a „Loulou
gét, ahol a leg- titka” befejezése után most egy
jobb egészestés újabb (Oscar-díjas rendező iráanimációs film nyításával készülő) egészestés
díját a „Lou- rajzjátékfilm gyártásához kérlou titka” című ték a kecskemétiek közreműfrancia alkotás ködését. A film háromnegyed
kapta.
része, hozzávetőleg 65 perc fog
Az animáci- Kecskeméten készülni. Mindós film kecs- két produkció szakmai irányíkeméti vonat- tója Nagy Lajos (Balázs Bélakozása, hogy mintegy harma- díjas) rendező, gyártásvezetője
dát Kecskeméten rajzolták. A pedig Vécsy Veronika.
Prima Linea
FUVOLAKONCERT A GÁSPÁRBAN
Productions
párizsi stúdió
a kecskeméti
rajzfilmstúdiót kérte fel

ÚJABB POLGÁRŐRÖKET VÁRNAK

Továbbra is várják a jelentkezőket a polgárőrség soraiba. Olyan
büntetlen előéletű városrészi lakosokat keresnek, akik önzetlenül
és szívesen végeznének a köz érdekében bűnmegelőző és vagyonvédelmi tevékenységet.
A Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület munkája végzéséhez köszönettel fogad támogatásokat is.
A polgárőrség az alábbi telefonszámokon
érhető el: 70/370-7573, 70/370-7574
A VÁROSRÉSZ
FEJLŐDÉSÉÉRT

Idén is kérünk javaslatokat
a „Városrész Fejlődéséért Díj”
odaítéléséhez. A díjat a városrészi önkormányzat adományozhatja olyan személy részére, aki
hosszú idő óta tartó tevékenységével hozzájárult a városrész jó
hírnevének öregbítéséhez, értékeinek gyarapításához, közösségi életének gazdagításához.
A javaslatokat 2014. augusztus
20-ig kell elküldeni Pászti András részére e-mailen
(andras.paszti@gmail.com)
vagy a Mátyás Király Általános
Iskola címére: 6000 Kecskemét,
Mátyás király krt. 46. szám.
A javaslatoknak tartalmazniuk kell a javasolt személy adatait
és a javaslat részletes indoklását.
Kérjük, a borítékra írják rá:
„HUNYADI-DÍJ – 2014.”

Kövi Szabolcs megindítóan szép, diavetítéssel egybekötött fuvolakoncertjét hallgathatták
a hunyadivárosiak márciusban a KEMU Fiúkollégiumának dísztermében. A teltházas koncert bevételét a neves művész a Gáspár András
Kollégiumért Alapítvány javára ajánlotta fel.

X. JUBILEUMI HUNYADIVÁROSI NAPOK
PROGRAMELŐZETES – HANKOVSZKY-LIGET
2014. szeptember 20. (szombat)

9.00 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
12.00
14.00 – 14.35
14.35 – 15.30
		
15.30 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 18.00
18-00 – 18.30
18.45 – 19.45
20.00 – 20.40
20.40 – 22.00

Megnyitó
Hunyadivárosi óvodások műsora
Hunyadivárosi iskolások műsora
Hunyadivárosi nyugdíjasok műsora
Koszorúzás a Hunyadi téren
Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület műsora
Hunyadivárosi Ki Mit Tud? – bemutatkozási
lehetőség amatőr előadóknak
Moderntánc
Keleti táncok – Ladányi Aliz hastánc-bemutatója
Tombolasorsolás, eredményhirdetések
Néptánc
Fejős Jenő nótaműsora
SZTÁRVENDÉG: SZABÓ ÁDÁM HARMONIKÁS
Mulatós-party Kaczor Ferivel
FELHÍVÁS VÁROSRÉSZI „KI MIT TUDRA”
Kérjük olyan amatőr előadók, művészek és művészeti csoportok jelentkezését, akik szívesen bemutatkoznának a X. Hunyadivárosi Napok színpadán. Zenekarok kivételével bármilyen művészeti ágból várjuk a maximum
10 perces produkciókat. Jelentkezés és felvilágosítás: 20-3113-192.
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)
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OKTATÁS
PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTT A VÁROS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata június 2-án a szokott módon, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Tükörtermében köszöntötte a legalább három évtizedet pályán töltött
pedagógusokat. A diplomákat Leviczky Cirill, az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnöke, valamint Steklács János, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának
dékánja adták át. Idén a díjazott 45 pedagógusból hét hunyadivárosi érintettségű. Itt élnek,
vagy városrészünk intézményében tanítottak hosszabb időn keresztül. Ezúton mi is köszöntjük őket: jó egészséget és szeretetben, örömökben gazdag éveket kívánunk a számukra!
Arany diplomások:

BABINSZKY ISTVÁNNÉ
(Nagy Mária):
Ötven éve, 1964-ben szerzett matematika-fizika-testnevelés szakos tanári
diplomát a Szegedi
Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként
Mindszent
Téglás
Tanya Általános Iskola felső tagozatán
tanította minden tantárgyát. A farmos-rekettyési osztott tanyai
iskola és a tápiószőlősi általános iskola
után 1970-ben került
Kecskemétre az akkori 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolába. 1974-ben a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika szakán szerzett újabb diplomát. 19
évet töltött a Szakmunkásképző Iskolában, ahol szinte minden évben 2-3 osztályban volt
egyszerre osztályfőnök. 1989ben meghívták a Kocsis Pál
Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola igazgatóhelyettesének,
majd innen ment nyugdíjba
1996-ban. Pedagógusi munkáját Arany Katedra kitüntetéssel
és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.
HAZAG LÁSZLÓNÉ
(Czinkóczi Lívia):
A Hunyadivárosban él. A
Szegedi Tanárképző Főiskola
matematika-kémia szakán szerzett tanári oklevelet 1964-ben.
Tovább folytatta tanulmányait
a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol pedagógia
szakos diplomát szerzett. Előtte már négy évvel képesítés
nélküli tanárként dolgozott a
városföldi általános iskolában.
Pályáját a kecskeméti Széchenyi István Idegenforgalmi és
Vendéglátóipari Szakközépis-

kola és Szakmunkásképző Intézetben folytatta, ahol nyugdíjazásáig tanított. Pedagógiai
tevékenységét többször ismerték el különböző jutalmakkal,
elismerésekkel.

MOLNÁR FERENCNÉ
(Sági Zsuzsanna):
A Szegedi Pedagógiai Főiskola biológia-testnevelés szakán 1964-ben szerzett általános
iskolai tanári oklevelet. Pedagógiai pályáját Keserűteleken
kezdte, ahonnan Petőfiszállásra, majd Kunszállásra került.
1969 óta dolgozott Kecskeméten. Előbb a Hetényegyházi Általános Iskola tanára volt, majd
a Halasi úti Iskolában tanított.
1983-tól a Mátyás Király Általános Iskola tanára volt 1988as nyugdíjba vonulásáig.
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
(Szeltner Rózsa):
A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerzett óvónői
oklevelet 1964-ben. Pályáját
Izsákon kezdte. 1967-ben került a Kecskeméti Konzervgyár
II. telepén lévő óvodába. Itt
dolgozott 1994-es nyugdíjba
vonulásáig. 1982-ben elvégzett
egy művelődéspolitikai tanfolyamot is. A Konzervgyári
Óvodában végzett munkájáért
többször kapott kiváló dolgozói kitüntetést. Elvégzett egy
önkénzes tanfolyamot a kórházban. Ott volt a játszószoba
kialakításánál, és segítette az
ott dolgozó óvónők munkáját.
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SZABÓ ZSUZSANNA:
Földrajz-rajz szakos tanári diplomáját 1964-szerezte a
Szegedi Tanárképző Főiskolán. Már 1959-től mint képesítés nélküli nevelő dolgozott
Izsákon, majd a Kuruc téri Általános Iskolában. A diploma
megszerzése
után
az akkori Jókai Mór
Általános Iskolában
kapott állást. Onnan
1993-ban került a
Mátyás Király Általános Iskolába, ahol
nyugdíjazásáig dolgozott. 2004-től – jelenleg is – a Kiskun
Alapfokú Művészeti
Iskolában tanít. Több mint 20
évig a Kecskeméti Járás, majd
a Kecskeméti Rajztanárok
Munkaközösségének vezetője
volt. Nagyon sok kiállítást rendezett. Tanítványai az országos
és nemzetközi versenyeken kiemelkedően teljesítettek. Nagyon sok tanítványa választott rajzzal kapcsolatos pályát.
Tagja a Kecskeméti Képzőművész Közösségnek és az Országos Társaságnak. Kiemelkedő
munkáját SZMT Művészeti
Díjjal és Kecskemét Városért
Oktatási Díjjal ismerték el.
Gyémánt diplomások:
CZEGLÉDI JÓZSEFNÉ
(Kanyó Mária):
Tanítói oklevelét hatvan éve,
1954-ben vette át Kiskunfélegyházán. Osztályközösségeiben sikerült megteremtenie az
otthon melegét. Türelmes, szeretetteljes bánásmóddal mindig megnyerte kis tanítványai
bizalmát. A tanulók személyiségére alapozta munkáját. A
képességek, készségek fejlesztését elsődleges feladatának
tartotta. Szakmai tudását folyamatosan gyarapította, rendszeresen képezte magát. Munkáját
mindig elismerték.

H

KÉPZÉS
(folyt.:)RETKES ANNA:

Érettségi után felvételt nyert
a Magyar Testnevelési Főiskolára, ahol 1954-ben testnevelő tanári diplomát szerzett.
A SZÖVOSZ Kereskedelmi
és Közgazdasági Technikumba került testnevelő tanárnak.
1960-tól a Kecskeméti Óvónő-

képző, majd Tanítóképző Főiskola testnevelő tanára, később
a testnevelési tanszék vezetője
lett. 1991-től 2011-ig, pályafutása befejezéséig az ÁFEOSZ
Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskolában tanított.
Pályája során testnevelő tanárként, edzőként és más, moz-

gással kapcsolatos területeken
is sok szép sikert ért el. Jegyzeteket, oktató filmeket készített,
pályamunkákat lektorált. Előadásokat,
továbbképzéseket
tartott itthon és külföldön. Ma
is aktívan sportol.
Fotó: Kecskeméti Lapok
Forrás: Polgármesteri Hiv. - Kmét.

ORSZÁGOS DÖNTŐT RENDEZETT A GÁSPÁR ISKOLA

Százezer forinttal járult hozzá
részönkormányzatunk a közlekedés szakterületi Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjének lebonyolításához, melyet ebben az évben a

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium, Gáspár András
Tagintézménye rendezett.
A versenyen résztvevő minden diák kapott egy hunyadivárosi részönkormányzat logójával ellátott emlékplakettet, melyeket az április 16-i díjkiosztó
ünnepségen nyújtottak át a diákoknak.

„Őrizd meg, kedves fiam, jó erkölcsödet, óvatos légy barátaid
megválasztásában, a rossz társaságot és a henyeséget kerüld.
Légy hű munkaadódhoz, az Isten
fog segíteni törekvéseidben.”
(Gáspár András édesapjának intelmei fiához – Az intézmény mottója)

Sponga Zoltán és Jávorka Csaba
kecskeméti járműfényező tanulók 4.
ill. 7. helyezést értek el a versenyen.
A START AUTÓSISKOLA KÖZLEKEDÉSI TANÁCSAI

A jobbkéz-szabályt a KRESZ
tanfolyamon részletesen tanuljuk, az oktatás során gyakoroljuk, a vizsga anyagában
benne van, a közlekedésben
mégis sok esetben úgy tűnik,
mintha nem tudnák alkalmazni. Bár igaz a mondás, hogy
az elsőbbség annak jár, akinek
megadják, tekintsük át az ezzel
kapcsolatos szabályokat.
Az útkereszteződésben a biztonságos továbbhaladást
a KRESZ szabályozhatja rendőrrel, lámpákkal,
táblákkal és útburkolati
jelekkel.
Elsőbbségszabályzó eszköz a burkolat
minőségkülönbsége
is.
Ha ezek közül egyik sem
található a kereszteződésben (egyenrangú), akkor
a biztonságos áthaladást
a szabályok (kanyarodási
szabály, jobbkéz-szabály,
balkéz-szabály) alkalmazása garantálja.

A jobbkéz-szabály lényege,
hogy az egyenrangú útkereszteződésben a jobbról érkező
minden járműnek elsőbbsége,
vagyis zavartalan továbbhaladási joga van. Ezt csak akkor
tudjuk biztosítani, ha kellően
lassan közelítjük meg a kereszteződést, és keressük, figyeljük
az érkező járműveket. Ezek továbbhaladási iránya mellékes
az elsőbbségadás tekintetében,
csak a jobbról érkezés a fontos.
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Természetesen mindig elsőbbséget kell adni minden megkülönböztető fény- és hangjelzést
együttesen használó gépjármű
részére, továbbá minden ilyen
gépjárművekkel kísért, zárt
csoportban haladó megkülönböztető fényjelzést használó
gépjármű részére.
Hol számíthatunk egyenrangú kereszteződésekre? Kisforgalmú, jelzésszegény környezetben, pl. lakó vagy
pihenő övezetekben. A
városrészünkben pl. a Tinódi utcán, ahol főként
a lakótelepi parkoló irányába történő leágazásnál
kell fokozottan figyelni.
A Szivárvány utcán, valamint a Lant-Sólyom-Kard
utca térségében is tapasztalható a jobbkéz-szabály
figyelmen kívül hagyása, ami sok bajt okozhat.
Figyeljünk egymásra, a
közlekedés nem játék!

H

TANULÁS EGY ÉLETEN ÁT
AZ ÉRTÉK SZOLGÁLATÁBAN

Közel 300 referencia tapasztalatával 2013-ban alakult meg a felnőttképzéssel és
ehhez kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozó Humán
Tréning Központ, melynek
alapító igazgató asszonya,
Labáth Ferencné szintén a
Hunyadivárosban él. - A felnőttképzési intézmények sorában miben nyújt más jellegű szolgáltatást ez a Központ? - kérdeztük tőle.

ja, ahol a résztvevők aktuális
szükségletei határozzák meg a
képzés jellegét. Nem elvárjuk a
résztvevők aktivitását, hanem
gyakorlatsorainkkal
teszünk
érte, hogy a lehetséges fejlődési irányokból mindenki megtalálja a hozzá legközelebb esőt.
Az önismeret és egyéni motivációk egyedi utakat jelölnek
ki mindenki számára. Ezekhez
igazodva lehet a saját értékeinket felszínre hozni.

- A felnőttoktatásban töltött
három évtizedes tapasztalataim érlelték meg a „tréning” egy
komplexebb értelmezését, ahol
a felnőttkori tanulás általános
sajátosságain túl kiemelt szerepet kap a résztvevők egyéni
igényeinek felmérése és minél
személyre szabottabb támogatása. Felfogásunk szerint a
humán tréning az interaktív
előadások és a továbbképzés
olyan célirányos kombináció-

- Honnan az elköteleződés?
- Tizennyolc évig voltam
óvónő. Később a középiskolai
tanári munkámra, a szakértői
munkáimra, a humán kutatási
munkáimra, a fejlesztéseimre,
a publikációimra, az előadásaimra, a képzéseimre, az interjúimra, a filmemre, a vállalkozásomra gondolva is elmondható, hogy korosztályi besorolás
nélkül az ember segítése volt a
középpontban. Boldoggá tesz,

hogy hároméves
kortól az idős felnőtt korig segíthetem az embereket azon az
úton, amely önmaguk megismeréséhez és kiteljesedéséhez
vezet. Eközben én is folyamatosan tanulok. Saját tapasztalataim segítenek abban, hogy
megtaláljam másokhoz az utat.
Ez alapfeltétele egy sikeres tréningnek, képzésnek.
Irányítói munkám mellett
természetesen trénerként is
dolgozom a Központban. Valamennyi választott munkatársam elkötelezett a szakmaiság,
az alapértékek, a minőség mellett.
Munkánk során mindenkor a
résztvevők aktuális igényeiből
indulunk ki. Jelenleg 19 különböző tréninggel és négy képzéssel várjuk az érdeklődőket.
Minderről a honlapunkon lehet
részletesen tájékozódni:
http://humantrening.eu
(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)

FÓRUM A HUNYADI INKUBÁTORHÁZBAN

Egyre inkább igazolódik a
Hunyadi Inkubátorház szükségessége a városrész kapujában.
Február végén megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó fórumra került sor ezen a
helyszínen „Alternatív
munkaerő-piaci szolgáltatások
Kecskeméten,
a Pro-Team Nonprofit
Kft.-nél” címmel.

hivatal Munkaügyi Központja,
Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerve, a Mozgáskorlátozottak
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, és a Türr István Képző
és Kutató Intézet is. A fórum
résztvevői állást foglaltak azzal

Az eseményen a térség munkáltatói mellett
számos állami és civil
szervezet is képviseltette magát. Így például jelenlétével megtisztelte a
rendezvényt a Bács-Kiskun Megyei Kormány-

kapcsolatosan, hogy intézményi együttműködésben miként
valósítható meg legeredményesebben a hátrányos helyzetű,
aktív korú emberek segítése,
társadalmi integrációja. A rendezvényt szervező Pro-Team
Nonprofit Kft. szolgáltatásai Kecskeméten a
Hoffmann János utca
13. szám alatt érhetők el
(Tel.: 76/613‑225).
A nagy érdeklődés
mellett zajló rendezvény
kapcsán is elmondható
volt, hogy hatásában városrészünkön túlmutató
szakmai
találkozónak
adott helyet ez az impozáns épület.

ANGOL TANFOLYAM

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

AUGUSZTUS 21-ÉN ISMÉT INDUL 2x20 ÓRÁS INGYENES ANGOL
NYELVTANFOLYAM A VÁROSRÉSZ 40 ÉV FELETTI POLGÁRAINAK TELJESEN KEZDŐ, ILLETVE HALADÓ CSOPORTOKBAN 15-15 FŐVEL.
A MÓDSZER KOMMUNIKÁCIÓCENTRIKUS, MELY A HÉTKÖZNAPI
NYELVRE ÉPÜL. AZ ÓRÁK KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON DÉLUTÁN 17.30 ÓRÁTÓL LESZNEK.
JELENTKEZÉS: 76/498-048; E-MAIL: MATYASISK@AXELERO.HU
A FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

RÉSZÖNKORMÁNYZATUNK IDÉN IS INDÍT 22 ÓRÁS INGYENES
SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAMOT A VÁROSRÉSZ NYUGDÍJASAI
SZÁMÁRA, AMELYEN 14 FŐ SAJÁTÍTHATJA EL A LEGFONTOSABB
ALAPISMERETEKET A MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKTANTERMÉBEN.
IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 11-25. KÖZÖTT 7x3 ÓRÁBAN INTENZÍV
OKTATÁS KERETÉBEN. JELENTKEZNI A 30/232-2772-ES TELEFONSZÁMON LEHET (FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN) .
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
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HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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REFORMÁTUS CSALÁDI NAPRA HÍVTÁK A VÁROSRÉSZBEN ÉLŐKET

„Vajha így maradna
az ő szívök, hogy félnének engem és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól
legyen dolguk nékik
és az ő gyermekeiknek mindörökké!”
(5Móz 5,29)

A Hunyadivárosi Közösségi
Ház adott otthont május 24én a Kecskeméti Református
Egyházközség által szervezett
Családi Napnak, mely városrészünk kicsinyei, nagyjai számára adott alkalmat kedves
találkozásokra, meghitt beszélgetésekre és érdekes programokba való bekapcsolódásra.

Nem véletlenül történt a helyszín kiválasztása. A Közösségi
Ház hosszú ideje ad helyet a
Pál Ferenc – városrészi misszióért és városi hitoktatásért felelős lelkipásztor – által vezetett református bibliaóráknak,
melyeknek igen sok hunyadivárosi résztvevője van. A rendezvény más vonatkozásokban
is szorosan kötődik a városrészhez. A presbiterek közül

a Hunyadivárosban él
Bocskár Sándor, Földesi Gyula, Horváth
István, Horváth Gábor,
Horváth Sándor, Tabajdi István, Marozsiné
Suhari-Nagy Erzsébet
és Sikó Dezső. Itt él
a tiszteletbeli presbiterként jegyzett Varga
Sándor és felesége, Jutka, akik
a hunyadivárosi presbiterekkel
együtt szívükön hordozták az
alkalom előkészítését, lebonyolítását.
A nagyon gazdag programkínálatból csak párat emelek ki.
Az Ifjúsági Otthon munkatársainak közreműködésével szüleink, nagyszüleink gyermekjátékaival
ismerkedhettek meg
a jelenlévő
gyermekek
és
hozzátartozóik. A
Hunyadivárosi Református Bibliakör közösségének szeretetvendégsége mellett
a gyermekek
arc- és csillámfestésen, kézműves és Mesekuckó foglalkozáson vettek
részt. „Vízre,
magyar! Két
év egy hajón –
Isten szolgálatában” címmel
Szabó Viktor
útibeszámolója hangzott el.
A
Csörömpölők
Együttes interaktív koncertjét a
hirtelen jövő hatalmas
zápor helyváltoztatásra késztette. Hirtelen
azon kaptuk magunkat,
hogy már az épületen
belül húzzák a talp alá
valót. Bemutatkozott
a Kutiné Filep Katalin
15

által vezetett református
mamakör és a
Kiss-Görög Ivett
irányítása alá
került
Hunyadivárosi
B a b a M a m a
K l u b .
Végül a kicsinyeket Vass-Eysen Ábel vette le a lábáról bábos meséivel.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével, és evangelizációs
alkalmat tartott Kuti József, a
Kecskemét-keleti egyházrész
lelkipásztora, elnöklelkész. A
hűséges bibliaórára-járók mellett nagy örömünkre szolgált,
hogy több kíváncsi hunyadivárosi család is részt vett az alkal-

mon, bekapcsolódott a szélforgó, a papírsárkány készítésébe
és más programokba. Örömmel ismerkedtünk meg velük.
Bízunk benne, hogy sok ilyen
kedves alkalom lesz még a Hunyadivárosban egymás örömére és Urunk dicsőségére.
Pálné Lencsés Szilvia

H

KLUBÉLET
ÚJ VEZETŐJE VAN A BABA-MAMA KLUBNAK

A Hunyadivárosban élő kisgyermekes családok igényére
reagálva jött létre a Hunyadivárosi Baba-Mama Klub 2009ben. Alapító vezetője Sulczné Dr. Bükki Éva gyermekorvos volt, aki szervezőként,
előadóként ma is jelen van a
klub életében. Az alapítók között érdemes megemlíteni Ignácz Beatrixot, Szabó Szilviát,
Horváthné Varga Évát, a védőnők közül Ráczné Turcsányi
Rékát, Nagy Natáliát. Később
csatlakozott a klubhoz tagként,
majd 2013 januárjától vezetőként Buda Borbála, aki 2014.
május végéig irányította a klub
tevékenységét.
A klubfoglalkozásokra minden hónap első és harmadik
keddjén 10 órától kerül sor a
Hunyadivárosi Közösségi Házban, valamint a Katona József
Könyvtár Hunyadivárosi Fiókkönyvtárában. Az egyik alkaMilyen közelebbi kötődése
van a városrészhez? – kérdeztük Kiss-Görög Ivett klubvezetőt.
- Születésemtől fogva élek itt
a Hunyadivárosban. Apai nagyszüleim 1973 őszén költöztek
Kiskunfélegyházáról Kecskemétre a Czollner közre, mikor
nagypapám, Görög István a
mai Gáspár András Szakközépiskola és Szakmunkásképző Kollégium igazgatója lett.
1981-ben szüleim is ideköltöztek. Férjemmel és kisfiammal
mi is itt élünk a Madách Imre
utcában.
- Miért fontos ez a klub?
- Az utóbbi időben a felgyorsult, túlzottan interaktív világban kisgyermekünkre is kevesebb olyan idő jut, amit egyéb
teendőktől mentesen, csak neki
szentelve, tartalmasan tölthetünk el. Ehhez biztosít a klub
helyszínt, időt, mindezeken
túl olyan alkalmakat, amikor
a szülők irányított és kötetlen
beszélgetéseken vehetnek részt
a babákkal, kisgyermekekkel
kapcsolatos témákban. Sokat
jelent, hogy gyakorló anyukáknak és ezen a területen jártas
szakértőknek tehetünk fel kér-

lom általában egy mondókázós
zenebölcsi foglalkozás citerával és más népi hangszerekkel,
a másik pedig tematikus előadás meghívott szakemberek
bevonásával, melyeken pl. az
alábbi kérdések kerültek eddig
szóba: babaápolási kérdések;
mozgásterápia (Delacato módszer); elsősegélynyújtás csecsemők, gyermekek részére;
szobatisztaság, gyermekfotózási tanácsok, immunerősítés.
Ezeken kívül ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások színesítették még az alkalmakat.
Buda Borbála kezdeményezésére indult el a Családi
Nap állatsimogatóval, családi
programokkal, melyet évente
egy alkalommal rendeznek a
Hunyadivárosi Közösségi Ház
udvarán. Ignácz Beatrix szervezésében évente kétszer babaruhabörze van a Mátyás Király
Általános Iskola aulájában.
déseket – hogy Albert Einsteint
idézzem: „A legfontosabb dolog: nem szabad abbahagyni a
kérdezősködést”.

- Milyen tervei vannak?
- Nagy változások nem várhatóak, hiszen az elődeim
nagyszerűen kialakították a
klubfoglalkozások
rendszerét, kereteit. Létrehoztunk egy
16

Idén tavasszal Nagysolymosi
Andrea védőnő részvételével
öt alkalmas babamasszázs tanfolyamon vehettek részt díjmentesen a kismamák. Ez év
júniusától Trummel Ildikó védőnő is bekapcsolódott a klub
munkájába.
Komoly változás a klub
életében, hogy a vezetői feladatokat nyár elejétől Kiss‑Görög Ivett látja el. Nagy kihívás ez a számára, hiszen még
csak márciusban adott életet
első gyermekének. Ugyanakkor nagy örömmel fogadta el a
felkérést, mert ahogyan mondja: „mind tanulmányaim során,
mind a munkahelyemen szerettem aktívan részt venni a programok szervezésében, ezáltal
csoportok
összefogásában.
Köszönettel elfogadtam ezt a
tiszteletteljes felkérést azért is,
mert így aktív résztvevője lehetek a városrész életének.”
facebook oldalt, ahol a programjainkról naprakészen értesülhetnek a klubtagok. A „hunyadivaros.hu” honlapon is érdemes figyelni a klub aktuális
eseményeit.
A következő programokra
szeretném most felhívni a figyelmet. Augusztus 5-én mondókázós zenebölcsi foglalkozás lesz Hernerné Király Angéla gyógytestnevelő, gyógypedagógus óvónő részvételével. Szeptember 2-án előadás
lesz a családtámogatási rendszer legújabb változásairól (pl.
GYED EXTRA). Október 7-én
a Kecskeméti Református Egyházközség jóvoltából láthatunk
bábelőadást. A továbbiakban
vendégünk lesz egy gyermekpszichológus,
decemberben
pedig kirakodóvásárt szervezünk.
Foglalkozásainkra szeretettel várjuk nemcsak a klubtagokat, hanem minden olyan
érdeklődőt, aki alkalmanként vagy rendszeresen szívesen csatlakozna hozzánk.
Facebook:
Hunyadivárosi Baba-Mama Klub
Klubvezető: 06 70 517 4992
gorogivett@gmail.com

SZABADIDŐ
„A BÉKE SZOLGÁI, KRISZTUS SZOLGÁI”

A Hunyadivárosi Közösségi
Ház udvarán álló “kis Lourdes‑i barlang” sokakban felidézi a 14 éves S. Bernadett
történetét, akinek 1858-ban a
Lourdes melletti massabielle‑i
barlangnál 18
alkalommal
jelent
meg
a Szűzanya.
Az ott történt
csodás
gyógyulások
miatt a barlangot máig
sokan
látogatják. Május
14-én hunyadivárosi kisnyugdíjasként én is elindultam
Európa egyik leghíresebb zarándokhelyére.
1944-ben francia és szovjet
katonák együtt imádkoztak a
lourdes-i Rózsafüzér Bazilikában. Ez az esemény adta az ötletet a francia tábori lelkészeknek, hogy megszervezzék ide
az első katonai zarándoklatot.

1991-ben ehhez csatlakoztak
a magyar katonák is. 1994-től
hazánkat hivatalos küldöttség
képviseli ezen az eseményen.
Most büszke szülőként tagja lehettem az 56. Nemzetközi Katonai
Zarándoklat magyar
csoportjának, mely a
MH Légierő
Ve s z p r é m
Zenekarával
együtt 130
fővel jelent
meg a színpompás rendezvényen.
A zarándoklat − Bíró László
tábori püspök szavaival élve
− az egész élet szimbóluma.
Elindulunk otthonról, és Isten
kegyelméből hazaérkezünk, de
már nem ugyanazok az emberek vagyunk, mint azelőtt.
A nyitóünnepség a 27 ezer
fő befogadására alkalmas X.
Szent Piusz földalatti baziliká-

H

ban kezdődött. Egy kis fehér
zászló szimbolizálta az egységet és a békéért végzett imádságot, a győzelmet a háború
és minden rossz felett. Részt
vettünk egy magyar nyelvű keresztúton a lourdes-i Kálvárián.
Bíró László tábori püspök szavaival élve a keresztút az élethez hasonlóan egy hegymenet,
elesések és talpraállások egymásutánja. Ám az emberi lélek
szüntelenül emelkedhet Isten
felé − a feltámadásig.
A X. állomáshelyet Magyarország állította 1912-ben. Itt a
Magyar Honvédség békeműveletekben elhunyt katonáiért
gyújtottunk mécsest. Az azt
követő szentmisén Bíró László
emlékeztetett az idei zarándoklat mottójára: „A béke szolgái,
Krisztus szolgái”. A békét úgy
szolgálhatjuk, ha Krisztust
szolgáljuk...
Kuli Józsefné
a Hunyadiv. Nyugdíjas Klub vez.tagja

(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)

HUNYADIVÁROSIAK SIKERE A SZENIOR VILÁGBAJNOKSÁGON

Múlt számunkban hírt adtunk arról, hogy két hunyadivárosi szenior atlétánk készül a 2014. március 25-30.
között Budapesten megrendezett Fedett Pályás Veterán
Atlétikai Világbajnokságra.
Most a két résztvevő, Faragóné Czanik Éva és Tasi Péter mesél a VB-n szerzett élményeiről:
Tasi Péter (a lenti fotón jobbra):
- Jó volt részese lenni a világbajnokságnak, s látni azokat a
külföldi versenyzőket, angolokat, amerikaiakat, németeket,
ázsiaiakat, akik szeniorként is
teljesen profi szinten készülnek
egy ilyen megmérettetésre. A
magyarok színeiben 22 arany,
25 ezüst, 20 bronzérem és soksok pontszerző hely született.

Mi, kecskemétiek is megálltuk
a helyünket két ötödik, két hatodik és egy nyolcadik pontszerző hellyel. A VB hatalmas
erőt adott nekünk. Megmutatta,
hogy érdemes csinálni, jó állapotban tart (nemcsak testi, de
emberi és lelki vonatkozásban
is), és új eredmények elérésére
sarkall.
Faragóné Czanik Éva:
- Mintegy 70 országból közel
négyezer induló állt rajthoz.
Kecskemétet 14 fős népes csapatunk képviselte, közülük ketten voltunk a Hunyadivárosból.
Az indulás előtt egy nappal
becsípődött a derekamnál egy
idegszál, így injekciók és fájdalomcsillapítók segítségével
versenyeztem, mégis csak 170
ponttal maradtam alul a tervezett 3000 pontnak, de még ez
is elegendő volt kilenc induló
közül az ötödik hely megszerzéséhez.
Már régen vége a VB-nek,
mégis hetente kétszer lefutom
a 6-8 km távolságot, és nagyon
jó érzés tölt el, amikor azt látom, hogy milyen sokan futunk
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a hunyadivárosi utcákon. Ezért
is fogalmazódott meg bennünk
egy városrészi amatőr sportklub ötlete. Péterrel együtt úgy
gondoljuk, nagyon sok városrészben élő embernek lenne
erre igénye. Az alábbi telefonszámon várjuk az ezzel kapcsolatos kérdéseket, visszajelzéseket, s megfelelő érdeklődés esetén megpróbáljuk ezt
megvalósítani.
(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT
A HUNYADIVÁROSI
AMATŐR SPORTKLUBBA!
20/3105-260

H

HOBBI
SELYEMFŰMÉZ, PROPOLISZ ÉS MÉG VALAMI

Zsíros István méhészt sokan
ismerik a kecskeméti piacról,
de kevesen tudják róla, hogy
hunyadivárosi, s övé a város
egyik legjelentősebb méhállománya. - Hogyan lesz valakiből méhész? - kérdeztük
szakmája csínjáról-bínjáról.

így az akácmézhez ha- „– Miért van a méheknek királynőjük?
sonlóan igazi Hungari– Mert ha koalíciós kormányuk lenne,
kum. Jó az erekre, égé- nem lenne mézük.” (Részlet Arthur Herzog
si sérülésekre, sebekre.
„Rajzás” című könyvéből)
Gyulladáscsökkentő,
vérnyomás-szabályozó, és virágpor allergiások is fogyaszthatják.

- Asztalosként egyszer egy
kéményseprő
ismerősömnél
dolgoztam, aki megmutatta
a méhészetét. Megtetszett, s
hamarosan meg is szerettette
velem ezt a foglalatosságot.
1996 óta méhészkedem. Az
állományom mára felszaporodott 40 családra. Asztalosként
ezt a negyven kaptárt viszonylag egyszerű volt legyártanom.
Tudni kell, hogy egyetlen
méhanya családjába 40.00080.000 méh is tartozik. A Metro áruház után egy tanyán van
a méhészetem, ami mellett
gyümölcsös, napraforgó tábla
és akácos is van.

A méznek egészségre
gyakorolt jótékony hatását évezredek óta ismerjük. Én rendszeresen fogyasztom, s nem
is vagyok megfázva
egész évben. A lép fogyasztását éhgyomorra
javaslom, így tud felszívódni belőle minden
fontos anyag. Üvegbe gyűjtöm
a barnás színű, sűrű, ragacsos
propoliszt is, amely nagyon jó
herpeszre, égésre, torokfájásra. Gyulladáscsökkentő hatású
természetes antibiotikum. Segíti a lágy szövetek, sőt a csont
és porc regenerálódását. Ezért
jó gyomor és bélbajokra, reumatikus panaszokra, balzsama
pedig aranyérre, égési sérülésekre, fekélyekre is. Elősegíti a
bőr, köröm és haj növekedését.
Nem utolsó sorban tumorképződést gátló hatású.

A téli nyugalmi időszaktól
eltekintve, amikor saját raktáraikból táplálkoznak, minden
évszakban találnak a méhek
gyűjtenivalót. Először a kora
tavaszi
gyümölcsfavirágzáskor, utána a repcevirágban,
májustól az akácfákon. Utána felviszem őket Nógrádba,
mert északabbra akár 2-3 hetet
is késik az akácvirágzás. Amikorra visszajövünk, már nagyban virágzik a hárs, júliusban
az ezüsthárs, a napraforgó. A
mi környékünkön viszonylag
kevés szolidágó, azaz aranyvessző van, ami az évben az
utolsó méhlegelő. Nyár végén
jó hónapig sárgán virágzik.
Annál inkább megtalálható itt
a homokon a júniustól augusztus végéig virágzó selyemfű,
más néven vaddohány. Ezt a
gyomnövényként számon tartott „selyemkórót” a mézek
nagyon kedvelik. Európában
kizárólag a Duna-Tisza közén
(Kiskunságban) található meg
nagyobb foltokban, itt Kecskemét környékén például szántóföldek, dűlőutak mentén. Ez
a szárazságtűrő növény ott is
megél, ahol más már nem, így a
méhészet szempontjából nagy
jövője van. A selyemfűmézet a
világpiacon még nem ismerik,

A háziméhek nagyon jól szervezett kolóniában élnek. Tanulhatnának tőlük az emberek.
Egy dolgozó nyári időszakban
kb. hat hétig él. Az első hetekben ők a dajkák, akik etetik a
királynőt és az utódokat. A 3.
és 4. héten gyűjtik a virágport.
Az 5-6. héten, amikor erejük
már csökken, a vízhordás, tisztogatás a feladatuk. Utolsó percükig dolgoznak.
Télen nyugalmi állapotban
vannak. Valójában nem alszanak, hanem fürtökben melegítik egymást. Nagyon érzékenyek a hidegre. Hidegfrontnál
már napokkal előtte ingerlékenyek. Van egy hetedik érzékük,
mint a vadaknak. Már messziről megérzik azt is, ha víz van
a közelben. A legrejtettebb
vízlelőhelyeket is megtalálják.
Kora tavasszal érdemes nekik
kitenni itatóvizet, mert ha távolra mennek a folyadék után,
s közben lehűl a levegő, megdermednek, s elpusztulnak.
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Hiába szúrtak meg számtalanszor, nagyon szeretek a méhek közelében lenni. A hegyekben van egy kis portám. Oda
szoktam felvinni őket júniusban. Egészen romantikus az a
pár hét, amit ott együtt töltünk
– csak mi és a természet –, pedig nagyon fáradságos az utaztatásuk. Mindenkinek csak azt
tudom mondani, hogy aki ezt
a munkát nem szereti, ne csinálja, mert megérzik a méhek,
milyen a gazdájuk.
FOGADÓÓRÁK:
PÁSZTI ANDRÁS
önkormányzati képviselő
a részönkormányzat elnöke
10. sz. választókerület
Elérhetőség:
T.:+36 20/945-70-28
pasztia@freemail.hu
andras.paszti@gmail.com
Fogadóórák időpontja:
Minden hónap első
szerdáján 17 órától a Mátyás
Király Általános Iskolában
(Kmét., Mátyás király krt. 46.)
és
minden hónap utolsó
szerdáján 17 órától
a TKKI Kecskeméti
Igazgatóságának épületében
(Kmét., Szolnoki út 20.)
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Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogató a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu
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