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Tisztelt Hunyadivárosiak!
Kedves Olvasók!

Örömmel mondhatom, hogy
2016 olyan év a városrész
életében, amikor nagyon sok,
régóta fontos
dolgot
fejezünk be. Ilyen a
Géza fejedelem
körút újraaszfaltozása (lásd
az alsó képen), az
önerős útépítések befejezése
a Bérc, Gerecse, Lovag és
Gyenes István
utcákon. Elkészült a Dugovics Titusz és
a Corvina utca
szilárdburkolata is (l. jobbra).
Nagy valószínűséggel még
ebben az évben megoldódik a
Kaffka Margit utca Északi elkerülő út felé eső szakaszának rendezése. Tavaly november 30-án
volt egy lakossági fórum, ahol
elhangzott a környéken élőknek
az a javaslata, hogy a Kaffka
Margit utca végén lévő 200 méteres földút is kapjon szilárdburkolatot, továbbá járda és kerékpárút segítse a Kőrösihegy különböző pontjairól áthaladó emberek közlekedését. Az aszfaltút
erősen megnövelheti a Kaffka
Margit utca forgalmát, így mindenképpen szükség lesz a járda

VISSZATEKINTÉS
és kerékpárút építésére a biztonságos közlekedés érdekében.
A Hunyadivárosi Tanácsadó
Testület döntése alapján részt
vállaltunk a Szentistvánváros
infrastrukturális fejlesztéséből.

A Hunyadivárosból többen járnak dolgozni a Szent István király körúton található nagy cégek valamelyikébe, ezért nagy
segítség lesz számukra, ha a gyalogos forgalom nem az úttesten
zajlik, hanem járda áll
rendelkezésükre. Ennek megvalósításához
jelentős összeget különítettünk el a tavalyi
és az idei körzeti keretünkből. A Tanácsadó
Testülettel megvitatva
összesen 1,6 millió forintot adtunk erre, ami
közel 8%-a az
összes költségnek. A 9. számú
választókerület kerete és a
város fedezte a
járdaépítés többi költségét, ami még az idén el
fog készülni.
A Hunyadiváros sportéletéhez is jelentős fejlesztések kapcsolódnak.
Az idei évben a Mátyás
Iskola mellett egy minden igényt kielégítő műfüves labdarúgó pálya
épült a korábbi nagyon
rossz állapotú, saras, latyakos, salakborításúnak
nem nevezhető focipálya
helyén, a Serleg utcán.
Kecskemét Önkormányzata tízmillió forintos, a
Magyar Labdarúgó Szö

vetség pedig húszmillió forintos
hozzájárulással építtette meg a
pályát, melyet elsősorban az általános iskolások és a gyermek
labdarúgó utánpótlás-csapatok
vehetnek igénybe. Természetesen a hunyadivárosiaknak is
van lehetőségük itt sportolni
csekély térítési díj ellenében,
ami szükségszerű hozzájárulás
lehet később a pálya fenntartási
költségeinek fedezéséhez. Az a
célunk, hogy ez a pálya hosszú
távon szolgálhassa a városrészünket, sportolóinkat, gyerekeinket.
Ehhez kapcsolódó beruházásunk lett a műfüves pálya szomszédságában kiépült 333 méteres
futópálya, ami igényességében
és kivitelében a Melinda Parkéhoz hasonlít. Ezt a tavasszal
megalakult hunyadivárosi futókör akkor nyolcfős tagsága kezdeményezte. Tudomásom szerint létszámuk azóta már ötven
főre bővült, és továbbra is szívesen várják
tagjaik sorába a futni
vágyókat.
A területen
egy ivókutat
is kihelyeztünk, hogy
minél ideálisabb körülményeket
teremtsünk
a sportoláshoz. A felerészben
választókerületi és
felerészben
önkormányzati támogatás terhére elkészült
mulcsos futópálya sokak régi
vágyát váltotta valóra.
A fenti létesítmények működtetéséhez megoldást kellett találnunk a hunyadivárosi kutyatartók kedvelt találkozóhelyének áthelyezéséhez. Többszöri
egyeztetés után sikerült megfelelő helyet találnunk számukra
a Közösségi Ház és Bölcsőde
közötti elkerített füves részen.
Ide védőkerítést is kialakítottunk. Ez a jó lehetőség egy évre
adott, utána újabb társadalmi
egyeztetés következik. Úgy látom, összetartó kis közösséggé
formálódik ez a lassan harmincnegyven fős kör is.
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ELŐRETEKINTÉS
Éves keretünkből ebben az évben is támogattuk a Baba-Napot,
a Hunyadi Iskolát, Mátyás Iskolát, Napsugár Óvodát, Ifjúsági
Óvodát és a bölcsődét. Továbbra
is fontosnak tartjuk a Közösségi
Ház működtetését, a Közösségi
Kertet, a Baba-Mama Klubot, a
Nyugdíjas Klubot és a sok szép
sikert hozó Mátyás Király Citerazenekar patronálását. A BabaMama Klub kérésére a városrész
három játszóterénél cseréljük a
homokozó földjét: a Pázmány
Péter utcán, a Természet Házánál és a Tinódi utcán. Nemcsak

a babakocsik, de a mozgásukban
korlátozott emberek közlekedését is segíti a Hunyadi János
Gyógyszertár ajtajának felújítása. A Czollner közi emeletes
házak lakóinak évek óta gondot
jelentett a parkolás. Itt tereprendezéssel járulunk hozzá a helyzet megoldásához. Köszönjük
a Gyenes család támogatását is,
akik jóvoltából ismét megcsodálhattuk a villanyoszlopokra
kihelyezett gyönyörű muskátlikat és szép virágágyásokat.
Idén a XII. Hunyadivárosi Napok tombolabevételét az Ifjúság

Úti Óvoda kapja meg. A rendezvény első napján – a testület
által támogatott helyi kulturális
kezdeményezések sorában – bemutatjuk a városrészünkbe költözött W. Barna Erika grafológus most megjelent könyvét.
Bízunk a városrész további
fejlődésében. Köszönöm az itt
élő emberek közösségi aktivitását, kezdeményezőkészségét és
optimizmusát, amivel élhetővé
és szerethetővé tudjuk varázsolni a lakókörnyezetünket.
Pászti András

a 10. vk. önk. képviselője

GYERMEKEINK JÖVŐJÉT SZOLGÁLJA AZ EGYETEM

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott augusztus 20-a alkalmából a városrészünkben élő Varga László nyugalmazott református lelkipásztor, püspökhelyettes, volt országgyűlési képviselő, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány kuratóriumi
elnöke. A kitüntetést Kecskemét város szellemi, anyagi gyarapodásáért, jó hírnevének
öregbítéséért, valamint rangjának, vonzerejének emelése érdekében végzett maradandó
értékű tevékenységéért, példamutató életútja elismeréseként adományozták számára.
2007-ben
megkapta
a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjét,
2008-ban pedig Kecskemét
önkormányzata Pro Urbedíjat adományozott Önnek.
Hogyan értékeli a most kapott
kitüntetést?
- Igazán meglepő volt, amikor megkaptam azt az előzetes
értesítést, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök úr állami elismerésben kíván részesíteni. Bár ennél közelebbi nem derült ki a levélből, nyilatkozni kellett, hogy
elfogadom vagy nem. Ezt mindenkitől megkérdezték – attól is,
aki később visszaadta, amit épp
emiatt az előzetes gesztus miatt
utólag már becstelennek tartok.
Különösen megtisztelő számomra ez a kitüntetés azért is,
mert a törvény szerint tíz éven
belül csak „rendkívüli esetben”
szoktak ismételten magas rangú
állami elismerést adományozni.
- Lázár János a Pesti Vigadó
épületében tartott átadó ünnepségen megerősítette, hogy csak
a kétségbevonhatatlan teljesítmény az, ami a nemzeti büsz-

keség aranyfedezetét biztosítja.
Ön számos szolgálati területen
állt helyt: volt lelkipásztor, püspökhelyettes, főigazgató és parlamenti képviselő is. Óvodákat,
iskolákat, konferenciaközpontokat hozott létre. Sok más között
az Ön nevéhez köthető a nyárlőrinci Emmaus-ház és a kecskeméti Sion Nyugdíjasházak megépítése. Mi motiválta mindebben és mi az, amire az utóbbi tíz
év közéleti szerepvállalásában a
legbüszkébb?
- Olyan tálentumot kaptam,
hogy az építkezés, a tervezés,
előregondolás gyermekkoromtól kezdve mindig bennem volt.
Ezt már középiskolai tanáraim
is észrevették és éltek vele. Lelkészként és közéleti személyként
is jellemző volt rám, ebből fakadóan az utóbbi tíz évben is elég


sok munkám
volt, 2008-ig
az egyházkerületnél,
de
nyugdíjazásom után sem
tudtam igazán
megpihenni.
Mindazt, amit
tettem, hitből
tettem. A református kollégium rendszerváltást követő
újraindításakor
és később is
sokszor megtapasztaltam, hogy tervezni csak
úgy érdemes, ha Isten szándékára bízva, hittel és alázattal végzem a rámbízottakat: „Ha az Úr
nem építi a házat, hiába dolgoznak
azon annak építői” (Zsolt 127,1).
Ehhez kapcsolódó emlékem,
hogy amikor a kilencvenes évek
végén tervbe vettük az iskola
bővítését, vendégünk volt Orbán Viktor miniszterelnök úr.
Nem véletlenül helyeztük a fogadóhelyiségbe a tornacsarnok
és uszoda tervezetét. Észre is
vette, s megjegyezte, hogy ez
igen nagyszabású terv, vajon
mennyibe fog kerülni. Azt feleltem, hogy pontosan nem tudom,
de úgy hatszázmillióba.
- S miből gondoljuk megépíteni? - kérdezte. - Hitből - feleltem
én. Rám nézett, s mosolyogva
azt mondta: - „Az se semmi!”.
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Az Úristen az életutamat úgy
vezette, hogy számos, szinte
csak hitből kezdeményezhető
feladatot bízott rám, melyek külső nézőpontból a lehetetlenséggel voltak határosak. Ami pedig
nem valósult meg, nem keserített
el, mert bizonyos voltam abban,
hogy ezt valamiért Isten nem
akarja. Folytatva a tíz év felidézését, a 2010-es választáson
lettem országgyűlési képviselő.
Bár a munkánkról azt szokták
mondani, csupán az a dolgunk,
hogy jókor nyomjuk a gombot,
az én tapasztalataim korántsem
fedik le ezt az egyszerűsítést.
Amire büszke vagyok – bár ezt
a szót nem szeretem, mert nem
keresztény kifejezés, inkább hálás vagyok az Úristennek azért,
ami ebből az időszakból biztosan a nevemhez kapcsolódik –,
az a Kulák Emléknap, mert ezt
az egyéni képviselői javaslatomra fogadta el 2012-ben az
országgyűlés. Azóta minden év
június 29-én, Péter-Pál napján
emlékezünk meg a kuláküldözés áldozatairól.
Nagyon örültem annak is,
hogy részese lehettem az új Alkotmány elkészítésének, mert
azt elég sok belső beszélgetés,
vita előzte meg. Meg kellett
azért harcolni, hogy az alaptörvényünk leszögezze: Magyarország keresztény állam, és értékrendjében az elsők között
szerepel a család. Elmondhatom
az elmúlt tíz évért és az elmúlt
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nyolcvanért is, hogy „Soli Deo
Glória”, „Egyedül Istené a dicsőség”, ahogy Kálvin legkedvesebb hittétele is mondja.
- Részt vett az új egyházi törvény előkészítésében. Személyes
elkötelezettséggel szorgalmazta
a hit- és erkölcstanórák bevezetését az oktatásba. Hogy látja
most ezek megvalósulását?
- A törvény újrafogalmazásához mi a kereszténydemokrata
frakcióban elkészítettünk egy
tervezetet, amit az utolsó pillanatban módosítottak. Ne kérdezze, hogy miért. Az volt a parlamentben eltöltött időszakom
egyik legnagyobb tanúsága,
hogy a politika más, mint a hit
és az egyház. Amikor azt mondják, hogy valami „politikai kérdés”, akkor az ember nyel egyet,
és tudomásul veszi. Bethlen Gábor mondta: „Nem mindig lehet
megtenni, amit kell, de mindig
meg kell tenni, amit lehet”. Ennek igazsága szerint tevékenykedem én is. Végül a miénknél
megengedőbb egyházi törvény
lett elfogadva, mindenesetre ez
is jól kiszűri azokat a szervezeteket, amelyeket az egyházaknak
járó kedvezmények megszerzése céljából hoztak létre. Az egyház név is tágabb értelmű lett,
de a törvény immáron harmadik
változata is alkalmas arra, hogy
tisztességes mederben tartsa a
nem hagyományosan egyházi
szervezetek tevékenységét is.
Ami a hit- és erkölcstan oktatásának szükségességét illeti, ebben a protestáns egyházak
kezdettől egyetértettek. Az utolsó percben Erdő Péter bíboros
úr is hozzájárulását adta, így
vált kötelezővé 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben az
általános iskola 8 évfolyamán.
A megfontolás tárgya nem a hittanórák bevezetésének szükségessége volt, hanem az a kérdés,
hogy az erkölcstanórákat vajon
ki, milyen képzés után, és milyen értékrendet alapul véve fogja majd tartani. Az elmúlt három
év is azt igazolta vissza, hogy
a bevezetett tanítási modell erkölcstan része az, ami gyengébb
lábakon áll. A mi református intézményünkben például működőképes volt, hogy a nem református diákok saját felekezetük
hittanórájára járjanak, és fordít

va: más keresztények, mint például a baptisták elfogadták, ha
a hozzánk járó gyermekek a református hitoktatást választják
– hiszen ezzel még nem váltak
hűtlenné a hitükhöz, gyülekezetükhöz. Azon túl, hogy fontosnak tartom ezt a keresztény
ökumenikus
együttgondolkodást, a hittanra és az erkölcstan
oktatására vonatkozóan is érvényes: a tanított anyagon túl óriási szerepe van a tanár, hitoktató
személyének, hitelességének a
gyerekek világképe, világlátása
alakulásában.
- Feleségével, Ilonával négy
gyermeket neveltek fel, és már
a 11. unokájukat várják. Nem
könnyű a mai világban továbbhagyományozni az Ön által képviselt keresztény értékrendet. Mi
ennek a legfőbb akadályozója?
- A mindenkori divat és a tömeghatás ennek a legfőbb hátráltatója. Ahogyan a Bibliában
is olvasható, van keskeny út és
van széles út. Az utóbbin sokkal
könnyebb haladni, hiszen a tömeg is errefelé sodor. A családi
nevelésünkben próbáltunk arra
törekedni, hogy adott helyzetben
senki ne a könnyebb utat válaszsza, hanem azt a nehezen járható
keskeny ösvényt, amit a tisztesség és az egymás iránt való felelős gondolkodás jellemez. Azt,
hogy ezt a szemléletet mennyire
sikerült továbbadni, már az unokáinkon is le tudjuk mérni, akik
– Istennek hála – nem mennek
annyira a tömeggel, a divattal,
mint a kortársaik.
- Matolcsy György, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke 2014-ben
Önre bízta a kecskeméti egyetemfejlesztés alapítványi tisztét,
ami 12-15 milliárdos fejlesztési
projekt kézbentartását jelenti.
Milyen személyes okok vezették
arra, hogy ezt az embert próbáló feladatot elvállalja, s folyamatos ellentámadások kereszttüzében is végezze?
- A történet évekkel ezelőtt
kezdődött azzal, hogy a parlament folyosóján odajött hozzám
Matolcsy elnök úr: „- Laci bácsi! Csináljunk-e Kecskeméten egyetemet?”… - Persze,
hogy csináljunk! – adtam meg
az egyetlen lehetséges választ.
Ma is úgy gondolom, azt, ami
előbbre viszi a várost és az or-
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szágot, minden nehézségével
együtt vállalni kell, s vállalom
is mindaddig, amíg testi-szellemi erővel bírom. Emlékszem,
ahányszor nagymamámat kérdeztem a hogyléte felől, mindig
azt válaszolta, amit mostanában
én is: „Tudod, fiam, ahhoz való
képest…”. Ebben benne volt
minden: a kora, a betegségei, az
aktuális gondok és az is, hogy
mindezek ellenére jól van, és az
Úr segítségével végezni tudja a
napi feladatát. Nekem óriási segítség, hogy egytől egyig olyan
munkatársakkal dolgozom, akikben száz százalékig megbízok. A
feladat nagy volumenére való tekintettel már kezdetben
felmerült, hogy vagy az
alapítvány alkalmazotti létszámát kell megnövelnünk, vagy pedig
létre kell hoznunk egy
projektcéget. Az utóbbi
mellett döntöttünk, így
jött létre a Pallas Athéné
hat alapítványát magába foglaló Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.
(KEDO Zrt.), amelynek
kimondottan az építkezés lebonyolítása a feladata. Ez annál is
inkább időszerű volt, mert a mi
alapítványunk a maga feladatát
már 2015. december 31-ig elvégezte. Túl vagyunk az Izsáki úti
kórház bontásán, a terület telekké alakításán, a leendő objektum
megtervezésén és engedélyeztetésén.
- A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten
támogatja a felsőfokú közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés
meghonosítását és szakirányú,
illetve interdiszciplináris kutatások indítását. Szeptemberben
közel ezer hallgató kezdte meg
tanulmányait a Pallasz Athéné Egyetem kecskeméti karain. Az alkalmazott tudományok
egyeteme cím megszerzése és a
Gazdálkodási és Menedzsment
alapszak indítása mellett 1500
hallgatót befogadó új campus is
épül az egykori kórház helyén.
Hogy áll ez a beruházás?
- 2016 elején komoly akadályba ütköztünk. A jogi egyeztetést
követő közbeszerzési eljárás lefolytatása teljes egy év kiesést
jelent a munkálatok folytatásában. Nagy örömünkre szolgál,

hogy 60 nappali és 30 levelező
hallgatóval a Gazdálkodási és
Menedzsment szak első évfolyamának képzése elkezdődhetett a székházunk épületében
és a GAMF termeiben. A tanév második felére elkészül a
székházunkban egy 60-70 fős
diákotthon is. A 2017 szeptemberétől induló új karra már 150
hallgató felvételét tervezzük.
Az épülő campus megközelítőleg 30 ezer négyzetméternyi
területén öt épületben kap majd
helyet az oktatási, az igazgatásiadminisztrációs és a kulturális
központ, a könyvtár, valamint
egy teljesen új kollégium. Az

új egyetemi városrészt gyalogos felüljáró köti majd össze a
Műszaki Főiskolai Karral, és a
Sport utca felett a Rudolf laktanyával, ahol egy családi sport és
rekreációs központot épít Kecskemét önkormányzata. A Pallas
Athéné-alapítványok közös beruházásában épülő campus teljes átadása 2018 szeptemberére
várható.
- A Pallas Athéné-alapítványok oktatási, tudományos és
kutatási tevékenysége, ezen belül is pénzügyi és közgazdasági képzése mennyiben képvisel
újat, mást, mint amit az állami
szféra által támogatott felsőoktatási rendszer kínál?
- Nemrégiben beszélgettem
egy – a közgazdász képzésben
évtizedeket eltöltő, ma is aktív
– szakemberrel. Megkérdeztem
tőle, hogy a közgazdászok milyen arányban képviselik a régi,
illetve az új közgazdasági gondolkodást. Meglepetésemre azt
mondta, hogy tízből nyolcan még
a szocialista érából rendszerváltás idejére kinövő neoliberális
gazdaságtudományt támogatják.
Nem véletlen, hogy a Magyar
Nemzeti Bank alapokmányának
és társadalmi felelősségvállalási
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stratégiájának megfelelően kiemelt feladatának tekinti a pénzügyi kultúra hazai fejlesztését,
és az ezt lehetővé tevő modern
közgazdasági gondolkodás alakítását. Ennek érdekében gazdasági nyereségéből jelentős
összegekkel finanszírozza a
gazdasági képzéshez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra bővítését nemcsak
Kecskeméten, hanem az ország
más városaiban, például Pécsen
és Budapesten is, ahol a Corvinus Egyetemhez köti együttműködési szerződés. A közvetlen
cél az, hogy egyelőre egy szűkebb szegmensen nagy hatékonysággal létrehozzon
egy olyan előremutató
képzést, melynek végzett hallgatói nemcsak
a jelen, de a jövő század
kihívásainak kezelésére
is alkalmas gazdasági
szemlélettel kezdenek
tevékenykedni.

Fontos, hogy már most
legyen egy olyan rétege
a nemzeti gazdálkodást
megvalósító szakembereknek,
akik másként gondolkodnak.
Ezt képviseli az unortodox, az
én szóhasználatomban egyszerűen csak „új” gazdaságpolitika, amelynek egyik jellemzője,
hogy a lakosság adóterheinek
növelése helyett a gazdaságilag
erős piaci szereplők megadóztatásával, újszerű pénzügyi és
befektetési politikával próbálja
előteremteni a gazdaság fellendüléséhez szükséges alaptőkét,
és stabilizálni az állam pénzügyi
helyzetét. Ennek működőképessége már bizonyított, hiszen ha
összehasonlítjuk az ország jelenlegi gazdasági mutatóit azzal
az összeomlás-közeli állapottal,
amiben a 2010-es kormányváltáskor volt, az eredmények
magukért beszélnek. Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter tevékenysége alatt került sor többek között az IMFtől való leválásra is, amit e kis
ország életében óriási sikerként
könyvelhetünk el.
Az alapítványok révén életre hívott új képzési struktúra és
tartalom olyan előrelépést jelent,
ami a felsőoktatás hagyományos
rendszerében jóval hosszabb idő
alatt valósulhatott volna meg.

H

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK!

SZABÓ ISTVÁN RANGOS ÁLLAMI ELISMERÉST KAPOTT

Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést kapott augusztus 20a alkalmából Szabó István Sándor pedagógus,
a kecskeméti Katona
József Gimnázium igazgatója. A rangos állami
elismerést a Pesti Vigadó épületében rendezett
ünnepségen Lázár János Miniszterelnökséget
vezető minisztertől vette át, aki hangsúlyozta:
„legkiválóbb honfitársaink egyéni teljesítménye végül közösségi élménnyé válik”.
Szabó Istvánra mi, hunyadivárosiak külön is büszkék vagyunk, mert régi szálak kötik őt
a városrészhez:
- Általános iskolás koromban
költözött ide a családunk – nyitja
a beszélgetésünket Szabó István
–, s én már tudatosan itt alapítottam családot. Feleségemmel
először egy Tinódi utcai emeletes házban laktunk, majd ahogy
bővült a család, építkezésbe fogtunk a közelben. 1988-ban költöztünk a jelenlegi helyünkre, s
mára elmondhatom, négy gyermekünk nőtt fel ebben a városrészben. Itt minden együtt van:
nyugodt, szép a hely, és akár az
egészségügyi ellátást, a gyermekintézményeket, a közlekedést vagy a kereskedelmi kínálatot nézzük, minden jó színvonalon áll a rendelkezésünkre.

- A városrész
infrastruktúrája fejlődéséhez
tevékenyen is
hozzájárult.
- 1990-ben,
az első demokratikus választások után lettem a Hunyadiváros egyéni
önkormányzati
képviselője.
Büszke
vagyok
arra,
hogy maradandó eredmények
is születtek a
tevékenységem idején. A kezdeményezésemre épült például a
Ceglédi úti kerékpárút, és a környékbeliek kérésére akkor épült
meg a kis Szil-Coop, a Hunyadiváros máig kedvelt bevásárlóhelye.
- Hogyan értékeli a magas kitüntetést?
- Őszintén meglepett talán
azért is, mert nem sokszor vagyok reflektorfényben. Mi a
tantestülettel megszoktuk, hogy
nap mint nap „csendben”, elsősorban a magunk erejére, tudására támaszkodva oldjuk meg
mindazt az oktatói, nevelői és
szervezői feladatot, amit saját
pedagógiai programunk előír
számunkra. Ennek látványosabb
eredménye, hogy diákjaink 95-98%-a sikeresen lép tovább a
felsőoktatásba.

„A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása.”
Dr. Colleen Wilcox

- A jelenlegi képzési rendszer
kialakítása mennyiben köthető
az Ön vezetői elképzeléseihez?
- Kinevezésemkor váltunk meg
a szakközépiskolai képzéstől, és
fokozatosan fordultunk a speciális képzések felé. Ennek eredménye ma a fizikával megerősített matematika-tagozat, illetve
a kémiával megerősített biológia tagozat. A hat- és négyosztályos képzésünkben egyaránt van
a reál tagozatok mellett humán
(nyelvi) képzési irány. Igazgatóságom első évétől indult az öt
évfolyamos képzés keretében
megvalósuló Arany János Tehetséggondozó Program is.
- A pedagógiai munka nevelési
részében milyen tulajdonságok
kialakítását célozza meg az Ön
által vezetett tanári közösség?
- A legfontosabb egy embernél
a biztos erkölcsi alap, azaz a becsületesség minden területen. A
másik az, hogy őszinte érdeklődéssel fogadni tudjanak új információkat, és képesek legyenek
azokat szűrni, megvizsgálni. Ma
már nyitott könyv az életünk,
egy ország élete is. Mindenki
előtt ismertek a világban zajló
folyamatok. A felgyorsult információáradat azt is eredményezi,
hogy nem maradhat sokáig titokban semmi. Ez egyfajta kontrollt is jelent, ami – úgy gondolom – eszköz lehet abban, hogy
tisztességesebbé váljon a világ.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

NÉMETH ERNŐ KAPJA IDÉN A TÓTH LÁSZLÓ-DÍJAT

Október 2-án veszi át kitüntetését Németh Ernő rádiós
újságíró, a Gong Rádió főszerkesztője, akit városunkért
végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Kecskemét
Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth László-díjban részesített. A neves médiaszakember
tevékenységét a hunyadivárosiak különös figyelemmel kísérik, hiszen 23 éve él a városrészünkben.
- Mit jelent számodra a Hunyadiváros? - kérdeztük Ernőt.
- A kislányom születési évében
költöztünk ide. Az eltelt közel
negyed évszázad alatt azt él-

tem meg, hogy ez a városrész a
csend és béke szigete. Egy lakótelepen általában pörgősebben
élnek az emberek. A hunyadivárosiakat hazatérve várja a kert és
egy jóízű beszélgetés a szintén
kint munkálkodó szomszédokkal. Nem vágyom el innen, sőt
ennyi idő alatt már igazi hunyadivárosinak vallom magam.
- Szegeden indult a pályád közel 30 éve. Az MTV Szegedi Körzeti Stúdiójában, később a Duna
TV-ben, majd az 1989-ben indult
Nap TV-ben riporterkedtél, ami
a Magyar Televízió számára készített műsorokat. Hogy vezetett
haza az utad?


- A Tisza-parti városban voltam gyakornok, segédszerkesztő, majd végigjártam a ranglétrát. Amikor felkerültem Pestre,
a Falu TV, a Manager Magazin,
a Vasárnapi Magazin, az „A
Hét” című hírműsor és a Híradó
munkatársa voltam, kulturális
és gazdasági műsorokat készítettem. Jelen voltam a Duna Tvnél, és egy új éjszakai műsort is
szerkesztettem a Bagoly Tv-ben
jó hangulatú beszélgetésekkel.
Az este tíztől hajnali ötig tartó
műsornak rövid idő alatt óriási
nézettsége lett. 1995 novemberében osztotta meg velem Tőzsér Judit a Gong Rádió indításának gondolatát. 1996. január
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VÁROSI ELISMERÉSEK
11-én volt az első adás, én februárban kerültem itt státuszba.
Ekkor már igen széles körű tapasztalatokkal rendelkeztem, és
sok médiával voltam kapcsolatban. Mindezeket jól tudtam kamatoztatni az induló Gong Rádiónál, aminek immár húsz éve
vagyok a felelős szerkesztője.
- Mi az, ami a legközelebb áll
hozzád
- Jó kérdés. Minden. Egyszer
tréfásan említettem valakinek,
hogy én a harangöntéstől a gyerekszületésig mindennel foglalkozom. Az évforduló kapcsán
utánaszámoltam, hány riportot
készítettem a Gong Rádiónál, s
megdöbbentő adat jött ki: 14-15
ezerre tehető ezeknek a száma.
Rengeteg emberrel találkoztam,
számtalan helyszínen és eseményen jártam. Egyszer „vidéki rádiósként” talán a legemlékezetesebb interjúm Kertész Imrével
volt Berlinben.
- Politikai újságírói tevékenységedről olyan véleményeket lehet olvasni, hogy „szakmailag és
politikailag kiegyensúlyozott”.

- Mit takar ez a kifejezés?
- Nekem megvan a magam politikai értékrendje. Konzervatív
beállítottságú ember vagyok,
ezen belül is keresztény konzervatív, de a munkámat nem ez irányítja, hanem az az igény, hogy
hitelesen tájékoztassam
a nézőket,
hallgatókat,
olvasókat.
- A műsorokon át mit
szeretnél
mondani az
embereknek?
Azt,
hogy ha az
ember tisztességgel,
becsülettel dolgozik, annak
eredménye lesz. Én a munkában
hiszek. A fiatal kollégáimnak és
a kétezres évek elejétől meglévő
tanítványaimnak is azt szoktam
mondani: csak úgy tud az ember előbbre jutni, ha naprakész,
becsülettel dolgozik, és a lelke
rendben van.

- Szívügyed a Hunyadiváros
is.
- Ez így van. Örömmel veszek
részt a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület munkájában. Felkaroltam annak idején az induló
két tanítási nyelvű oktatást, amire nagyon
büszke vagyok. Jó pár
anyag, riport készült
már a rádióban a sikereiről. Évek
óta harcolok a városrészben
két körforgalomért:
a
Ceglédi
útra és a
nagyaluljáró városrész felőli kereszteződéséhez. Láttam már itt balesetet,
gyermeket elütni. Elmondhatatlanul veszélyes az, ahogyan öt
irányból egy pontba érkeznek
itt a járművek. Nem nyugszom,
amíg nem történik itt valami látványos változás.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

AZ ÉV KECSKEMÉTI MESTERE SZABÓ JÓZSEF

Szabó József 1975-ben kapta meg a mesterlevelet. 1981 óta
dolgozik kisiparosként, később vállalkozóként a karosszérialakatos szakmában. 1985-ben már magáénak tudta a Kiváló Kisiparos Kitüntetés Ezüst fokozatát. 2005-ben lett Aranykoszorús
Mester. 2014-ben megválasztották az Év Kézművesének. Idén
megkapta az Év Kecskeméti Mestere Díjat, melyet a Hírös7
Fesztivál megnyitó ünnepségén Szemereyné Pataki Klaudia
polgármestertől vett át.
- Mi köti a Hunyadivároshoz?
- Már 1985-ben megvettem a
Ceglédi úton azt a telket, ahol
a mostani műhely és lakóépület
van. Közben laktunk a Béke fasoron is, a vállalkozásomat pedig még jó ideig a Liszt Ferenc
utcán működtettem. Testvéreim,
rokonaim is élnek ebben a városrészben, ami mindig nagyon
tetszett nekem.
- Hogyan alakult a pályája?
- A mesterlevél megszerzése
után az AFIT-nál dolgoztam hét
éven át, az utolsó négyet már
vezetőként. A 35 vállalkozóként
eltöltött év alatt közel hetven
tanulóm volt. Kapcsolatban állok a Nemzeti Szakképzési’ Hivatallal, amelynek akkreditált
képzőhelyeként látom el ezt a
feladatot. A lehetőségeknek kö

szönhetően többször jártam német és svájci munkahelyeken,
ahol gyakorlati tapasztalatokat
szereztem. 1983 óta részt veszek
a mesterképzésben is. 1987-ben
a karosszérialakatos mestervizsga-bizottság elnökének választottak, amire máig érvényes
megbízásom van.
- Hogyan változott a szakma?
- Teljesen átalakult, ahogyan
maga a karosszéria is, amiben ma
már a könnyűfémszerkezetek és
a műanyag játsszák a főszerepet.
Valójában sokkal nehezebb ez a
szakma most, mint amikor még
elég volt egy szerszámos láda,
egy hegesztőkészülék és egy kis
kézügyesség ahhoz, hogy valaki jó munkát végezzen. Hét évig
Peugeot karosszériajavítást is
végeztem, ahol igen magas követelményeknek kellett megfelelni. Minden nehézség ellenére
elégedett lehetek. Tanulóimnak
több mint fele megmaradt ebben
a szakmában a megye településein, s két kecskeméti nagyvállalkozó is van már köztük.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)
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OLIMPIA
BORONKAY PÉTER 9. LETT RIÓBAN

Közel
három
évtizede működő
rendszer,
hogy
közvetlenül az
olimpiai
játékok után, azzal
azonos
helyszínen
kerül
sor a paralimpia megrendezésére is.
Szeptember
7-18 között
a XV. Nyári
Paralimpiai Játékok
versenyzőjeként ott
volt Rio de Janeiróban
a Kecskeméten élő Boronkay
Péter kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok magyar paratriatlonista is. Maga a
paratriatlon először szerepel a
paralimpia programján, s a Hunyadivárosban felnövő Boronkay Péter az első magyar, aki
részt vett rajta.
Péter erősen kötődik
a Hunyadivároshoz, hiszen felnőttként is sokáig élt ebben a városrészben. Jelenleg a „Dr.
Bátorfi ATK-Mercedes

Benz Gyár KMSE” tagjaként
versenyez – olyan profikkal,
akiknek hivatása a sport, és igen
jó csapat áll mögöttük.
Már 2010-től tudni lehetett,
hogy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság döntése értelmében
szerepelhet paratriatlon 2016tól a paralimpiák programjában.
A Magyar Paralimpiai Bizottság
2012-ben vette be a szakágak
sorába a paratriatlont.
A paratriatlon kvótaszerzési
folyamatában első körben a magyar triatlonisták kimaradtak.
Július 8-án Péter nem kapta meg
a szabadkártyát sem a versenyzéshez, két hét múlva viszont
egy versenyzői visszalépés miatt neki ítélték oda az indulási
jogot. Július végén az Ironman
70.3 Budapest versenyen győzelemhez segítette a „Budapest
2024” nevű váltót, élete legjobb
félmaratoni eredményét hozva ezzel, majd az olimpiai felkészülés érdekében a bulgáriai
Belmekenben tartott magaslati
edzőtáborozást.
Az augusztus 29-i eskületételnél Brazília magyarországi
nagykövete, Valter Pecly Moreira is köszöntötte a csapatot. Elmondta, hogy a „brazilok, a riói

lakosok, a kariókák nyitott szívvel és tárt karokkal várják a paralimpikonokat”. A másfél órás
ünnepség végén egy evangélikus lelkész áldással kívánt sok
sikert a sportolóknak és kísérőiknek. Kecskemétet két sportoló
képviselte, Csonka András asztaliteniszező és Péter.
Tizedikén került sor a
versenyre a Copacabana Erőd tövében található világhírű strandon,
ahol Péter is 750 métert
úszott, 20 kilométert
kerékpározott és 5 kilométert
futott. Kategóriájában a világ
legjobb 11 sportolója között tartották számon, és be is váltotta
a reményeket, önmaga felé tett
elvárásait is azzal, hogy akadályoztatott helyzetben is a 9. helyet szerezte meg a világranglistán. Izgalmas perceket okozott, hogy a kerékpározás első
körében leesett a lánca, amit fél
kézzel kellett villámgyorsan a
helyére tennie. Emiatt kissé lemaradt, de egy nagy hajrával
sikerült ezt a hátrányt ledolgoznia, sőt az utolsó métereken még
a brit David Hillt is megelőzte.
Gratulálunk neki!!
(Teljes cikk: www.hunyadivaros.com)

MEGMÉRETTETÉS A HALÁL VÖLGYÉBEN

A városrészünkben élő Vajda
Zoltán is részt vett július 1920-án a világ legkeményebb
országúti
futóversenyeként
számon tartott Badwater Ultramarathonon Észak-Amerikában. Nem kis eredménnyel
büszkélkedhet: 97 indulóból a
18 helyen végzett.
A 217 kilométer hosszú verseny a kaliforniai Death Valley
(Halál-völgy) Nemzeti Parkból:
a Badwater medencéből indul,
és 2530 méteres magasságon, a
Mt. Whitney csúcs lábánál fejeződik be. Zoltán a két éjszakát is
magába foglaló futamot 31 óra
51 perc alatt teljesítette. Nem véletlen a Halál-völgy elnevezés.
A futóknak ember nem lakta,
kies, sziklás tájon 50 fok körüli hőségben, lábszárégető betonon kell a távot teljesíteni. Erre
legfeljebb 48 óra áll a rendelkezésükre, s közben 4500 métert
futnak felfelé, s 2000-t lefelé.

A versenyzés feltétele, hogy az
előző 3 évben száz mérföldnél
hosszabb távot kell teljesíteni. Ez Zoltánnak adott volt. Az
idei 270 km-es Milano-Sanremo
futóversenyen 50 indulóból az
5. helyen végzett. Az Athén
és Spárta között
zajló 246 km-es
Spartathlonon
400
indulóból
21. lett 2015ben, és 24. volt
2014-ben. Még
korábban a 212 km-es Ultrabalatonon 180 induló közt szerezte
meg a 2. helyet. Eredményei annak ellenére születtek, hogy csupán hét éve fut. Ezt megelőzően
egyetlen sportesemény kísérte
végig az életét: minden évben
– immár 33. alkalommal – részt
vett a Kinizsi Százas gyalogtúrán a Pilisben, Gerecsében, ahol
egy nap alatt kellett teljesíteni
a 100 km-es távot. A természet


szeretete munkájában is visszaköszön. Biológusként végzett.
24 éve a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársa.
Jelenleg Pályázatkezelési és
Fejlesztési
osztályvezetőként
élőhely-rekonstrukciót és fajok
megőrzését szolgáló projekteket
tervez, irányít.
- Verseny közben min gondolkodik?
- Ezen a maratonon 54 fok
körüli volt a hőmérséklet. Folyamatosan pótolni kellett az elvesztett víz- és kalóriamennyiséget. (Volt egy olasz versenyző a Badwateren, aki nem ivott
eleget, és 100 mérföld után leállt
a veséje.) Csak vízből 63 litert
fogyasztottam el. Ha kiszámolja, hogy óránként legkevesebb
2 liter vizet és ezen kívül folyékony táplálékot is magamhoz
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kellett vennem, szinte folyamatos elfoglaltságom
volt: nem nagyon értem
rá gondolkodni. Egy idő
után leköti az ember figyelmét a fájdalom. Bármennyire is edz az ember,
ezek a versenyek fájdalom nélkül nincsenek.
- Edzett, erős fizikumú
emberek is feladják még
a kevésbé extrém Kinizsi
Százast is azért, mert nem
tudják elviselni ennek a
20-24 órás túrának a lelki
terhelését. Mi kell ahhoz, hogy
eredményes
ultramaratonista
legyen valaki?
- Sok múlik azon, hogy az ember hogy bírja a magányosságot,
hogy tűri a fájdalmat és a monotóniát. Tudtam, hogy az idei lesz
a legkeményebb mezőny, ami
valaha is futott ezen a versenyen.
Ha gondolatban már jó előre ott
vagyok, nem érhet meglepetésként, hogy a 80 fokos beton leégeti az ember talpáról a cipőt,
hogy az emelkedő tetejére tartva
ráadásként bejön egy erős ellen-

szél, hogy lemegy 40 km, mire
elérem a következő ellenőrző
pontot, és hogy mire befutok a
célba, ott ebben az irdatlan forró, sziklás magasságban, ahonnan már út sem vezet tovább,
nem ünneplő tömeg fog várni,
legfeljebb csak 4-5 ember.
- Nem lehet laikusként belelátni, milyen érzés lefutni ekkora
távot. Ennél a versenynél 180
km után egyszer csak leállt, s a
hátralévő harmincvalahány kilométert már gyalog tette meg.
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- Mi történt?
- Már előtte olvastam
arról, hogy ha nem bukik
ki az ember a verseny elején a 48-50 fokos hőségtől, akkor a szervezetet ért
hő hatása összeadódik, és
hosszú távon megnöveli
a futó testhőmérsékletét.
Olyan, mintha fokozódó
hőemelkedésem, lázam
lenne. Ettől a teljesítőképesség drasztikusan csökken, az izmok begörcsölhetnek. Nappal 10-12 órát
olyan forróságban töltöttünk, ami jelentősen magasabb
volt, mint a testhőmérsékletünk,
s ezen az éjszakai levegő sem
tudott számottevően enyhíteni.
Akkor már a második éjszakát
kezdtem, s úgy beleállt a combomba a fájás, amit már nem
tudtam kezelni. Nem tudom,
segített volna-e, ha akkor pihenek, de akkor már csak az volt
bennem, hogy bármi áron is, de
haladni, haladni kell. Így lettem
végül a férfiak közt 14., a teljes
mezőnyben pedig 18. helyezett.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

MA CSAPATTULAJDONOS AZ EGYKORI NEVES AUTÓVERSENYZŐ

Vajon hányan sejtik a Mátyás király körút lakói közül, hogy
pár házzal arrébb a magyar autósport egyik ikonikus alakja, a
formula autózás nemzetközi szinten is számon tartott versenyzője, Szigetvári Mátyás lakik. Húsz éve él Kecskeméten, ebből
az utóbbi 14-et a Hunyadivárosban. Annak idején ebben a városban gokartozott négy évig, itt lett magyar válogatott. Hoszszú, élvonalbeli autóversenyzői múlt után jelenleg az általa alapított Szigetvári Racing Team tulajdonosa.
Előtte egy évvel már
magyar
bajnokként
mentem ki Németországba versenyezni a
Walter Lechner csapathoz. A Forma Ford,
illetve az NSZK Forma-3-ban versenyezve (ami abban az időben

a Forma-1 előtti utolsó
előtti lépcsőfokot jelentette - a szerk.) Európa-baj-

- Az általános iskola 5. osztályától kezdve gokartoztam
- kezdi bemutatkozását Szigetvári Mátyás. - Már sikeres autóversenyzőként 1989-ben Olaszországban autóversenyző vezetőképző diplomát is szereztem.

noki 3. helyezettként
jöttem haza 1990-ben
– úgy, hogy félidőben csak egy ponttal
voltam lemaradva az
elsőtől. Ebben az évben 16 EBfutamon indultam, ebből ötöt
megnyertem, de mivel a technikai sport egyik mozgatórugója a
pénz, látni lehetett, hogy a kinti
nemzetközi versenyzésemnek
hamarosan vége szakad.


- Michael Schumacher mellett
olyanokkal
versenyzett,
mint Alexander Wurz, Giancarlo Fisichella, Heinz-Harald
Frentzen vagy Karl Wendlinger,
akik később a Forma–1-be is eljutottak.
- Schumival és a többiekkel nagyon sok estét töltöttem együtt
1988-89-90-ben, amikor ők a
Forma 3-ba mentek, én pedig
a Forma Ford EB-re. Eszembe
jut Bernd Schneider, aki 89-ben
a német nagydíj 12. helyezettje
lett, és még sok nagynevű versenyző, akikkel szinte hetente
együtt voltunk a Hockenheimringen és más helyszíneken.
Kesjár Csabával egy csapatban
versenyeztem itthon és kint is.
Nagyon sokat köszönhetek neki
és az édesapjának. Ők hívtak ki
maguk után, és törték nekem az
utat.
-Hogy lett csapattulajdonos?
- Németországból hazaérkezve
már hétszeres magyar bajnokként folytattam a hazai versenyzést. 1998 augusztusában lett
egy súlyos balesetem. A Hungaroringen egy versenyzőtársam
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AKTÍV KÖZÖSSÉGEK

átugratott az autómon, és a hátsó
kerekétől fejsérülést szenvedtem. Mivel a jó látásom odalett,
11-szeres magyar bajnokként
végleg befejeződött az autóversenyzői pályafutásom. A feleségem mondogatta, hogy olyan jó
nevem van a magyar autósportban, miért nem építek fel egy
ütőképes csapatot. A Szigetvári
Racing Team a saját nevem alatt
2004-ben indított először versenyzőt, s a szezon végére már
6-8 pilótából válogathattam. Ma
az országban 3-4 csapattulajdo-

„Soha senki sem válhat világbajnokká..., ha nincs mögötte
egy erős, kiváló és szervezettt
csapat.” (Michael Schumacher)

nos van, de nem egy csapatot
teljes egészében a versenyzők
tartanak el. Az enyémet nem,
mert a korábban versenyzőként
engem segítő szponzorok most a
csapatomat is támogatják. Legeredményesebb
versenyzőm
Pődör Balázs volt, aki 2004-ben
került a csapatomba, s már a rákövetkező évben abszolút magyar bajnok lett, 2008-ban pedig

megnyerte a Formula Renault
2000 Kupát. Számtalanszor állt
dobogós helyen, és 2013-14-15ben három éven át volt ezüstérmes az országos bajnokságon a
Dallarával.
Nekem közel negyven év után
is öröm minden, ami a versenyekkel jár. A világ legboldogabb embere vagyok. Van egy
gyönyörű kislányom, aki immár
19 éves, és elmondhatom, hogy
a hobbimból élek. Ettől többet
mit adhatott volna a Jóisten?
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

ÖRÖK FIATALON A NYUGDÍJASKLUB

A Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub
életét
mindmáig
sok kirándulás színesíti.
Ellátogattunk például Gyopárosfürdőre, Berekfürdőre, de idei
legszebb körutunk
Szlovákiába és Erdélybe vezetett.
Mindig nyughatatlan nyugdíjasaink legelszántabb
kis csoportja május
17-én indult Sebők
Jenő nyugállományú középiskolai tanár kíséretében, aki Gerencséri születésű.
Első állomásunk Kassa volt,
ahol megtekintettük a Rodostói
házat, mely II. Rákóczi Ferenc
törökországi házának másolata.
Innen átsétáltunk a Szent Erzsébet Székesegyházba, ahol a fejedelem hamvait őrzik. Itt egy
nemzetiszínű szalaggal átkötött
koszorúval róttuk le a kegyele-

számos Habsburgházi királyt és
királyi
feleséget
koronáztak
meg
a dómban, így például itt koronázták
uralkodónkká Mária Teréziát.
Utunk
során
láthattuk később
azokat a helyeket
is,
ahol Kodály
Zoltán
gyűjtötte a népdalait, pl.
„A Csitári hegyek
alatt” címűt.
tünket. A második nap ellátogattunk a Bajmóci várkastélyba,
melyet méltán tartanak KözépEurópa egyik legszebb és leglátogatottabb
várkastélyának.
Másnap Pozsony következett,
a fotón a Grassalkovich kastély
előtt állunk. A szlovák főváros
legnagyobb gótikus temploma a
Szent Márton-dóm. Mi Koronázó templomként ismerjük, mert

Jelenleg a Hunyadivárosi Napokra történő
felkészüléssel
foglalatoskodunk, hiszen itt minden évben
fellép az ének- és tánckarunk.
Legközelebb pedig október 1415-16-án Egerben, az Országos
Amatőr Művészek Találkozóján
lépünk színpadra. Őszre tervezzük a csodálatos Tiszakürti Arborétum meglátogatását.
Kuli Józsefné

SZÁZÉVESEKET KÖSZÖNTÖTTÜNK

Áprilisban két alkalommal is ritka eseményre került sor. Századik születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Berei Józsefné Matild nénit (lásd a fotókon)
városunk vezetése nevében Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester, a városrésziek képviseletében Pászti András és
Kuli Józsefné, a nyugdíjasklub elnöke.
Pár nappal később a szintén százéves
Papp Gézáné Rózsika néni köszöntésére
került sor a Görbe utcai Őszikék Otthonban, ahol Pászti András mellett Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester adta
át a jeles nap alkalmából szóló jókívánságokat. Mindkét ünnepelt átvette az Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tartalmazó emléklapot, majd aláírta a Szépkorúak könyvét. (Részvéttel adózunk Rózsika néni családjának,
aki e szép esemény után három hónappal eltávozott közülünk.)
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... MINDEN KOROSZTÁLYBAN
A BABA-MAMA KLUB 2016 ŐSZI-TÉLI PROGRAMJAI

Különleges figyelemmel tartja számon legifjabb polgárait a
városrész. Erről tanúskodnak
Temesvári Tímea fotói is újságunk hátoldalán, melyek a júniusi babanapon készültek.
Színes programmal várja a lakókörnyezetünkben élő kicsiket
és édesanyjukat a Baba-Mama
Klub is a Hunyadivárosi Fiókkönyvtárban (Kandó Kálmán
u. 14.) tartott foglalkozásokon,
melyek minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek.

09. 29. Ringató Szabóné
Csikai Ágnessel
10. 04. Termékbemutató és dietetikai tanácsadás a Hipp Kft.
képviselőjével
10. 11. Höcögtető
10. 18. Mondókázó
10. 27. Ringató
11. 08. Meglepetés
11. 15. (szervezés alatt)
11. 24. Ringató
12. 06. Mikulás – előzetes
regisztráció szükséges
12. 13. Mondókázó
12. 20. Karácsonyra hangoló

H

hunyadibabamama@gmail.com
Hunyadivárosi Baba-mama klub
facebook oldal; T.: 70/671-9436

Felhívjuk figyelmüket, hogy
a programváltozás jogát fenntartjuk, valamint a részvétellel
tudomásul veszik, hogy a klub
rendezvényein, alkalmain fényképek és videofelvételek készülhetnek, amik közösségi oldalakon, médiában megjelenhetnek.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Kiss-Görög Ivett klubvezető

ÚJ KUTYAFUTTATÓ
A KÖZÖSSÉGI HÁZ MELLETT

Idén májusban alakítottuk meg
a Hunyadivárosi Kutyabarátok Körét, s augusztus 20-án
megnyitottuk a Közösségi Ház
és Bölcsőde közötti új kutyafuttatót, amire azért volt szükség,
hogy ne zavarjuk a Serleg utcai
park új futópályáján kocogókat.
A Közösségi Kert használói új
bejáratot nyitottak a Közösségi
Ház felől, de a kert továbbra is
megközelíthető a kutyafuttató
irányából is azok számára, akiket nem zavar a kutyák jelenléte.
A kör tízfős létszámmal indult,
de egyre többen és többen szeretnének közénk tartozni. A kutyafuttató használatára vonatkozóan létrehoztunk egy 12 pontos
szabályzatot is, mely a hunyadivaros.com honlapon olvasható
és a kutyafuttató mindkét bejáratánál megtalálható. Ezek közül
néhány: a kutyafuttatót mindkét

oldalról
számzárral
védjük,
a kapukódot
minden
újabb
tagunk
m e g kapja,
de az nem adható át másnak; belépni csak beoltott, féregtelenített, egészséges kutyával lehet,
más állattal nem; 14 év alatti
gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a futtató területén; a zöldterület gondozásában
(pl. fűnyírás) minden használó
köteles részt venni; a kutyaürüléket a gazda köteles feltakarítani. Kérjük a teljes szabályzat
betartását mind a régi, mind a
leendő tagjainktól, akik a belépéshez szükséges kódot Bablinszki Zoltántól igényelhetik
a +36-20-222-6075-ös számon.
Már korábban létrejött egy 26
fős facebookos csoport (Hunyadis kutyások - zárt csoport), most
pedig okos telefonon (Viberen) is
létrehoztunk egy csoportot Kutyabarátok névvel. Ezen keresztül is tudunk egymásnak üzenni
az aktuális dolgokról, így több
kommunikációs csatornán zajlik
az információáramlás. Mindenki akkor hozza a kutyáit, amikor
végez a munkahelyen, iskolában, így elég változó időpontokban használjuk a területet, mégis
kialakultak kisebb baráti körök,
akik hellyel-közzel rendszeresen, ugyanabban az időszakban
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találkoznak a kutyasétáltatás
alkalmával. Így jött létre az elmúlt években az az összeszokott
társaság is, akik alapító tagjai
lettek a körnek. Mi régebb óta
szorosabb kapcsolatot tartunk
egymással. Két-három havonta
összejövünk egy kis sütögetésre, bográcsozásra is a Közösségi
Házban. A bal sarokban logónkká vált saját készítésű tortánk
fotója látható.
Elsődleges cél tagjaink számára, hogy hosszú távon fenntartsuk a kutyák szabadban való
mozgásának lehetőségét, figyeljünk a terület rendbentartására.
Az első hetekben nagyon sok törött üveget összegyűjtöttünk itt,
hogy a kutyáink biztonságban
legyenek. Egyelőre nem terveztünk kutyakiképzéssel kapcsolatos tevékenységet, de a terület
adottságai lehetővé tennék akár
egy agility pálya kialakítását is.
Jó, hogy van egy olyan hely, ahol
kutyáinkat szabadon futtathatjuk, és nem kell aggódni, hogy
autó elé szaladnak. Jó szívvel
ajánljuk ennek lehetőségét minden hunyadivárosi kutyatartó
számára.
Ignácz Beatrix,
a ’Kutyabarátok Köre elnöke

H

OKTATÁS
NEM VESZNEK EL A TEHETSÉGEK A MÁTYÁS ISKOLÁBAN

Ezt állapították meg a Nemzeti Tehetségpont /MATEHETSZ/
szakértői a Mátyás Iskolában,
2016 júniusában, amikor azt
vizsgálták, hogy az iskola megfelel-e az Akkreditált Tehetségpont cím követelményeinek. A
vizsgálat eredményeként a szakértők megállapították, hogy ez
az iskola az elmúlt évek során
tanúsított pedagógiai tevékenysége alapján nemcsak akkreditált, hanem Akkreditált Kiváló
Tehetségpont cím elnyerésére
méltó. Ezt a címet 2016. 10. 01jén veheti át Dr. Lóczi László,
az intézmény vezetője Budapesten, az Emericus Tehetségpont
dísztermében.
A cím elnyeréséhez több kritérium magas színvonalú teljesítése is szükséges:
- lappangó tehetségek felismerése, motiválása;
- sokoldalú tehetségfejlesztő
programok biztosítása;
- rekreációs lehetőségek, kikapcsolódást, feltöltődést biztosító diákprogramok;
- a tehetséggondozás magas
fokát bizonyító versenyeredmények, teljesítmények.

A Mátyás Iskola ezekből a
követelményekből
kiválóan
vizsgázott. Versenyeredményei
angol, matematika, történelem,
anyanyelv, irodalom és természettudományi ismeretek területén kiemelkedőek. Sikeres

nyelvvizsgázóinak száma, az
országos kompetenciaméréseken elért eredményei, angol idegen nyelvi programja, továbbtanulási eredményei szintén a
cím elnyerését támogatták. Az
is bizonyítást nyert, hogy ebben
az iskolában a kemény tanulás
mellett rengeteg program biztosítja a tanulók pihenését, szórakozását, kikapcsolódását. Nem
vész el a tanulók gyermekkora.
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Kiemelt lehetőséget nyújt ehhez
a Corvina és a Mátyás Király
Citerazenekar, a Kosárakadémia
és a Bozsik labdarúgó program.
Az iskola tanulói már örömmel
használják az idei tanévre elkészült műfüves pályát és futópályát, ami remek infrastrukturális
hátteret ad a diákok rekreációs
tevékenységeihez.
További reménnyel kecsegtet az
a július végére elkészített CLLD
pályázat, amelyben Pászti András és Dr. Lóczi László közreműködésével egy új közösségi
ház megépítése is helyet kapott,
s amely keretében nemcsak az
épületre, hanem az épületben
működő közösségi programokra is komoly anyagi támogatást
lehet nyerni. Ennek keretében a
tehetséggondozást nemcsak iskolai, hanem összifjúsági szinten is össze lehet hangolni, és
eredményesen lehet működtetni.
Hosszútávú tervként egy óvodákkal, általános- és középiskolákkal, valamint művészeti stúdiókkal összehangolt tehetséggondozó programot kívánnak
itt működtetni a hunyadivárosi
lakosság számára.

A XII. HUNYADIVÁROSI NAPOK TÁMOGATÓI

Kecskemét M. J. V. Önkormányzata - HTT
Bácsvíz Zrt.
Bicishop Kerékpárüzlet
Bogépfa Kft. (Bognár Attila)
EXCEED Mérnökiroda Kft.
Fázis-Elektro Ker. Bt.
FBZ Investment Kft.
Gyenes Kertészet 1929
Herczeg és Társa Kft.
Hőérzet Kft.

FŐTÁMOGATÓK:

Hunyadi J. Gyógyszertár
Ifjúság Úti Óvoda és szülői
Kecskemétfilm Kft.
Corvin Mátyás Általános Iskola és osztályai
Kecskeméti Sörmanufaktúra
Kmét-i Városgazdasági Kft.
Kiskunsági Nemzeti Park Ig.
Kozák Kft.

TÁMOGATÓK:
Hunyadi Cafe
Hunyadi János Ált. Iskola
Hunyadivárosi Posta (7. sz. )
Hunyadivárosi Univer ABC
Ignácz Antal vendégl. (Korona)
Jakus István
Kanizsai Ferenc (Virágbolt)
Kanizsai Mihályné (Virágbolt)
Katona József Megyei Könyvtár
Kántor Kft.
Kecskeméti Fürdő
Kecskeméti Lapok
KEFAG Zrt.
Kerny Sándor
Kiskun Alapfokú Művészeti Isk.
Kobela Autósiskola
Konyhagép Stúdió Kft. (Vörösmarty utca)
Kovács Építész Műhely Kft.
Kölyök Park Játszóház
Körpatika Gyógyszertár
Labirintus Pizzéria
Légrádi László (Autósbolt)
LOGISCOOL Programozó Isk.
Malom Mozi
Mc.Donald’s Magyarország
Metróker Kft.
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
Military Célpont
Nagyapáti Transz Kft.
Napoleon ’91 Kft.
Napsugár Óvoda
ÖTPÖTTY Kreatív
Fogl. és Játszóhely
Pászti András
Pillangó csoport (Ifjúság Úti Óvoda)
Pogány Lajos
Saci Büfé (Ceglédi út)
Spanyol Fürdőszobabolt
Szabó Mihály
Szerelvénybolt Kft.
A Serleg utcai fahíd készítője a Herczeg és Társa Kft. Szépségsziget Szalon

Adó-Szabó Számviteli Kft.
Baranyi Sándor üveges
Beczéné Marika virágárus
Belvárosi Papírbolt
Biola Biokozmetikai Kft.
Boldogasszony Patika
Ceglédi Úti Óvoda
Ciróka Bábszínház
Félegyh. Pékség - Czollner köz
Csősz Imre (Ceglédi úti Tápb.)
Desiderio Pizzéria
Dinasztia Cukrászda
dr. Lecsó
Éva Szalon
Falusi Cukrászat
Fekete Gólya Étterem
Ficsór József füstölős
Floraland Kft.
Gerébi Kúria
Globál Tax-Office Kft.
Gong Rádió
Goods Market (Vörösmarty u.)
Gömöri Ferenc
Gyenes Géza kertész
Gyöngyi Szépségszalon
H&H Klíma (Kőhíd utca)
Hamiló Pékség és Cukrászat
Hegedűs Sándor
Hírös Faiskola Kft.
HOUSE36 Ingatlanhálózat
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MAG Hungary Kft.
Magyar Telekom Rt.
Phoenix Mecano Kmét. Kft.
Plan Kereskedelmi Zrt.
Print 2000 Nyomda Kft.
Rimai Útépítő Kft.
Szabó József karossz. mester
Termostar Hőszolgáltató Kft.
Tohai Zoltán
Tóth Faiskola - Géza fejed. krt.
Zarges Kft.

Az ivókút készítője a BÁCSVÍZ Zrt.,
mely már a kezdetektől fő támogatója
a Hunyadivárosi Napok rendezvénynek

Szil-Coop Áruház
Szilfer Irodabútorház
Szivárvány cipőbolt
Szórakaténusz Játékmúzeum’
Szőlőfürt Fogadó
Szőnyeg Csarnok (Kemény Tamás)
Tasi László autószerelő (Fehérvári utca)
Taska László művész
Tünde Gyermekcipő Szaküzlet
Univer COOP Zrt.
Vadaskert
Vargáné Tóth Piroska
Parketta Áruház
Ve-Ro-Ze Tax Kft. (Könyvelőir.)
Vincent Bar
Zubornyák Gergő kerékpárszer.
Zsuzsi Fodrászat - Mécses utca
(Aktuális támogatói lista megtalálható: www.hunyadivaros.com)

H

XII. HUNYADIVÁROSI NAPOK
ISMÉT KÉT HUNYADIVÁROSÉRT-DÍJASUNK VAN

A kapott javaslatok alapján
a Hunyadivárosi Tanácsadó
Testület a Hunyadivárosértdíjat a városrész két közismert
személyének, Kuli Józsefné
klubvezetőnek és Taska László festőművésznek ítélte oda.
Kuli Józsefné a
120 tagot számláló Hunyadivárosi
Nyugdíjas Klub
négytagú klubtanácsának elnöke.
Nagy odaadással
szervezi a közösség programjait. Az idősebb emberek iránti
szeretete, jó kapcsolatteremtő
képessége és személyes példamutatása nagymértékben hozzájárult a klub eredményeihez, elismertségéhez. Időt, fáradságot
nem kímélve mindent felvállal,
ami hasznos lehet a klubtagok
szabadidejének tartalmas eltöltéséhez, az egészséges életmód
kialakításához. Nagy része van

abban, hogy a nyugdíjasklub
hazánk szép tájainak megismerése mellett Erdélyben és Szlovákiában is szép napokat tölthetett. Nagy hangsúlyt helyez a
Kecskemét környéki klubokkal
való aktív kapcsolattartásra is.
Számos vetélkedőre invitálja a
klubtagokat, akik szép eredményeket értek el a bibliaismereti
vetélkedőkön, ének-, tánc-, versmondó és sportversenyeken. Az
egyházi és állami ünnepek megtartása mellett lelkesen szervezi
a klubélet más jeles napjait is.
Hosszú idő óta tevékeny irányítója a Hunyadivárosi Napokon
zajló közös bográcsozásnak.
Taska László egyike volt
azoknak a diákoknak, akik aktívan részt vettek az 1956-os
forradalomban. Ennek 60. évfordulójára emlékezve érdemes
felidézni, hogy Taska László, a
Kecskeméti Piarista Gimnázium
elsőéves diákjaként kézi gumi-

nyomdával röpcédulákat készített és
terjesztett. A „Márciusban Újra Kezdjük” - mozgalom
keretén belül 1957
februárjában osztálytársaival megalakították a
Turul Bajtársak nevű szervezetet, mely többek között követelte
a szovjet katonaság kivonulását.
Az általuk készített röpcédulákból került a Népújság Kiadójára,
a szovjet tiszti klub környékére,
de még a Megyei Pártbizottság
épületére is. Akciójuk olyan sikeresnek bizonyult, hogy a Petőfi Népe is foglalkozott vele.
Taska László ellen a rendőrség
szervezkedésben való tevékeny
részvétel miatt indított nyomozást, ami hatással volt sorsa további alakulására is.
A díj odaítélése méltó formája
annak, hogy az utókor e szerepvállalását évtizedek múltán is
elismerje.

FUTÓPÁLYÁT ADUNK ÁT A PÉNTEKI MEGNYITÓ UTÁN

Ez év márciusában alakult a
Hunyadi Városi Amatőr Sport
Klub. Május 27-én plakátokkal,
facebookon történt meghirdetéssel újabb találkozóra hívtuk az
érdeklődőket. Nagy örömünkre
húsznál is többen eljöttek. Itt
már új igények is felmerültek,
pl. szabadtéri kondi gépek felállítása, közös edzések tartása.
Elmondhatatlanul sokat jelent
számunkra a kétmilliós költség-

A képen és a címlapon is
Vajda Zoltán, Faragóné Czanik
Éva és Harsányi Márta látható

vetéssel megépült 333‑m-es
mulcsborítású futópálya a Serleg utcai parkban. Jó lenne valamelyik iskolában lehetőséget
kapni a téli alapozáshoz is.
Tagjaink között tisztelhetjük
Boronkay Péter paralimpikon
triatlonistát, Vajda Zoltán ultramaraton futót, Szalóki Róbert hosszútávfutót és Harsányi
Zsoltot, aki szép eredményeket
ért el a városi és -környéki futóversenyeken. Felesége, Harsányi Márta szintén nagyszerű
futó, szinte kivétel nélkül nyeri a korosztályos versenyeket.
A klub alapító tagja Faragóné
Czanik Éva szenior atléta, aki
szintén sokszor áll dobogón
közeli és távoli futóversenyen.
Én fiatalon tornásztam, majd
judoban értem el jó eredményeket. Emellett is nagyon
fontos a futás, hiszen nélkülözhetetlen része a jó erőnlétnek.
A sportembereken kívül is sok
lelkes amatőr futó van köztünk
minden korosztályból.
Nagyon szeretnénk egy jó
közösséget létrehozni, akár közös futásokkal (közös bemelegítéssel, a végén nyújtással),
akár egy-egy nagy verseny
után élménybeszámolók meg14

szervezésével. A klubtagok a
már neves sportolóinktól szakmai segítségre is számíthatnak. Van facebook-oldalunk (a
klub neve), ahova a közösséget
érintő infókat feltesszük, de az
érdeklődők a faraeva@gmail.
com e-mail címen is megkereshetnek bennünket.
Faragó Éva Flóra klubelnök

FOGADÓÓRÁK:

PÁSZTI ANDRÁS
önkormányzati képviselő
(10. sz. választókerület),
a Hunyadivárosi
Tanácsadó Testület elnöke
Elérhetőség:
T.:+36 20/945-7028
pasztiandrasferenc@gmail.com
andras.paszti@gmail.com
Fogadóórák időpontja:
Minden hónap első
szerdáján 17 órától a Corvin
Mátyás Általános Iskolában
(Kmét., Mátyás király krt. 46.)
HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
Példányszáma: 4500-5000 Kiadja:
a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogató a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu

MŰSORVÁLTOZÁS: AZ UNIVER TÁNCZOS PÉTER CITERAZENEKAR HELYETT A „2 AND THE HALF” EGYÜTTES LÉP SZÍNPADRA

KORSZERŰ MŰFÜVES PÁLYA ÉPÜLT MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A Hunyadivárosi Napok kiemelt eseménye szeptember 23-án 18.45-kor a Hermann Ottó téren
létesített műfüves labdarúgópálya átadása. Az előzményekről Karakas Ferencet, a KLC-KTE
SI ügyvezető elnökhelyettesét kérdeztük. A Kecskeméti Labdarúgó Club alapító tagjaként ismert sportember (az 1992-ben alapított KLC-KTE SI mára az ország legnépesebb sportklubja) a gyermek
szakág vezetőjeként vívott ki széles körű elismerést. Közel négy évtizedes edzői és sportszervezői
munkájával szolgálja az utánpótlásnevelést, a legkisebbektől a veteránokig szervezi a kecskeméti futballéletet. 2016-ban neki ítélték a Kecskemét Sportjáért Díjat. Kezdettől magáénak érezte
a hunyadivárosi pálya ügyét is. A Grassroots szakág vezetőjeként és a városi Bozsik Program
irányítójaként nagyrészt hozzá kötődik majd a létesítmény sokcélú hasznosítása.
- A mai kor nem könnyen teljesíthető követelménye – mondta Karakas Ferenc –, hogy jó
körülményeket teremtsünk a városban élő gyerekek számára a
fejlődésükhöz nélkülözhetetlen
sportoláshoz – azzal a nem titkolt szándékkal, hogy közülük
utánpótlás nevelődhessen a magyar labdarúgósport számára.
A Hunyadivárosban a Bozsikprogramban résztvevő Corvin
Mátyás Általános Iskolával történő együttműködés keretében
sikerült kialakítani ennek fontos bázisát egy kerítéssel védett,
kisméretű műfüves futtballpálya
megépítésével.
Létrejöttében
nagy szerepet játszott Pászti
András kezdeményezése, aki
maga is tiszteletbeli futtballedzői múlttal rendelkezik. Klubelnökünkkel, S. Juhász Attilával
karöltve mindketten hallatlanul
sokat tettek mind az önkormányzatnál, mind az MLSZ-nél azért,
hogy ez az elképzelés megvalósulhasson.
A pályaépítést az Országos
Labdarúgó Pályaépítési Program
keretében Kecskemét városvezetése is jelentősen támogatta.
Sok ember gondolata került itt
közös nevezőre. Szeretném még
megemlíteni Losonczy László,
az MLSZ Bács-Kiskun megyei
igazgatójának nevét is, aki elkötelezett patronálója a megyei
sportkomplexumok létrehozásának, és nagy része van abban,
hogy ez a pazar kivitelű műfüves pálya a hasonló városi létesítmények sorában a Hunyadivárosban is megépülhetett.

Az együttműködés során már
egy éve tartunk edzéseket a Mátyás Iskolában. Négy csoport
számára heti két alkalommal
történő foglalkozásokon biztosított a rendszeres képzés - játék
- edzés - mérkőzés lehetősége.
Az MLSZ a Bozsik-programban
résztvevőket egységes regisztrációs és nyilvántartási rendszer
működtetésével kíséri figyelemmel. A program támogatja az
intézmények közötti körzeti-,
megyei-, és országos labdarúgó
rendezvények lebonyolítását is.
A Hunyadivárosban elkészült
pálya nagyban emeli a sportoktatás technikai színvonalát.
Használata beépül majd az iskolai testnevelésbe is, lehetőséget
ad
tömegsport-rendezvények
tartására, sőt csekély térítés ellenében a városrész lakói is igénybe vehetik. A pálya kiválóan alkalmas lábteniszezésre, fejelésre is. A baráti mérkőzések után a
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szomszédos zöld területen akár
piknikezni is lehet. Ötévestől a
nyugdíjas korúakig mindenki
megtalálhatja itt a mozgáslehetőségét. A már kialakított és
előtelepített
világításrendszer
este tíz óráig lehetővé teszi a játékot.
A műfű előnye, hogy a pálya a
téli hónapokban is teljes értékűen használható. Jó a lábnak, a fű
közébe töltött gumigranulátum
csúszásgátló hatású, és kiküszöböli a felfagyást, elsíkosodást.
Úgy gondolom, ennek a gyönyörűszép létesítménynek a
használata később meg fog látszani az eredményeken, és szerepet játszik az itt élő emberek
jó közérzetének alakulásában, a
városrészhez való ragaszkodásukban, mozgást kedvelő közösségek létrejöttében.
A Mátyás Iskolában tevékenykedik Kiss Sándor,
a KLC-KTE SI utánpótlás
szakágának edzője:

- Úgy a klub életében, mint
városi szinten óriási jelentőségű ennek a pályának a megépülése. Színvonalas feltételeket
teremtett a sportoktatás és a hunyadivárosi lakosok mozgáslehetőségeinek bővítéséhez. A
játékosok számára a gyorsabb
fejlődés, előbbre jutás lehetőségét jelenti, mert a műfüves pályán könnyebben elsajátíthatók
olyan fontos technikai elemek,
melyek tornatermi edzéseken
kevésbé gyakorolhatók. 1978
óta lakom a Hunyadivárosban,
így itt élőként is nagy büszkeséggel tölt el ennek a modern,
minden igényt kielégítő pályának az átadása.

A pálya bérbeadását a Corvina Óvoda Kandó Kálmán utca 14. szám alatt található Gazdasági Irodája
végzi. A kulcs a Mátyás Iskola portáján vehető fel. Tájékoztatás kérhető a 30/285-8752-es telefonon.

