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VISSZATEKINTÉS
Tisztelt Városrészi Polgárok!
Nehéz és mozgalmas éven
vagyunk túl 2012-ben. Hat alkalommal ült össze a részönkormányzat, és 34 határozatot hozott. A Közgyűlésen hat
napirend előtti felszólaláson
hívtam fel a figyelmet a városrészünkben folyó ünnepségekre, összefogással megvalósuló
közösségi munkákra és közérdekű városrészi kezdeményezésekre. Húsznál több alkalommal tartottam fogadóórát,
amelyeken több min ötven
ember keresett fel a problémájával. Ezek megoldására mintegy száz kérvényt, javaslatot
nyújtottam be a Polgármesteri
Hivatalba.
A kibővült hunyadivárosi
körzetben 6.460.000 Ft-ból
gazdálkodott a részönkormányzat. Ebből több mint
egymillió forinttal támogattuk a Hunyadivárosért
Egyesületet a Közösségi
Ház működtetésére. Idén
is megrendeztük a Hunyadivárosi Napokat, immár 8. alkalommal. Ez volt viszont az
első olyan év, amikor az adományokból összegyűlt összeg
a kiadások felét fedezte. Ezért
külön is szeretnék most köszönetet mondani minden régi és
új támogatónknak. A részönkormányzati keretből finanszírozzuk a Hunyadivárosi Hírmondó megjelenéseit is.
Hatszázezer forint támogatást
nyújtottunk a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány
javára. Az alapítvány jóvoltából a Szőlőfürt Fogadó előtti
körforgalomnál hamarosan 24
órás térfigyelő kamerarendszer
működik majd. Részönkormányzatunk kamerát helyezett
el a Bölcsőde épületén is. Intézményeink közül támogattuk
az Ifjúság Úti Óvodát, a Napsugár Óvodát, a Hunyadivárosi
Bölcsődét és a Mátyás Király
Általános Iskolát. Hozzájárultunk a hunyadivárosi polgárőrség működéséhez, akik nagyot
léptek előre: felállították konténer-irodájukat a Közösségi Ház
udvarán, s autót is kaptak a Megyei Polgárőr Szövetségtől. Új
közlekedési tükröket helyeztek
ki a Ceglédi útra nyíló kis kö-

zöknél. Pad került a Szolnoki
útra a MOL-állomás mellé, s a
Pázmány Péter utcai játszótéren is felállítottunk egy babahintát. Hozzájárultunk a Géza
fejedelem körúton lakók járdaépítésének anyagköltségéhez.
Felújítást végeztünk a Természet Háza mögötti játszótéren,
ahová márciusban mérleghinta
is kerül. Folytatódott a Hunyadivárosi Virágbarát és Madárbarát Program részönkormányzatunk és a Gyenes család támogatásával. Madárbarát
tevékenységünk kapcsolódott
az országos programhoz, így a
téli madáreleségről a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület gondoskodott.
Hangszer- és eszközvásárlással támogattuk a Baba-Mama
Klub zenebölcsi
foglalkozásait.
Hozzájárultunk a

több mint száz tagot számláló,
2012-ben tízéves Nyugdíjas
Klub augusztusi kirándulásának költségeihez. Ebben az
évben is biztosítottunk számítógépes alapképzést és angol nyelvi képzést a városrész
lakóinak, amelyeken minden
résztvevő sikeresen vizsgázott.
Részönkormányzatunk is támogatta a Hunyadivárosban élő
Molnár Andrea tollából született „Tündérboszorkák” című
könyv megjelenését, mely a
boston terrier kutyák tartásáról, tenyésztéséről íródott. Ide
kapcsolódó újdonság, hogy
számos szolgáltatással várja a
hunyadivárosiakat a Géza fejedelem körúton megnyílt állatkórház.
Felvállaltuk az 1000 nm-es
telken 15 család által kialakított
Hunyadivárosi Közösségi Kert
bekerítésének anyagköltségét,
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viszont egész évben csodájára jártunk a szépülő növényvilágnak. Elmondták, hogy
14 kg zöldbab, 10 kg uborka,
5 kg cukkini, karalábé, 2 kg
répa, rengeteg paradicsom, sok
cékla, összesen mintegy 50 kg
zöldségféle termett átlagosan
az egy családra eső 36 nm-es
parcellán.

Programjaink sorában Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester asszonnyal az év elején
meglátogattuk a 95 éves Kocsis
Jánosné Terike nénit. Májusban közelről is megismerhettük
Rigó János városi rendőrkapitányt és Tóth Csaba Műkertvárosi Rendőrőrs-parancsnokot.
Jó lehetőségeket teremtett vállalkozóink számára az aluljárónál elkészült inkubátorház.
Júniusban 73 városrészünkben
született babát köszöntöttünk.
A szervezésben, s az ajándékok
szétosztásában segítségünkre
voltak a városrész védőnői is.
Máig jó látogatottságnak
örvend a Baba-Mama
Klub. Sikeresek voltak
az általuk május 5-én és
november 17-én tartott
babaruhabörzék is. A
klub kezdeményezésére
és a nyugdíjas klubtagok,
környékbeliek, valamint
a „gáspáros” diákok segítségével valósult meg a
Hankovszky liget játszótéri elemeinek újrafestése.
Az összefogás szép példája
még a Szolnokihegyben élőké,
akik a nyáron kapott, nagyon
rossz állapotban lévő buszvárójukat önerejükből felújították (lásd: a fotókon). Orosz Józsefné, Farkas József, Kántor
Zoltán és munkatársai, Karazsia István, Szőke Tibor és
Ónodi Zsolt önzetlen munkájának köszönhetően a városrész egyik legszebb buszvárója
lett. Sikerként könyvelhető el a
városrész életében az is, hogy
nyolc panelházban 250 lakás
kéményfelújítása
valósulhat
meg mintegy 40 millió Ft állami, 44 millió Ft önkormányzati
támogatással és a lakók részvállalásával.
Ünnepeink közül kiemelkedett Március 15-e. Új szobrot
avattunk a Közösségi Ház udvarán. A Mátyás Iskola tanulói
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színvonalas műsort adtak itt és
Kecskemét főterén, a városi
megemlékezésen is. Szép kezdeményezés volt a júniusban
felállított Trianon-emlékmű és
az idei nyári tábor is, amely
sok szülőnek jelentett komoly
segítséget. A Nándorfehérvári
Diadal Emléknapján rendezett
megemlékezésből Bán János
újságírónak azt a gondolatát
emelném ki, hogy az ország
ma is, akkor is válsághelyzetben volt, s Hunyadi serege a
hitetlenkedők, kicsinyeskedők
ellenére mégis győzni tudott.
Sok új ötlettel indult a VIII.
Hunyadivárosi Napok szervezése, melyben közel harminc
ember segített. Ennek keretén
belül Kecskemét-rovástáblát
adtunk át a Szolnokihegyben.
Érdekessége, hogy rekordidő
alatt és a jótékony segítők révén feleannyiból készült el,
mint terveztük. Az esti megnyitóünnepség kapcsán jó gondolat volt a tehetséges városrészi
zenészfiatalok, Kada Melinda,
Bárdy Vivien, Palotás Endre és
Almási Krisztián szerepeltetése. Horvát Gábor személyében
is fiatal hunyadivárosi mutat-

kozott be szerzőként Kulákkönnyek c. kötetével. Megjelent a könyv néhány hunyadivárosi szereplője is: Csernus
László és neje, valamint Varga
László és felesége. A szombati
program a gyerekek és nyugdíjasok fellépésével kedves és
látványos volt. A Hunyadi téri
koszorúzás után szintén városrészi fellépők szórakoztatták
a közönséget. A főzőverseny,
sakkverseny, iskolák vetélkedője és a focikupa díjkiosztóját
követően Pál Attila konferálásával számos produkció szórakoztatta a közönséget. A napot
az Irigy Hónaljmirigy műsora
zárta.
Részönkormányzatunk
az
adventi vacsorával köszönte
meg a támogatók és segítők ez
évi tevékenységét. A vacsora
maga is felajánlások és sokak
közös munkája révén valósult
meg. Az est nemes hozadéka
volt a megjelentek adakozása,
mely során 82.000 Ft-ot sikerült összegyűjteni a városrész
rászorulóinak karácsonyi megajándékozására.
Az év folyamán 51 millió forintos fejlesztés valósult meg a
Géza fejedelem körút, Babits

Mihály utca és Karinthy Frigyes utca térségében megépült
csapadékcsatornával.
Újabb
1,2 millióba került a Kaffka
Margit utca és környékének árkosítása. Pontos dátum van az
északi elkerülő megépüléséről,
melynek munkálatai a közeljövőben kezdődnek, s 2015-ben
fejeződnek be.
Nagyon sokat jelent képviselői munkámban a részönkormányzati tagok segítsége.
Látom, hogy a körzetemből
való megkeresések megalapozottak, fontosak. Azon vagyok,
hogy szakemberek segítségével és az itt élők összefogásával problémáinkra a jövőben is
minél több jó megoldás szülessen.
Pászti András,
a 10. e.v.k. önkormányzati képviselője

FIGYELEM!

Részönkormányzatunk
ülései nyitottak, melyeken
részt vehetnek a városrész
érdeklődő polgárai is.
Az elhangzó témakörökről
az alábbi honlapon lehet
előzetesen tájékozódni:
www.hunyadivaros.hu

NAGYBERUHÁZÁS A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉRE

lévő rendszerbe. A kivitelezési
munkák november végén befejeződtek. A beruházás költsége bruttó 51.264.803 Ft volt.
A Szolnoki út, Kaffka Margit
utca és Géza fejedelem körút
térségében 138 fm szikkasztó
árok is készült, melyet gyephézagos téglával burkoltak. Költsége bruttó 1.264.920.Ft volt.
RÉGEN

Komoly gondot okozott évek
óta a Babits Mihály - Karinthy
Frigyes utca és a Géza fejedelem körút térségében a csapadékvíz elvezetése. A probléma
megoldására a Babits Mihály
utcában NÁ 30 betoncsővel, a
Karinthy Frigyes utcában NÁ
40 betoncsővel épült meg a
gravitációs csatorna, amely keresztezi a Géza fejedelem körutat, és egy átemelő műtárgyba
vezeti a csapadékvizet, amely
innen a Géza fejedelem körút
mentén megépített nyomóvezetéken keresztül jut be a meg-

A Babits utcán lakó dr. Szabó Lászlót arról kérdeztük,
meghozta-e a várt eredményt
az őszi beruházás?
- Mi 1995-ben kezdtük meg
itt az építkezést, s ’97-ben költöztünk be. A közművesített
telken egyedül a csapadékcsatornára való rákötés lehetősége
maradt megoldatlan. A helyzetet nehezítette, hogy ez a terület a 80 cm-es termőföld alatt
agyagos talajú, ahonnan nem
szivárog el a víz, és nagyon
mélyen fekszik. Esőzések idején még a környékbeli utcákból
is idefolyt a csapadék. Gyakori
látvány volt az úttest felett fél


méter magasan álló víz. Amolyan kis „tavacska” képződött
előttünk, de olykor még a környékbeli utcákat is le kellett
zárni a közlekedés elől. A víz
idővel kikezdte az út aszfaltját,
sőt alapját is. Hosszabb esőzéseknél a csapadékvíz udvarokat, pincéket öntött el. Mióta
ősszel elkészült a gravitációs
csatorna, a gyakori esőzések
ellenére sem állt meg a víz az
úttesten, sőt a pincénk is száraz
maradt. A lejtés ellenére az
utca utolsó aknája is képes befogadni az odafolyó vizet.

... ÉS MA

VÁROSRÉSZI FEJLESZTÉSEK
HAMAROSAN ÉPÜL AZ ÉSZAKI ELKERÜLŐ ÚT

A kecskeméti fejlesztések
új fejezetet nyitnak a Hunyadiváros életében, hiszen a
térségi elérhetőségek javítására irányuló projekt – ezen
belül az északi elkerülő – és
az intermodális pályaudvar
is számos ponton érintik a
városrészt. A részletekről dr.
Zombor Gábor polgármestert kérdeztük.
- Valóban elérhető közelségbe került az északi elkerülő
út építése?
- Igen. A kormány tavaly egyrészt döntött arról, hogy Kecskemétet és térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánítja,
másrészt úgy határozott, hogy
egyes, a Közlekedési Operatív
Program keretében finanszírozandó beruházásokat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűként kezel. A
döntésnek köszönhetően e beruházások tervezési, engedélyeztetési fázisai lerövidülnek,
a megvalósítás jóval gördülékenyebben folyhat.
Fontos tény, hogy a kormányhatározat külön nevesíti
a kecskeméti északi elkerülőt.
Előzménye, hogy Kecskemét
önkormányzata korábban 100
százalékos pályázati forrásból elkészíttette a város térségi elérhetőségeinek javítására
irányuló projekt megvalósíthatósági tanulmányát, amelyet
átadott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére. Ettől
kezdve a projektet önkormányzatunkkal együttműködve a
NIF Zrt. viszi tovább. Első számú projektelemként szerepel
benne a kecskeméti északi elkerülő út.
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- Mikorra várható az északi
elkerülő út kivitelezése?
- Első ütemben az 5-ös főút
és a Ceglédi út, majd a Ceglédi
út és a 44-es út közötti szakasz
épül meg, ez összesen 10,3 kilométer. Itt a területszerzés már
75 százalékban lezárult,
az
ütemterv
szerint 2013.
második negyedévében
kerülhet
sor
az építés indítására,
és
az ütemezés
alapján 2015.
harmadik negyedévére lehet
kész ez a kétszer egysávos útszakasz. A 2. ütemben az 5-ös
főút és az M5 közötti szakasz
valósul meg, mintegy 3,3 kilométer hosszon. Itt a kivitelezés
a tervek szerint 2014 második
negyedévében indulhat el, és
várhatóan 2015 negyedik negyedévére készül el.

si tervek készítőjét választja ki
a NIF Zrt., akinek feladata lesz
a környezetvédelmi, út- és hídépítési engedélyek beszerzése
is. A kivitelezés tervezetten a
következő uniós költségvetési
ciklusban valósul meg.

- Hol tart „A térségi elérhetőségek javítása” projekt?
- A NIF Zrt. pár hete arról
számolt be, hogy elkezdődtek
a 441-es főút belterületi szakasza négysávúsításának (a
Cegléd-Kecskemét vasútvonal
külön-szintű keresztezésével),
a 445-ös Kecskemét északi elkerülő út (Kerekegyházi útig)
meghosszabbításának,
valamint az 541. sz. főút korrekciójának előkészítési munkálatai.
A 441-es főút belterületi szakaszán 1,9 km hosszan négysávú
út, 1.9 km hosszan párhuzamos
kerékpárút és járda, valamint 2
turbó körforgalom és 2 aluljáró
épül. Jelenleg nyílt közbeszerzési eljárásban az engedélyezé-

- A 2012. végén elfogadott
zajcsökkentési terv elemei
érintik a Hunyadivárost?
- Az intézkedési terv öt éven
belül javasolja a kopóréteg
cseréjét a Géza fejedelem és
a Mátyás király körúton, mely
fontossági sorrendben városi
szinten az első helyre került.
Öt éven belüli feladat lesz a
Ceglédi út kopóréteg-cseréje
a belterület határától a Bethlen
körútig. A vasúti zaj csökkentésére irányuló javaslatoknál
szerepelnek a védendő épületek. Ezek egy része a Ceglédi úti vasúti átjáró környékén
található. A zajárnyékoló falak létesítése a MÁV feladata
lesz.

- Hogy haladnak a Rákóczi
út tengelyébe tervezett intermodális pályaudvar, vele
együtt a vasúti sínek feletti
átjáró előkészületei?
- Megnyertük a második fordulót (tervezési, engedélyezési
szakasz). Jelenleg folyamatban
van a tervező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás.

VÁRJA ÜGYFELEIT A HUNYADI INKUBÁTORHÁZ

A Szolnoki út elején lévő
Hunyadi
Inkubátorház
2013. februári átadása sok
új lehetőségeket teremtett.
Megnyílt egy pékáru-mintabolt. Egy grafikai stúdió elindítása is jó ütemben halad,
munkatársai közül ketten is
hunyadivárosiak. Egy részben városrészi érdekeltségű
számítástechnikai
vállalkozás, könyvelő-, és egy mezőgazdasági üzemszervező cég

relt irodákat (rezsivel együtt)
bruttó 2000 Ft/nm alatti áron
kínálják. A Hunyadi Inkubátorház Kft.-nek köszönhetően
lett a Hunyadivárosban internetes optikai kábel. A leágazási pont az Inkubátorházban
van, innen tovább is vihető.
is kiválasztotta már itt leendő irodáját, s várják a további
jelentkezéseket. A jól felsze

Kérdéseikkel
Sándor
Istvánhoz
fordulhatnak
(30/300-1868). E-mail címe:
kiskuningatlan@t-online.hu
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KÖZÉLET
HUNYADIVÁROSIAK A VÁROSI KITÜNTETETTEK SORÁBAN

Augusztus 20-án került sor arra az Ünnepi Közgyűlésre, amelynek keretében dr.
Zombor Gábor polgármester a Közgyűlés egyhangú határozata alapján díszoklevelet nyújtott át azoknak, akik Kecskemét és polgárai javára kiemelkedően magas
színvonalú tevékenységet végeztek. A városi kitüntetések adományozottjainak sorában két hunyadivárosi díjazott is volt. Mathiász János-díjat kapott Dr. Szegedi
Ernő, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet munkatársa, és Kecskemét Szociális
Ügyéért Díjat vett át Forgács János családgondozó.

- Mit érzett a díj átvételekor? - kérdeztük Dr. Szegedi
Ernőt.
- Megmondom őszintén,
hogy zavarban voltam. Tartok
ugyan előadásokat a Corvinus
Egyetemen és máshol, de ilyen
jellegű, engem köszöntő nyilvánossághoz nem szoktam.
Szerencsére
jelen
volt néhány közeli ismerősöm, akik
oldották az elfogódottságomat.
Örültem az elismerésnek azért is,
mert életem, munkám és tanulmányaim sok évtizeden át
kötöttek ehhez a városhoz és a környékéhez.
1978-ban
költöztem a Hunyadivárosba. Három
gyermekünk
már
ide született.
Tudományos
munkássága és jelentős szakmai publikációi
széles körben ismertté tették
a nevét. Mi befolyásolta egykor a pályaválasztásában,
később kutatási témái meghatározásában?
- Kisgyermekkoromban kezdődött a természet, később a
biológia és kémia iránti érdeklődésem. A homoki szőlő
hazájában, Izsákon születtem.
Családom tagjai – amíg csak
visszalátok – elsősorban szőlőműveléssel foglalkoztak. Szerencsés véletlen, hogy az egyetem elvégzése után nekem is
sikerült úgy elhelyezkednem,
hogy szőlővel kapcsolatos
munkát végezhettem.
A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben növénykórtani
feladatot kaptam. Az akkori főosztályvezető, dr. Eifert József
tanácsára kezdtem el a szőlő
agrobaktériumos golyvásodásával foglalkozni, ami itt, az

Alföldön különösen súlyos és
pusztító betegség. A munkámat
végig az a kettősség jellemezte, hogy miközben mikrobiológiai érdeklődésemből adódóan szerettem volna minél több
alapozó jellegű kutatást végezni, publikációkat közreadni,
a munkatervemet úgy kellett

összeállítanom, hogy megfeleljek a termelés napi, gyakorlati igényeinek is. Ebben nagy
segítséget jelentett, hogy intézeten belüli munkatársaimmal
és más hazai és külföldi intézetekben dolgozó kollégáimmal,
barátaimmal kezdettől nagyon
összehangolt
csapatmunkát
végeztünk. Egy-egy témához
mindenki „legó”-szerűen adja
a maga munkájának eredményét. Ebben a „gépezetben”
igyekeztem én is megtalálni a
helyemet.
Már pályafutásom kezdetén
elkezdtem a betegségekkel
szembeni természetes ellenállóság – közismert idegen szóval rezisztencia – kérdésével
foglalkozni. A kórokozók elleni védekezés költségkímélő,
egyúttal környezetkímélő módozatainak kutatásában hamar
egyértelművé vált, hogy a jövő
útja a minél ellenállóbb nö

vényfajták nemesítése. Évtizedekkel korábbi szakirodalmakban keresgélve jöttünk rá, hogy
bizonyos vad Vitis fajok ellenállóak a golyvásodással szemben, így a nemesítési munkában alkalmazhatók lehetnek
rezisztenciagén forrásként.
Tekintetbe véve
sok más tényező
között például azt,
hogy egy növényfajtán igen sokféle
organizmus
élhet
együtt, mindig nagyon
körültekintően kellett eljárni ahhoz, hogy a
nemesített növény
ne csak egy adott
törzzsel, hanem a
kórokozók széles
körével
szemben
ellenállóvá váljon.
Az elmúlt évtizedek kutatásainak
köszönhetően a növénygenetikai adatoknak egész
könyvtára van, ami lehetővé
teszi, hogy az egyes élettani
jelenségek genetikai hátterét
jobban megismerjük, és ezt fel
tudjuk használni a mezőgazdasági termelés biztonságának
növelésére. Mindezek ellenére
az, hogy a szőlőfajtákat a betegségekkel szemben ellenállóvá tudjuk tenni, még nem minden esetben valósítható meg.
A különböző védekezési stratégiák tervezésekor minden alkalommal figyelembe kell vennünk, hogy kultúrnövényeink
egy élő közösség részei. Gyakran egy látszólag csekély beavatkozás is felboríthatja a termesztett növényeinkkel szimbiózisban élő baktériumok és
gombák biológiai egyensúlyát,
s a várt előnyök helyett olyan
kórokozók szaporodhatnak el,
melyek ellen azt megelőzően
nem kellett védekezni.
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KÖZÉLET
ez még mindig meglévő, reális veszély. Új kihívást jelent a
növényegészségügy területén
a klímaváltozás, ami Magyarországot már most is súlyosan
érinti. A globális felmelegedés
kedvezhet a növénykórokozókat hordozó rovarok (vektorok)
szélesebb körű elterjedésének.
Például az eddig csak a mediterrán régióban élő vektorok
északabbra húzódnak, és ott
eddig ismeretlen, új betegségeket terjeszthetnek el.
- Mennyire nehezíti a dolgot, hogy új kórokozók kerültek be az országba?
- Sok kultúrnövény esetében
okozott ez problémát. Az új
károsítók a XIX. század végétől kezdtek megjelenni Európában, s ez a folyamat a következő évtizedekben, feltehetően
a két világháború során lezajlott „dömpingszállítások” következtében is felerősödött. Jelenleg a növényegészségügyi
szempontból viszonylag jól
ellenőrzött európai növénykereskedelem révén kevésbé kell
számolni ismeretlen kórokozók megjelenésével, de azért

Új feladatként nehezedik a
kutatásra, hogy egyre szélsőségesebb időjárási körülményeknek megfelelő, fagy-, illetve szárazságtűrő fajtákat
hozzon létre. Tudni kell, hogy
bármilyen beavatkozással egy
fajta tulajdonságai a végtelenségig nem változtathatók meg,
így lehetetlen azt várni, hogy
netán évi 120 mm csapadékmennyiség mellett is megélő
kultúrnövényeket tudjunk nemesíteni. E tekintetben az fogja jelenteni a megoldást, ha a
térség vízháztartását optimalizálni tudjuk oly módon, hogy
megfelelő tartalékok álljanak
rendelkezésre.

- A közvetlen szakmán túl
milyen kérdések foglalkoztatják?
- A környezetvédelem kérdései magánemberként is nagyon érdekelnek. Annak tükrében, hogy mekkora az elsivatagodás veszélye, nem tudom
könnyű szívvel nézni az olyan
kisebb-nagyobb építkezéseket,
ipari beruházásokat, melyek a
legjobb minőségű földterületeken valósulnak meg. Nyilvánvalóan az ipar fejlesztésére is
nagy szükség van, de sokszor
úgy érzem, hogy ezek megvalósíthatók lennének mezőgazdasági termelésre nem, vagy
kevésbé alkalmas területeken,
elhagyott ipartelepeken is. A
termőföld védelmét tehát rendkívül fontos kérdésnek tartom.
Ezenkívül sok mezőgazdasággal foglalkozó kollégámhoz
hasonlóan én is aggasztónak
érzem a felszíni vízkészletek
katasztrófális mértékű csökkenését, illetve elszennyeződését.
Ennek széles körű kihatásai,
gondolom, mindenki számára
nyilvánvalóak.
(Forgács Jánosról a 17. oldalon olvashatnak)

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA

Tavaly óta nemzeti emléknapunk lett július 22-e. Városrészünkben e napot már
hosszú idő óta ünnepeljük. A
Nándorfehérvári Diadal 556.
évfordulója alkalmából arra
a győzelemre emlékeztünk,
„amellyel a magyar katonák
1456 nyarán megállították
Mohamed szultán százezres
hadát, s megvédték a pusztítástól a keresztény Európát”–
mondta az ünnepi alkalmon
Pászti András képviselő. Ezt
követően Mák Kornél alpolgármester mondta el ünnepi
beszédét, hűen felidézve az
egykori csata lefolyását, hangulatát.
A megemlékezés színvonalát, meghittségét nagyban
emelte Szabó Sándor tárogatóművész közreműködése,
és Pál Attila színművész felolvasása is, aki Bán Mórnak,
a Hunyadi-kötetek szerzőjének ünnepi gondolatait tolmácsolta a jelenlévők felé. Az
alábbiakban ebből idézünk:

„Több mint
félezer esztendővel ezelőtt azok is
épp elég zűrzavaros évek
voltak, amikor Hunyadi
János és serege felvették a harcot
a világhódító Mohamed
szultán hadaival… Válságévek voltak azok
is… a gazdaság romokban hevert, a pénz elértéktelenedett,
... s erkölcsileg is a létező legmélyebb szakadékban érezhette magát a magyar.
... Hunyadi János és magyar,
szerb, horvát, s ki tudja, hány
nemzethez tartozó serege, keresztes vitézei világraszóló diadalt arattak 1456. július 22én. Amikor Nándorfehérvár
rommá lőtt, rogyadozó falai
alól eltakarodtak a török ha

dak, s amikor délben megszólalt az a bizonyos harangszó,
már mindannyian tudták, hogy
az a nap megváltoztatta Európa történelmét. Nem lett igaza
a kicsinyeskedőknek. Nem lett
igaza a pesszimistáknak.
… július 22-én azokra a magyarokra emlékezünk, akik
nem adták meg magukat a balsors rendelésének, és minden
erejükkel harcoltak a végzet
ellen. Azokra, akik végül győzelmet arattak.”
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VIII. HUNYADIVÁROSI NAPOK
TÓTH JÁNOS KAPTA MEG IDÉN A HUNYADI-DÍJAT

Tóth János Kecskeméten
született. Közel harminc éve
él a Hunyadivárosban a Tinódi
utcán. Húsz évig az BÁCSÉPSZER
asztalosműhelyében
dolgozott. Jelenleg a Mátyás
Király Általános Iskola karbantartója. Társadalmi munkában folyamatosan szépíti a hunyadivárosi területeket. Évek
óta rendszeresen részt vesz a
városrészi munkában. Közreműködött a parkfelújításban,
folyamatosan végzett munkát a
Közösségi Ház javára, nyáron
része volt a kerítésoszlopok
helyrehozatalában is.
Aktív segítséget nyújtott a
posta és a Szil-Coop előtti virágágyások gondozásában. A
Természet Háza mögötti játszótér locsolásában is oroszlánrészt vállalt. Évről évre a
városrészi babaruhabörzék lebonyolításában nyújt technikai
segítséget. A Hunyadivárosi
Napok ideje alatt aktívan segíti
a szervezési, kivitelezési munkát. Nagy szerepe volt abban,
hogy idén megvalósulhatott a
Kecskemét-rovástábla felállítása. A részönkormányzat az
említett áldásos tevékenységek
elismeréséül 2012-ben Tóth
Jánosnak ítélte oda a Hunyadivárosért Díjat.

Tóth János a díj átvételét követően hunyadivárosi
kötődéséről nyilatkozott a
Kecskeméti Televízió munkatársának:
- Az életem 1976 óta kötődik
a Hunyadivároshoz. A Bácsépszer Vállalat dolgozója voltam,
és mi építettük ezt a lakótelepet. Akkor még nem tudtam,
hogy tíz év
múlva én
is beköltözöm majd
az egyik
lakásba.
2010-től
dolgozom
a Mátyás
Iskolában.
A részönkormányzat aktív
tagjainak
példáját látva még intenzívebben veszem ki a részemet a városrész szépítéséből.
Sok kedves emlék köt ide. Itt
születtek a gyermekeim. Azok
a pedagógusok, akikkel most
egy munkahelyen dolgozom,
egykor a gyermekeimet tanították. Örülök, hogy eljött az
ideje annak, hogy én is tudok
tenni a lakókörnyezetemben
élő gyermekekért. Szívesen se-

gítem a hunyadivárosi részönkormányzat munkáját. Jövőre
a Hunyadivárosi Napok kivitelezési munkáiba még több segítőt szeretnék bevonni. Régi
elhatározásom, „szívügyem”,
hogy odafigyeljek a Hankovszky ligeten elhelyezett játszótéri
eszközök állapotára, karbantartására is. Úgymond, az én
gyermekeim
kezét is megfogták jó szándékú „idegenek”, amikor
kisgyermekként az úton át
akartak menni: sokkal tartozom ennek a
városrésznek,
s az itt lakó,
segítőkész
embereknek.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a díjat megkaphattam,
hiszen
számos
esetben csak egyike voltam
azoknak, akik önzetlenül és
örömmel tettek valamit a környezetükért. Büszke vagyok
erre a díjra azért is, mert olyan
tiszteletre méltó hunyadivárosi
emberek sorában ítélték meg a
számomra, akiket magam is ismerek, és nagyra becsülök.

KÜLÖNDÍJ A NYUGDÍJASKLUB TAGJAINAK ÉS A KÖZÖSSÉGI KERT VEZETŐJÉNEK

Idézünk Gódor Józsefnek,
a Kecskeméti Nyugdíjasok
Klubjainak M. J. Városi
Szövetsége elnökének Pászti
Andráshoz írt leveléből:
„Szövetségünk
Kecskemét
területén 25 nyugdíjas klubot
tart nyilván. Ezek egyike a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub,

amely kiemelkedő a nyugdíjas
szervezetekre háruló közösségi, hangulatjavító és összetartást erősítő tevékenység végzésében. A klub munkájában
meghatározó a klub vezetése.
Ők – Borsos Györgyné, Török
Ignác, Telegdi Gyuláné, Váczi
Pálné, Kósa Lajosné – azok,
akik a klub munkáját irányítják,
szervezik és személyes magatartásukkal
példát
mutatnak a klubtagság számára.
A fentieken túl
szeretném
kiemelni Kuli Józsefné személyét,
aki a közösségi
összejöveteleken
a főzések lelkes
szervezője és vezetője. A klub
(Kuli Józsefné - balról az 1. - és segítői a Hunyadiv.árosi Napokon) kapcsán említeni


kell az egész városrész számára végzett olyan munkáikat,
mint a parkrendezés-, takarítás,
a játszóterek rendbentartása és
sok más közösségi tevékenység.
Fontos
megemlíteni, hogy
Borsos
Györgyné
(jobbra a fotón) a váro-

si Nyugdíjas Szövetségben is
kiemelkedő munkát
végez, segítve ezzel
az
egész
közösség
tevékenységét.
(Szilberhorn Adorjánné Csilla
különdíjáról a 10. oldalon olvashatnak)

VIII. HUNYADIVÁROSI NAPOK
KÖNYVBEMUTATÓ - HORVÁT GÁBOR: KULÁKKÖNNYEK
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Június 29-én, a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapján Kövér László,
az Országgyűlés Elnöke avatta fel Szemők Zsuzsa szobrászművész alkotását Kecskeméten a
városházával szemben. A kuláküldözés máig nagyon sok embert foglalkoztat. Varga László
országgyűlési képviselő biztató szavainak is köszönhető, hogy ma kézbe vehetjük a Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület elnökének e témában íródott „Kulákkönnyek” című
kötetét. A fiatal hunyadivárosi szerző első könyvét a VIII. Hunyadivárosi Napok megnyitó
ünnepségén mutatták be. Horvát Gáborral Szabó Anita beszélgetett. Ebből idézünk most:
- Szóljon pár szót magáról!
- 1987-ben református
család harmadik gyermekeként születtem Kecskeméten. Református iskolai tanulmányaim után
jelenleg az ELTE végzős
hallgatója vagyok. Már
egészen fiatalon érdeklődtem a történelem és az aktuális politika iránt. Több
elemzést, dolgozatot és
más műfajú írást készítettem ilyen témakörökben. Az
elmúlt két évben 12 novellapályázaton válogatták a győztes
művek közé az írásaimat.
- Mi motiválta a témaválasztásában?
- Nagyon erősen kötődöm a
családomhoz, összes ősömhöz,
akik mind hozzáadtak valamit
a család lelki örökségéhez. A
témaválasztásom egyik fő indítója ennek a kollektív tudattalannak a megfogalmazása,
kutatása volt. A földhöz köt
a múltunk, de mi már elszakadtunk ettől az életformától.
A kulákság szenvedéseiről a
rendszerváltás után kevés szó
esett. Az emberek egy része
keveri a kolhozosítás eseményeivel, mások pedig a Kádárrendszerben kapott hazugságokat fogadják el valóságnak,
mintegy azt sugallva, hogy a
kulákságnak bélyegzett réteg
bizony megérdemelte a sorsát.
Szégyen, ha ezen nem változtatunk!

vagy pedig a beszűkültség, a
butaság és a kegyetlenség ötvözete. Egyik sem igaz. Valós képet akartam bemutatni,
ehhez pedig igaz történetekre
volt szükségem.
- Volt hőseivel közelebbi,
személyes kapcsolata?
- Megszólaltatom a nagyszüleimet, a dédszüleimet, utalás olvasható más családtagok
sorsáról, és szerepelnek olyan
emberek is a könyvben, akiktől
lelki értelemben rendkívül sokat kaptam. Ilyen Gyulai Elek
bácsi és a neje, ilyen Csernus
Laci bácsi és házastársa, valamint Varga Laci bácsi és a
felesége. Hosszú órák örökre emlékezetes beszélgetései
ihlették a róluk szóló írásokat. Varga László képviselő
úr személye hozzátartozik a
családunk történetéhez, lelkipásztorként a családunk lelki

- A könyv öt jól elhatárolható részre tagozódik.
- Az első két rész felvezeti, a
középső részletesen is bemutatja a parasztpolgárság szenvedéseit. A két zárófejezet az
üldöztetés egyéni és társadalmi következményeire koncentrál. E száz év bemutatása során
szerettem volna elkerülni a tipizálást, mely szerint a vidéki
élet vagy tökéletesen boldog,

vezetője. Olyan ember,
akire a szüleim, nővéreim
és jómagam is felnézünk,
akinek hallgatunk az útmutatására. A harmadik
Horvát-generáció
tagja
vagyok, akivel Laci bácsi bizalmas személyes és
munkakapcsolatot ápol.
Laci bácsi irányítása mellett, nagypapám vezetésével jött létre az az építőcsoport, ami aztán számos gyönyörű épülettel
ajándékozta meg a városunkat
és az egyházat. Ennek vezetője
a későbbiekben édesapám lett,
aki 25 évig közvetlenül Laci
bácsi munkatársa volt. Együtt
hozták létre azt a művet, amire
minden kecskeméti református
büszke lehet. Laci bácsi a korábban említett politikai elemzéseimet, írásaimat rendre az
elsők között olvasta. Sokat beszélgettünk ezekről, s ma már
munkatársi viszony van közöttünk.
- Mit gondol, megtettek-e
mindent az eltelt húsz egynéhány évben politikusaink,
tudósaink, történészeink annak érdekében, hogy tisztán
lássunk?
- A Terror Háza Múzeum létrejötte fontos mérföldköve volt
a szembenézésnek. Az, hogy tíz
éve tömegek látogatják, mutatja az emberek igényét a közelmúlt megismerésére. Én is azt
szeretném, ha az Olvasók tisztábban látnának a múlttal kapcsolatban, de ezt nem direkt
módon, „népnevelő” írásokkal
szeretném elérni. A könyvemet
sem ilyen szándékkal írtam. A
tanulságot a mindenkori Olvasónak kell levonnia, de ha csak
valamelyest is átérzi a könyv
üzenetét, már elértem a célomat. Nem tudom még, mit hoz
a jövő, de mindenképpen olyan
témát szeretnék felkarolni,
amiről kevés szó esik.

(Teljes beszélgetés: www.hunyadivaros.hu)
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A VIII. HUNYADIVÁROSI NAPOK

A TOMBOLABEVÉTELRŐL

A Hunyadivárosi Napok alkalmával a Napsugár Óvoda kollektívája kapta meg a
tombolajegyek árusításának
lehetőségét, s a városrészi önkormányzat döntése alapján
annak teljes bevétele az óvodát illette.
Babákné Míg Ritát, a szervezési munkákban nagy részt
vállaló óvónőt arról kérdeztük, milyen eredménnyel zárult ez az esemény.

EREDMÉNYEK:

Hunyadivárosért-díjat kapott:
Tóth János
Köszönő oklevelet kaptak:
Szilberhorn Adorjánné

(Hunyadivárosi Közösségi Kert)

Borsos Györgyné, Telegdi
Gyuláné, Váczi Pálné,
Kuli Józsefné,
Kósa Lajosné, Török Ignác
(a Hunyadiv.-i Nyugdíjas Klub
vezetői és legaktívabb tagjai)

Labdarúgó Kupa 2012.
1. hely: Vagányok csapata
2. hely: „?” presszó csapata
3. hely: Bunker csapat
Tombola:
A Napsugár Óvoda javára
170 000 Ft bevétel. Fődíja:
1 db kerékpár a Dakó Kft. és
a Bici Shop felajánlásával
Nyertese: Poór Józsefné

- A tombolán számos nagy
értékű nyeremény talált gazdára, s nagyon örülünk annak,
hogy az összegyűlt 170.000 Ftot intézményünk saját céljaira
használhatja fel. Régi vágyunk
volt, hogy bővítsük az udvarunkon található gyermekbarát játékeszközök sorát, de a
tombolaárusításból, pályázati
forrásból és a szülők nagylelkű támogatásából befolyt öszszeg még nem volt elegendő a
kinézett, több százezer forint
értékű komplex udvari játszótéri elemsor beszerzésére.
Pászti András képviselő úrhoz
fordultunk azzal a kéréssel,
hogy a városrészi önkormányzat 230.000 Ft-tal egészítse ki
számunkra a hiányzó összeget. Nagyon örültünk a hírnek,
hogy ezt a részönkormányzat
tagjai megszavazták. Ezzel a
hozzájárulással lehetővé vált a
kívánt játékeszközök beszerzése.
Felállításukra a rossz időjárási körülmények miatt nem került sor, de 2013 tavaszán ez is
megtörténik. Ezúton is köszönjük a Hunyadivárosi’ Városrészi Önkormányzat tagjainak és
mindazoknak a támogatását,
akik anyagi áldozatukkal óvodásaink számára segítették valóra váltani ezt a szép régi elképzelésünket.

Főzőverseny:
Kilenc csapat indult
Fődíj: Kupa és ebédlehetőség a Szőlőfürt Fogadóban

A KÖZÖSSÉGI KERTRŐL

A Hunyadivárosi Közösségi
Kert Szilbernhorn Adorjánné
Csilla ötlete nyomán és aktív
kezdeményezésével jött létre,
s vált rövid idő alatt országszerte híressé. Az itt tevékenykedő, többségében kisgyermekes fiatal családok mára szoros
közösséget alkotnak. Örülnek
annak, hogy saját maguk által termesztett zöldségféléket
tehetnek családjuk asztalára, nemkülönben annak, hogy
együtt lehetnek, s a közös munka során szoros barátságok is
születnek. Az összetartás más
területekre is kihat. Többen
is segédkeztek a Baba-Mama
Klub által szervezett, széles
összefogással megvalósult játszótérfestésen. A Hunyadivárosi Közösségi Kert vezetőjét
munkája elismeréseként a részönkormányzat „A HUNYADIVÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT”különdíjban részesítette.

1. hely: Rácz Zoltán és barátai - vaddisznó pörkölttel
2. hely: A Hunyadivárosi
Nyugdíjas Klub közössége
nyerte el székelykáposztával
3. hely: Csapó István nyerte
birkapörkölttel
4. hely: Az Aranyér csapaté
lett keménylebbenccsel
Aszfaltrajzverseny:
1. Mátyás Király Általános
Iskola 6. C osztályosok II. cs.
2. Mátyás Király Általános
Iskola 5. B osztályosok cs.
3. Mátyás Király Általános
Iskola 5. A osztályosok cs.
Különdíj: Mátyás Király Általános Iskola 4. C oszt. cs.
Sakkverseny:
1. helyezett: Nagy Lorenzó
2. helyezett: Egyed Endre
3. helyezett: Sallai Martin
4. hely.: Papp Marcel Imre
Vitézi párbaj:
1. helyezett: Gáspár András
Iskola csapata
2. helyezett: Mátyás Király
Iskola csapata
3. helyezett: Hunyadi János
Iskola csapata
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A Hunyadivárosi Közösségi
Kert médiaszereplése:
2012. május 20-án szerepelt
a TV2 Napló című műsorában.
Május 22-én a Kecskeméti
TV ötperces felvételt készített
róla a Mozaik című műsorához. Környezetvédelem szakfolyóiratban jelent meg cikk a
kertről június 1-én. A Magyar
Demokrata energetikai mellékletében, a ZÖLDJÖVŐ-ben
szerepelt június 28-án. Olvashattunk erről a Hunyadivárosi
Hírmondó júliusi számában is.
A Petőfi Népe július 26-án írt
róla. A Kossuth Rádió „A hely”
című műsorában október 25-én
hallható volt egy közel fél órás
riport a Közösségi Kertről.
December elsején a Zöldernyő által is támogatott Ökokör
workshopon tartott beszámolót
a kertről Szilberhornné Csilla.

VIII. HUNYADIVÁROSI NAPOK TÁMOGATÓI
FŐ TÁMOGATÓK:

H

Dr. Zombor Gábor polg.mester
Kecskemét Hunyadivárosi,
Kőrösihegyi, Szolnokihegyi
és Szentistvánvárosi
Városrészi Önkormányzata
Szurok Zoltán
Polgár Pincészet
Fornetti Kft.
HILTI Szerszám Kft.

BÁCSVÍZ Zrt.
FBZ Investment Kft.
Zarges Gyártó és Ker. Kft.
Phoenix Mecano Kft.
BOGÉPFA Kft.
Dakó Kft.
Bici Shop kerékpár sz. üzlet
PRINT 2000 Kft.

Gyenes István
Gyenes Zsuzsanna
Gyenes Géza
Kecskemétfilm Kft.
SAUBERMACHER Kft.
Global Tax-Office Kft.
Kmét.-i Városgazdasági Kft.
Kunság Volán Zrt.
Hírös Rovókör

Alabárdos presszó - Ignácz T.
Állateledel bolt - Csősz Imre
Antal László
Autómosó - Géza fejed. krt.
Rokolya Katalin/
B&H Classic
Bács Security Biztonsági Kft.
Bakos és Társa Kft.
Baloghné Szabó Anita
Bán Sándorné
Bárány Tünde
és Meletti Emilió
Bárdy Vivien
Baranyi József fotós
Baranyi Sándor üveges
Baranyi Sándorné
Beregszászy Anita kozmetikus
Berei József
Biola Kft.
Bognár József
Bokréta virágüzlet
Boldogasszony Patika
Boronkai László
Bozsik András
Böde Jánosné
Bronz István
Ceglédi Úti Óvoda
Curves Fitness
Csoki Bár Édességüzlet
Domokos Brigitta
Dr. Lecsó – Szabó Csaba
Dr. Szabó József
Dr. Tomolák Gyula
Duna House -Polgár István
– Dunai Veronika
Éva Szalon – Megyes M.-né
Farkas Adrienn
Farkas Dezső
Fázis-Elektro Keresk. Bt.
Félegyházi Pékség
Czollner közi üzlete
Ficsor József
Füredi Autósiskola
Gál Mihály
Generali Biztosító
Giricz Vince
Gong Rádió
Guttyán Lajosné
Hajnal Attiláné
Halász Károly
Hamilo 2004 Kft. – Marton Z.
Hanga Óra-Ékszer
– Hanga Krisztina
Hardi Sándor
Hardiné Szekeres Ilona
Hegedűs Sándor

Herendiné Nyilas Zs. kozm.
Hevér Balázsné
Horváth Sándor
Hunyadi János Gyógyszertár
Hunyadivárosért Egyesület’
Hunyadivárosi 100 Ft-os Bolt
Hunyadivárosi 7.sz Postahiv.
Huny. Baba-Mama Klub
Hunyadivárosi Bölcsőde
Hunyadi János Ált. Iskola
Huny. Nyugdíjas Klub
Huny. Polgárőr Egyesület
Huny. UNIVER ABC
Ifjúság Úti Óvoda
Juci Csemege
Kada Erika
Kada Melinda
Kalmár Faiskola
Kanizsai Mihályné virágboltja
Kántor Fémműhely
Karazsia Edina
Karazsia István
Kardos Uszodatechnika
Kecskeméti Autóbontó
– Veszelszki János
Türr István Képző és Kutató
Intézet - Kecskemét
Kelemen Ildikó
KEMU - Gáspár András
Szakközépiskola és Szakiskola
Kiss Csaba
Kiskunsági Nemzeti Park Ig.
KLÁDÓ Könyvesbolt
Kobela Autósiskola
Kocsis Luca
Korona presszó - Ignácz Antal
Kovács Ferenc
Kovács János
Kovács Katalin Krisztina
Kovács Sándor őstermelő
Kecskeméti TV
Kucsera Tüzép – K. Ferenc
Kulcsár Zoltán
Kurainé Égert Magdolna
Labirintus Pizzéria
Lakatos Julianna
Légrádi Autósbolt
Lukács Terézia
Mácsai Lajosné
Magyar Honvédség 59.
Szentgyörgyi D. Repülőbázis
Malom Üzletközpont
Malom Mozi
Margó Illatszer-Ajándék
– Garaczi Margit
Marika Virág – Becze Béláné

Mátyás Király Ált. Iskola és
Népzenei Teh.gond. Műhelye
Megapeca Horgászáruház
– Polgár Balázs
Military Célpont
Mizsei Lászlóné
Mócza Istvánné
Molnár Márk
Mónus Erzsébet vállalkozó
Murphi Kutyakozmetika
Nagy János
Nagy László
Napsugár Óvoda szülői és
dolgozói közössége
Orosz Józsefné
Őri Viktória
Palotás Endre
Péntek Attila
Petőfi Népe
Polyák Pékáru Kft
Profi-Komfort Kft.
Rácz Csaba
Raffai Boglárka
Renner László
Rigó Szabolcs
Sándor Teszáry Mihály
Schiszler Sándor
Szabó Judit
Szabó Sándor
Szalai Jenőné
Székely Szibilla Vilma
Szekeres János
Szekeres Jánosné
Szerelvénybolt Kft. - Kmét.
– Ifj. Patonai Sándor
Szikszai Festékbolt - Szikszai I.
Szilágyi Orsolya
SZIL-COOP Áruház
Szili Péter
Szőlőfürt Fogadó és Panzió
Teleki Violetta
Tóth Dávid
UNI-Shop Bt.
Univer Tánczos P. Népzenei
Egyesület – Mónus Ferencné
Vacsi Húselosztó Nagyker. Kft
Valkai László
Varga Csaba
Vargáné Tóth Éva
Vincze család
Virágbolt (Temető II.-es kapu)
– Pullainé Baksa Ágnes
ZOLIVILL Vill. Ker. és Sz. Kft.
Zsuzsi Hajgyógyászat
– Zakar Lászlóné
44-es Drinkbár
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MÚLTUNK A JELENBEN
ŐSI JELEINKKEL KÖSZÖNTJÜK A VÁROSUNKBA ÉRKEZŐKET

A
VIII.
Hunyadivárosi
Napok ünnepségei
sorában a
múltjukat
és városukat szerető
polgárok
rovásfeliratú Kecskemét helységnévtáblát adtak át szeptember
21-én a Szolnoki út 48. számú ház előtt. Az avatásra
Pászti András képviselőt és
Csernus Lajost, a Hírös Rovókör elnökét kérték fel. Az
ünnepélyes átadást hunyadivárosi kisdiákok műsora,
Bagó Bianka, Bagó Barbara
és Bagó Petra népdalcsokra
színesítette. Az előzményekről Csernus Lajost, a Hírös
Rovókör elnökét kérdeztük:
- Hogy született meg a tábla
felállításának gondolata?
- A 2010-ben alakult Hírös
Rovókör olyan magyar múlt
iránt érdeklődő emberek baráti
köre, akik elhatározták, hogy
maguk és a haza szolgálatára
megismer i k ,
használják és
megi s mertetik honfitársainkkal is elődeink betűit, múltunk írott és íratlan emlékeit, értékeit. Őseink
írását, gondolkodását, cselekedeteit tanulmányozva megéljük és átadjuk örökségünket.
Értékeinket fel- és megismerve
a magyar emberek önbizalmát,
önbecsülését, hitét szándékozzuk erősíteni, hogy egyre
többen érezzük Sajó Sándorral szólva: „Magyarnak lenni
büszke gyönyörűség”.
Az első összejöveteleink
egyikén, mikor arról beszélgettünk, milyen módon mutassuk
be a környezetünkben élőknek
ősi jeleinket, vetődött fel az a
gondolat, hogy sok Kárpát-medencei településhez hasonlóan
Kecskeméten is állítsunk rovásos helységnév-táblákat.

- Milyen módon volt
ebben partner a helyi
részönkormányzat?
- A Rovókört bemutató kiselőadásom után
Pászti úr felajánlotta a „Így jegyezték le gondjukat, / Örömüket és bánatukat,
városrészi önkormány- Így üzentek egymás között,/ A rovásírás mindig örök.
Az tudja csak elolvasni, / Aki magyar kíván lenni,
zat segítségét. Mi adtuk Idegennek
furcsa jelek” (Sziránszki József: Rovásírás)
a hunyadivárosi – azóta
őseihez megtért – Szabó Laci felé, s Kecskeméten is egyre
bátyánk által vésett rovástáblát, többen ismerik és alkalmazzák
valamint a végső kialakítás lát- ősi jeleinket. Azért is öröm roványtervét, a részönkormány- vástáblát állítani, hogy lássák
zat pedig a táblatartó szerkezet az erre járók: az évezredes vianyagát, a felállítást, valamint szontagságok ellenére itt ősi jeaz ünnepélyes átadás szerve- leiket ismerő, múltjukat felválzését biztosította, amit ezúton laló, büszke magyarok élnek.
is köszönünk. A tábla hátuljára
örök emlékül rávésettük a se- Milyen sorba illeszkedik
gítők, támogatók nevét is (lásd ez az átadás?
a lenti fotón).
- Még 2003-ban Csíkszeredában a Székely Nemzeti Tanács
- Történelmi visszatekintés- kérte fel az erdélyi településeben miért fontos lépés ez?
ket, hogy az ott élő emberek ne
- A Kárpát-medence, Kelet- csak megtanulják a rovásírást,
Európa és Közép-Ázsia népei hanem lehetőségük szerint
által is használt íráscsalád fo- helységnévtáblák felállításával
lyamatos használatban fenn- is jelezzék az odaérkezőknek,
maradt egyetlen tagja a „szé- hogy őrzik ezt a hagyományt.
kely-magyar rovás”. Büsz- Azóta a Kárpát-medence szákék lehetünk rá, hiszen ahogy mos településén követték a
anyanyelvünk, a magyar nyelv székely példát.
illik a gondolatra, mint testre
A Hírös Rovókör – sok segítő embertársunk felajánlásával
csatlakozva a felhíváshoz – első
ízben 2012. március 25-én avatott rovástáblát a Kecskemétet
érintő M5-ös autóút északi és
déli bejáratánál, a ladánybenei körforgalom után, illetve a
Szélmalom csárda átellenében.
A harmadik kecskeméti rovása bőr, úgy illehelységnek nyelvünk
névtábhangjaihoz
lát
itt,
a
rovásjelek.
a SzolHála Istennek,
n o k i ma már nemhegyben
csak a hagyoavattuk
mányőrzők vifel. Bíseletein, hanem
z u n k
kiadványokabban,
ban, könyvekhogy a
ben, sőt köztéri
k e c s feliratokon is
keméti
láthatunk rovást. Nem volt ez polgárokkal közösen városunk
mindig így, sőt még ma is él- más bevezető útjai mentén is
nek azok a reflexek, amelyek lesz ennek folytatása. A fámiatt üldözték, pusztították ősi ból faragott, míves kivitelben
jeleinket és az azokat ismerő készült rovástáblák jelképei,
elődeinket. Mindezek ellenére ékesszóló példái a múltjukat
a XXI. században is egyre nö- szerető, egymást értőn becsüvekvő érdeklődéssel fordulnak lő, jó magyar emberek összeaz emberek ősi írásformánk fogásának.
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MÚLTUNK A JELENBEN
A TÖRTÉNELMI ÍJÁSZAT AZ ÉN IGAZI VILÁGOM

A VIII. Hunyadivárosi Napok egyik fő látványossága volt Zubornyák György
íjász érem- és kupakiállítása
a Hunyadivárosi Közösségi Házban. A neves sportoló
történelmi és vadászíjászatban többszörös magyar és
Európa-bajnok. Tősgyökeres
kecskeméti. 1979-ben költözött a Hunyadivárosba, s a
vállalkozását is itt folytatja.
- Hogyan került kapcsolatba az íjászattal?
- Két fiam, Gergő és Zsolt
már tizenévesen íjászkodtak.
Az ő kedvükért mentünk el
családommal 1994 júliusában
a Visegrádi Palotajátékokra.
Feleségemmel mi is kipróbáltuk az íjjal való lövést a Salamon-toronyban... Beléptem a
Kecskeméti Kandó Kálmán
Íjász Egyesületbe. Ebből nőtt
ki a Kecskeméti Íjász Egyesület, amelynek alapító tagja
vagyok, s amelynek rendkívül sokat köszönhetek. Megismerkedtem Kassai Lajos világhírű lovasíjásszal is. Első
versenyem 1997-ben volt az
egri nyári fesztiválon, ahol
4. helyezett lettem. Még két
évi gyakorlás kellett ahhoz,
hogy első lehessek a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokon.
Ma már Visegrád háromszoros bajnoka, király íjásza, s a

Szent György Lovagrend tagja
vagyok. A legsikeresebb évem
2000-ben volt, amikor 23-versenyből 21-et megnyertem.
A szeretett történelmi íjászat
mellett vadászíjászként is kipróbáltam magam.
Hat éven át voltam dobogós
minden versenyen, magyar
és nemzetközi mezőnyben
egyaránt. Bejártam a környező
országok szinte mindegyikét.
Két Európa-Bajnokságon végeztem az elsők között. Olyanokkal kötöttem barátságot,

mint Murat Özveri, a Török
Hagyományőrző Íjászegyesület elnöke. Idén júliusban megnyertem Ópusztaszeren az Íjász
Európa-Kupát. Szeptemberben
első helyezett lettem Dunaújvárosban a GP-sorozaton és az
Országos Bajnokságon is.
- Hogy készül versenyre?
- A rendőrségi lőtér területén van az egyesületünk pályája, ahol 8-10 lőállásból tudunk gyakorolni. Én vagyok
az egyesület technikai vezetője. Szkenderovics Zoltán személyében korábban hunyadivárosi sporttársam is volt. Otthon az udvaron is sokat gyakorolok. Most az április végén
Gyulán megrendezésre kerülő
Európa-Bajnokságra készülök.
Három hét alatt több ezret lőttem. Ennek ellenére nem szeretném, ha az íjászatban bárki
csak a versenysportot látná. Jóval több ez ennél. Eleve azért
vetett ide a sors, mert olyan
magyar ember vagyok, aki
büszke erre. Jó érzéssel gondolok vissza a gyökereinket jelentő történelmi múltra. Ez sok
mindent megmagyaráz arról a
sajátos kapcsolatról is, ami a
történelmi íjászokat összefűzi.
13
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- Drága sport az íjászat?
Milyen a történelmi viselete?
- A brokát kaftánom, az íjtartó
tegezem, a bezerédi tarsolyom,
a lófarkas báránybőr süvegem,
a csizmám, a derékszíjam hozzávetőleg 250.000 Ft-ba kerültek. Van olyan szervező, aki
nem ragaszkodik a honfoglalás
kori öltözékhez, de mi el sem
tudjuk képzelni, hogy ily módon is ne adózzunk őseink emlékének. Egy természetes anyagú íj 100-150.000 Ft-ba kerül.
A jelenleg használt nomád
magyar íj a turáni
népek által használ
fegyvernek
felel
meg, s most már
elfogadják a külföldi versenyeken is.
Évente hozzávetőleg tíz nyílvessző
kell
(20.000 Ft),
ami általában egyéni. Az enyém fehér,
és bordóval van
lekötve. Hozzávetőleg harminc íjkészítő van az országban, akik a
hozzájuk forduló íjászok tudásához igazítva, anyagi lehetőségeik függvényében teljesen
egyedi fegyvereket készítenek.
Ez a krími tatár íj, amit használok, már a tizedik íjam, mióta
versenyzek.
- Van-e követője?
- Nem egy sikeres kecskeméti tanítványom van, akik sok
versenyt nyertek már, s nagyon
büszke vagyok rájuk. Ilyen pl.
Gergics József, aki országos
bajnok. Sikeresen versenyzett
Törökországban, s egy különleges mongóliai versenyre is
eljutott. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak: türelmet,
támogatást, biztatást. Gergő
fiamra külön büszke vagyok.
Ifiként négy éven keresztül
volt országos bajnok. Zsolt,
sőt a feleségem is ügyesen kezelik a fegyvert. Az egész család megfertőződött az íjászat
szeretetével. Nem is csoda. Ha
Ópusztaszeren a Pozsonyi csata emlékére rendezett nyílzápor
kellős közepén egyszerre lő
1200 íjász, annak a hangulatát
nem lehet szavakkal elmondani. Egyszerűen ott kell lenni.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A VÁROSBAN PÁRATLAN A HÁZ PROGRAMKÍNÁLATA

A Hunyadivárosi Közösségi Házban 2012-ben is színes
program várta a látogatókat.
Az év folyamán a következő
kiállítók tiszteltek meg bennünket: Kőrös Sára grafikusművész, Fuxreiter András ásványgyűjtő, Szabó Aranka
amatőr festő, Forgó Mariann
képes levelezőlap gyűjtő és
Czinkóczi Anita országosan
elismert diákművész. Olyan
állandó programok közül lehet
folyamatosan választani, mint
a Baba-Mama Klub, a balett
tanfolyam, a Főzőcske, a Református Bibliaóra, a Római
Katolikus Rózsafüzér kör, az
Ovi-angol, az idősek tornája,
jóga és kézműves foglalkozás.
Továbbra is működnek az évek
óta futó szakkörök. 2012-ben
indult a mozgássérültek művészeti szakköre,
a Kreatív Szakkör, és
megalakult a Hunyadivárosi Cserkész Őrs is.
A nyár nagy élménye
volt a gyermektábor
(Lásd: a fotókon) július 1.
és augusztus 17. között
több száz hunyadivárosi kisdiák részvételével.
Művészeti tábor volt 23
fővel augusztusban és

szeptemberben. Bárki bejöhetett szeptember 18-án a BabaMama Klub által szervezett
„Állatsimogatóra”, ahol kisállatok babusgatása mellett lovagolni, sőt kecskét futtatni is
lehetett (fotók a hátoldalon).
Új lehetőségeket jelent a
szeptembertől indult „Nyitott
Kapuk” Ifjúságfejlesztő Program, mely
az Európai Unió
és az Új
Széchenyi
Terv
támogatásával megvalósul
meg. Az
ifjúsági
Közössé-

gi Tér a HatPont
Hálózat tagja, mely
révén a városrészben élő 12-29 éves
fiatalok
számos
eszköz használatához és szakemberek által vezetett ingyenes programokhoz jutnak hozzá. A
mindenki számára
nyitott és befogadó
TAVASZI BABARUHABÖRZE

teret előreláthatóan húsz hónapig veheti igénybe az egyesületünk.
Az ünnepségek sorában emlékezetes volt a szoboravatással egybekötött március 15-i
és trianoni megemlékezés. Augusztus 20-án „István, a király”
címmel zenés esti előadás volt
a ház udvarán Turpinszky Béla
színtársulata közreműködésével.
Október 23án a már hagyományosnak számító
ünnepség
szintén sok
városrészit
vonzott
a
Közösségi
Házba.
Az „Üvegbe zárt szeretet” elnevezésű jótékony akcióra sok befőtt és más, saját
kézzel készített finomság érkezett és jutott el a rászorulókhoz. Ahogyan húsvétkor, karácsonykor is volt ruhaosztással
egybekötött
szeretetvendégség.
Új kezdeményezés 2013 januárjártól a „Moccanó” gyógytorna, a Mozgáskorlátozottak
Művészklubja és szervezés
alatt van egy könyvkötészeti
tanfolyam is. Minden pénteken
9-15 óra között bolhapiacot
tartunk, ahová szeretettel várjuk az eladókat és vevőket egyránt. Középiskolások számára
írtunk ki egy képzőművészeti
pályázatot „Jézus feltámadása”
címmel, melyre március 25-ig
várjuk a diákalkotásokat.
Rózsa Béla elnök
Hunyadivárosért Egyesület Kmét.

ÚJ POLGÁRŐRÖKET IS VÁRNAK

Továbbra is lehet jelentkezni a polgárőrség soraiba, ahová büntetlen
előéletű városrészi lakosokat keresnek, akik hajlandók önzetlenül
a köz érdekében bűnmegelőző és
vagyonvédelmi tevékenységet végezni. A Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület munkája végzéséhez köszönettel fogad támogatásokat is
az alábbi számlaszámon: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 52400078-11082417
A polgárőrség az alábbi telefonszámokon
érhető el: 70/370-7573; 70/370-7574

Újabb börze lesz a Baba-Mama
Klub szervezésében és a Hunyadivárosi Részönkormányzat
támogatásával a Mátyás Király Általános Iskola aulájában
MÁRCIUS 9-én 8-12 óráig,
ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. Új és használt
babaruhák, gyermek használati
eszközök és játékok sora várja a családokat.
Érdeklődni a következő e-mail címen lehet:
ignacz.beatrix@gmail.com.
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HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
SZÉP ÉVET ZÁRT A BABA-MAMA KLUB

Sulczné dr. Bükki Éva, a klub
alapítója és vezetője a 2012-es
évről elmondta, hogy havi kétszer tartott összejöveteleikre
nagy volt az érdeklődés. A zenebölcsi foglalkozásokat saját
hangszereiken kísérve hol ő,
hol Horváthné Varga Éva gyermekpszichológus tartotta, és
Szabó Szilvia is besegített ebbe
a munkába. Az év nagy ajándéka volt, hogy a városrészi önkormányzattól kapott 100.000
Ft-ból a kisgyermekeknek is
tudtak hangszereket vásárolni.
Voltak még tematikus, illetve
ismeretterjesztő foglalkozások
is olyan témákban, mint pl. az
elsősegélynyújtás, a homeopátia, a szobatisztaság, testvérféltékenység, mosható pelenka,
zöld tippek, fejlesztő játékok,
babafotózás. A középfülgyulladásról dr. Kálvin István fül-orr
gégész tartott előadást (Lásd: a
lenti fotón).

A Baba-Mama Klub tagjainak aktív részvételével került
sor a Természet Házánál lévő
játszótéri eszközök lefestésére.
Az évi két alkalommal tartott
babaruhabörzék
szervezését
Ignácz Beatrix klubtag vállalta el. Júniusban volt a Babák
Napja ünnepség, melynek során felajánlások és a városrészi
önkormányzat segítsége révén
ajándékutalványokat, a ajándékcsomagokat kaptak az elmúlt évben született városrészi
gyerekek. Sikeres szeptemberi
program volt az „Állatsimogató”, melyről újságunk hátulján
látható fotó-összeállítás.
Bükki Éva doktornő számos
teendője mellé (gyermekorvoslás, tanítás, pályázatírás, család,
klub) egy ráépített szakvizsga
is került, így a klub vezetését
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2013 januárjától átadta Buda
Borbálának, aki régi klubtag,
és eddig is sokat segített neki.
A doktornő a háttérből továbbra is segíti a klub munkáját, és
gyermekgyógyászként,
népzenészként foglalkozásokat is
tart majd. Ezúton is köszönjük
alapító, támogató tevékenységét, a klub érdekében végzett
példaértékű munkáját.

és pedagógusok részére. Májusban a dúlaságról esik szó, és
Szabó Zoltán táncpedagógus,
egészségtan tanár vezetésével
kisgyermekes
mozgásművészeti foglalkozások lesznek.
Havonta egy vasárnapon családi napot tartanak, amikor közös
muzsikálás, kézműveskedés,
állatsimogatás, koncert vagy
kirándulás lesz a program.

Buda Borbála
pedagógus
végzettségű, két gyönyörű
óvodás
gyermek anyukája

A
Klub
szélesebb érdeklődésre
számot tartó,
nyitott programokat
is szervez.
Februártól
Buda Ferenc
Kossuth-díjas költő és
műfordító tart előadás-sorozatot a magyarság rokoni kapcsolatairól. Március elején biokertész előadó érkezik. Hasznos
tanácsokkal segíti a Közösségi
Kertben tevékenykedők és más
érdeklődők munkáját. Március
végén Nagy Viktória régész
tart vetítéssel és beszélgetéssel
egybekötött előadást Izraelről.
Június végétől ifjúsági művészeti tábort szerveznek középiskolások számára a Közösségi
Házban. Mindez természetesen
csak ízelítő a tervezett programok sokaságából.

(a fotón Boldizsárral
és Ábrissal), Buda

Ferenc
költőnk
lánya. A 2013-as
év
programjáról
a
következőket
mondta el. Minden kedden 10
órakor lesznek klubfoglalkozások a Közösségi Házban. Az
esetleges változásokról a tagok
e-mailt
kapnak. Februárban
Szénási
Rita
szülésznő
tart
előadást a hazai
szülési gyakorlat helyzetéről
és a lehetséges
alternatívákról. Márciusban
Domján Mihály
családterapeuta szakpszichológus csoportos
tanácsadására várják az érdeklődőket. Áprilisban szoptatási tanácsadás és „Elmetorna”
tanfolyam lesz, utóbbi szülők

A fentiekről Buda Borbála klubvezetőnél közvetlenül
is lehet érdeklődni telefonon
(20/3456-077) vagy e-mailen:
budaborsi@gmail.com

HUNYADIVÁROSI CSERKÉSZEK

A kecskeméti cserkészcsapat tagjai évek óta rendszeresen részt vesznek a Hunyadivárosi Közösségi Ház ünnepségein, így örömmel vettük
Rózsa Béla elnök úr felkérését
egy helyi cserkészkör alakítására. A hunyadivárosi gyerekek lelkesen csatlakoztak
hozzánk. A Mátyás Király’ és
a Hunyadi János Általános Iskola felsősei közül 2012 nyarán alakult meg a 15 fős Hunyadi raj, mely egy fiú- és egy
lányőrsből áll. Nem titkolt
célunk, hogy ezt a létszámot
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tovább bővítsük. A Kecskeméten 1989-ben alakult 118.
sz. Kalazancius Cserkészcsapathoz tartozunk, amelynek
Szabó István piarista atya a
parancsnoka. Kecskemét M.
J. Város 2011-ben „Ifjúság a
Közösségért Díjat” adományozta munkánk elismeréseképpen.
Sok szép program várja a
cserkészeket. Idén 5-10 ezren
fogunk Ócsán sátrazni. Az
egész országból és a határon
túlról is érkeznek majd ide
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OKTATÁS - KÉPZÉS

magyar cserkészek. Sokszor
gondolkoztam rajta, hogy miért is ilyen vonzó ez. Elsősorban a cserkészmódszer miatt,
amit még
az alapító
lord Baden-Powell (BP)
dolgozott
ki a múlt
század
elején:
kis csoportokban gyűlnek össze hétről
hétre a gyerekek, és egy náluk
nem sokkal idősebb vezető tanít nekik hasznos dolgokat. Ez
a „learning by doing”, magyarul a „cselekedve tanulás”. Abban a korban fogjuk meg a fiatalokat, amikor nagyon fontos,
hogy jó társaságba kerüljenek.
Példát mutatunk nekik ahhoz,
hogy erős, kitartó, életre való
felnőttekké váljanak.

1907-ben Baden-Powell tartotta meg az első cserkésztábort,
azóta a világ legnagyobb ifjúsági szervezetévé nőtte ki magát.
BP leghíresebb
üzenete:
„Igyekezzetek ezt a
világot
egy kicsit jobb
állapotban magatok mögött hagyni,
mint ahogy találtátok.” Hiszünk abban, hogy a cserkészet által igazi, életen át tartó
közösségre lelhet mindenki, s
a játékok, foglalkozások során
olyan készségek, képességek
sajátíthatók el, amelyek a későbbi élet folyamán is kamatoztathatók. Ajánlott honlapjaink: www.cserkesz.hu; www.
nnt2013.cserkesz.hu.

A Hunyadi raj foglalkozásait a Hunyadivárosi Közösségi
Házban heti rendszerességgel
tartják az őrsvezetők. A fiúkét
Langó Attila, a lányokét Bibók Brigitta és Lázár Kincső.
Ősszel már közös túrázásuk is
volt a szikrai erdőben, s részt
vettek a csapatkarácsonyon is,
ahol mézeskalácssütés volt, és
bécsi keringőzni tanulhattak.
A raj első vezetője Lázár István volt, de mivel egyetemi
tanulmányai nagyon lekötik,
2012 decemberében – a magyar cserkészet 100 éves születésnapján – engem kértek fel
rajvezetőnek. Ennek örömmel
tettem eleget, mert kedves fiatalokkal találkoztam így, akik
nagy érdeklődéssel fogadtak.
Mindenkit nagy szeretettel várunk a Hunyadi rajba!
Zöldi-Kovács Gáspár
Hunyadi raj-vezető
zkgaspar@gmail.com

EGYÜTT AZ EREDMÉNYES OKTATÁSÉRT

Véget ért az a fenti
címet viselő nagyszabású program,
melyet egy nyertes
pályázat
eredményeképpen a Corvina Óvoda és Általános Iskola
Mátyás Király Általános Iskolája mint referenciaintézmény
valósított meg 2012. május 1.
és december 31. között.

A pályázat résztvevői voltak:
Pászti András intézményvezető, Kiss Jánosné pénzügyi
vezető, Nemes Gabriella projektmenedzser és a mentorpedagógusok, Gombosné Kecskés Andrea, Horváthné Cseh
Mária és Királyné Papp Judit.
A tantestületi képzésen 16 kolléga vett részt, s ennél is több
segítő volt (lásd: a fotón).

A „Referencia-intézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0567
pályázatba foglalt céljait az
iskola maradéktalanul teljesítette. Olyan referenciaintézménnyé vált, amely nevelésioktatási gyakorlatát igyekszik
továbbadni, terjeszteni, s felkészült a szolgáltatói szerepre, hogy területileg minősített
bázisként működjön. Az intézmény a szervezetfejlesztés
során az ehhez szükséges feltételrendszer kialakítását elvégezte. A mentorpedagógusokat
és a tantestületet felkészítették
az új feladatokra, s új eszközök
beszerzése is segíti a mind hatékonyabb munkát. A pályázat
6 000 000 Ft
támogatással
valósult meg.

Nem véletlen, hogy a Mátyás
Király Általános Iskola sikeresen szerepelt ezen az országos
pályázaton, hiszen az itt folyó
pedagógiai munka évek óta
példaértékű. A nyitott oktatási
és nevelési intézményt 1983ban alapították. Társadalmi
megítélése főként az utóbbi
évtizedben vált
igen
pozitívvá.
Az
intézményt
családias, gyer16

mekközpontú hangulat jellemzi. Jó
kapcsolatokat alakított ki a városrész lakóival, intézményeivel, vállalkozókkal, gazdasági és társadalmi szervezetekkel. A civil
szférával együttműködésben
aktívan rész vesz a városrészi
rendezvényeken. Magas szintű szakmai
k a pcsolatokat ápol a
város szakmai intézményeivel,
iskoláival.
A
20092010-es
tanévtől
angol-magyar két tanítási nyelvű osztályok indultak. Elnyerték az Ökoiskolai
címet. Az intézmény konzorciumi tagként vett részt a korábbi
TÁMOP 3.4.3. pályázatban is,
mely az iskolai tehetséggondozásról szólt. 2012-től Tehetségpontként működik, és komoly
nemzetközi kapcsolatokkal is
rendelkezik az évek óta futó
Comenius
projekt révén.

PORTRÉ
NE NEVELJÜK ÖNZÉSRE A GYERMEKEINKET!

A
Hírös
Hét
Fesztivál
nyitónapján
megtartott
díjkiosztó
ünnepségen
Kecskemét
Szociális
Ügyéért Díjat kapott
Forgács János családgondozó, család- és párterapeuta, akit régi ismerősként
kerestünk fel az otthonában:
- Ráckevei születésűként
hogyan lettél hunyadivárosi?
- Feleségemmel és legidősebb gyermekünkkel a diplomaszerzést követően Szegedről költöztünk ide 1974-ben, s
négy év múlva első saját lakásunk már a Hunyadivárosban
volt a Buzogány utcán. Tíz év
múlva a Mécses utcán építettük
fel a családi házunkat, s azóta
sem vágyunk el innen. Nagyon
megszerettük ezt a városrészt.
Üzemmérnöki
diplomával
öt évig a Barneválnál dolgoztam, utána tíz évig a megyei
KÖJÁL
laboratóriumában.
Mivel a városban sok szociális és családokkal kapcsolatos
társadalmi munkát végeztem,
1989-ben felkértek egy megüresedett családgondozói állás betöltésére. Immár 23 éve
dolgozom a családsegítésben.
Családvédelmi, addiktológiai
és más posztgraduális tanfolyamok elvégzése után 1995ben lettem családterapeuta.
2004-ben szociális munkás
diplomát, 2005-ben tereptanári képesítést is szereztem. Még
abban az évben „Családvédelem – családgondozásból” le is
szakvizsgáztam.
Kilenc évig voltam intézményvezető az Egressy utcai
Családsegítő Szolgálatnál, de
dolgoztam ágazatvezető, telephelyvezető és vezető családgondozó beosztásban is.
Számomra a legnagyobb szakmai elismerés az idén kapott
Kecskemét Szociális Ügyéért
díj mellett az volt, amikor közvetlen munkatársaim 2010-ben
az év legjobb dolgozójává választottak.

- Milyen családsegítő szolgáltatások vannak jelenleg?
- A három intézmény összevonása után 2006 óta a Fecske
utcán működik a Családsegítő
Szolgálat. Továbbra is állandó
ügyfeleink a szociális segítségre szoruló személyek, de ma
már nagy számban keresnek
fel bennünket iskolázottabb,
sokszor diplomás ügyfelek is.
Mentális problémáik megoldására a gyászmunkát, a családés párterápiát, a mediációt és
prevenciós programokat kínálunk fel a számukra.

- Melyek a leggyakoribb
problémák?
- Családterápiára többnyire egy „tünethordozónak” nevezett családtag révén kerül a
család. A „tünethordozó” azt
jelenti, hogy valamilyen viselkedésbeli vagy pszichés
rendellenesség
tapasztalható
az egyik családtagnál, aminek
hátterében feltételezhetően a
család működésének zavara
áll. A párterápiák hátterében
legtöbbször a szülőről való leválási képtelenség és az egymással történő kommunikáció
zavara áll. Hihetetlen, mi mindenre képesek egyes szülők
azért, hogy felnőtt gyermekük
életében továbbra is az első helyen maradjanak.
A látszólagos szinglikultúra
ellenére mindenkinek nagy nehézséget okoz a kapcsolatok bizonytalansága. Feleségemmel
éveken át tartottunk rendhagyó
osztályfőnöki órákat a családi
életre nevelés témakörében 512. évfolyamos tanulóknak. A
legutóbbi beszélgetés témája
a diákok kérésére az volt, hogyan lehet tartós párkapcsolatot kialakítani. Megdöbbentő
volt 18-20 éves lányoktól hal17
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lani, hogy nem azért élnek idejekorán élettársi kapcsolatban,
mert annyira vágytak társra,
hanem azért, mert szabadulni
szeretnének az elviselhetetlen
otthoni légkörből.
- Mi rombolja legjobban az
emberi kapcsolatokat?
- Az önzés! Ezt szolgálja ki
a média is azzal, hogy szinte
tárgyiasítja az emberi kapcsolatokat: „Vedd meg, használd,
dobd el!”. Munkám során látom, hogy egyre szélesedő
körben sok szülő már eleve
önzésre neveli a gyermekét,
akiből később nehezen lesz
saját igényeit szeretetből alárendelni tudó, egyezségre törekvő, pozitív közösségekbe
beilleszkedő, felelősségteljes,
másokat tisztelő és kiegyensúlyozott párkapcsolatban élő
felnőtt. Azt, hogy a mai szülők
egy része a gyermekét önzésre
tanítja, társadalmi és magánéleti szempontból óriási problémának tartom. Miközben a
kiskorúak
bántalmazásának
kivédésére már törvényben
kidolgozott, működő, sőt túlszabályozott rendszerünk van,
elhallgatjuk, nem veszünk tudomást arról, hogy egyre több
családban
alkalmazkodásra
képtelen, éretlen lelkületű,
önző gyermekeket nevelnek.
A családterápián fontos feladatunk, hogy a hozzánk fordulók
az előbb elmondottak lényegét
megértsék és alkalmazzák. Ha
„aranyszabályként” beépül a
családtagok életébe, hogy nem
tesznek másokkal olyat, amit
maguknak sem szeretnének,
akkor nagy baj már nem lehet.
- Zsuzsival ti is kilenc gyermeket neveltetek fel.
- Én magam is hétgyermekes család legidősebb tagjaként nőttem fel. Feleségemmel kezdettől nagy családot
terveztünk. Nem volt elsőrendű szempont, hogy anyagilag
győzzük-e majd, mert aki erről
az oldalról közelít, félő, soha
nem fog a gyermekvállaláshoz
„ideális” feltételeket találni.
Azt kellett átgondolnunk minden újabb gyermek tervezésekor, hogy van-e, lesz-e még
elég erőnk és időnk továbbra is

H

KARITATÍV TEVÉKENYSÉG

külön-külön mindenkire. Három egyetemistánk kivételével a többiek már „kirepültek”.
Van közöttük óvónő, szociológus - történelemtanár, német
bölcsész, művészettörténész,
s hozzám hasonlóan szociális
munkás. Egyetlen kakukkfióka
van a sok diplomás között, aki
mozdonyvezető lett, de ő keres köztünk a legjobban. Nagy
öröm, hogy már 15. unokánk
érkezését várjuk. Ünnepek idején mindannyian összejövünk.
Idén harmincan voltunk a karácsonyfa körül (lásd a fotón).
- Mindig maradt időtök önkéntes munkában végzett karitatív tevékenységre is.
- 1987-ben a Nagycsaládosok Kecskeméti Egyesülete
elnöke lettem. Tagja voltam az
állami gondozottak lakhatását
támogató Otthonteremtő Ala-

pítványnak, önkéntesként segítettem a romániai forradalom
menekültjeit.
Feleségemmel
több mint 30 éve vagyunk tagjai a katolikus gyökerű, de ökumenikus szemléletű Fokoláre
Mozgalomnak, melynek Kecskeméten is sok követője van.
Szervezőként részt vettünk a
2012
szeptember
elején megrendezett
világméretű ifjúsági világtalálkozón,
s már készülünk a
márciusban Zánkán
megrendezésre kerülő négynapos országos találkozónkra, a Máriapolira,
ahol egy ideiglenes
„szeretetvárost”
fogunk felépíteni.
Végigkísérte
életünket más keresztény szolgálat is. A

Kecskeméti Főplébánián éveken keresztül tartottunk házasságra felkészítő előadásokat.
Jelenleg a Piarista templomban jegyespárok felkészítését
végezzük. Van mit átadnunk
nekik, Zsuzsival idén leszünk
negyven éves házasok...
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

KARÁCSONYI ADAKOZÁS VÁROSRÉSZÜNK RÁSZORULÓINAK

December 16-án a Hetednapi
Adventista Egyház Kecskeméti Gyülekezete segélykoncertet
rendezett az Evangélikus templomban a hunyadivárosi rászoruló családok megsegítésére.
Az adventista kórus közreműködésével tartott rendezvény
sikerét mutatja, hogy 70.000 Ft
gyűlt össze a koncert végére.
A Hunyadivárosi Részönkormányzat által december 17-én
megtartott adventi vacsorán
szintén felmerült a nehéz sorsú
emberek támogatásának szükségessége. Az esten résztvevők
adományozásával – melynek
célja szintén a városrészünkben
élő rászorulók megajándékozása volt – újabb 82.000 Ft gyűlt
össze. A segélykoncerten és az
adventi vacsorán adakozóknak
köszönhetően 152.000 Ft tá-

mogatást osztottak szét még az
ünnepek előtt. A
megajándékozottak kiválasztásában a részönkormányzat a
városrészi óvodák és iskolák
javaslatai mellett
figyelembe vette magánszemélyek jelzéseit is.
Az összeg végül
nyolc család számára nyújtott
nem várt segítséget.
Az adományokat még karácsony előtt Pászti András
képviselő, a Hunyadivárosi
Részönkormányzat három tagja, s az adventista gyülekezet
képviselője nyújtotta át a szerencsés családoknak. Fotónk
közepén három megajándékozott látható. Mindenki örömteli
meglepetéssel és boldogsággal
fogadta a pénzadományt. Meghatódva mondtak köszönetet
az adakozóknak és a szervezőknek, hogy ilyen öröm érte
őket a Szeretet Ünnepén.
Hálásak vagyunk a szép kezdeményezésért az adventista
gyülekezetnek. Köszönjük az
aktív melléállást részönkormányzatunk tagjainak és mind18

azoknak, akik felajánlásaikkal
támogatták azokat a mellettünk
élő családokat, akik számára ez
a gesztus többet jelentett egyszerű pénzadománynál.

Ignácz Beatrix
részönkormányzati tag

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 Kecskeméti Regionális
Képző Központban
(Kmét., Szolnoki út 20.)
HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
Megjelenik évente két-három alkalommal
Példányszáma: 4500-5000
Kiadja a Hunyadivárosi Részönkormányzat
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogató a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu

IN MEMORIAM FARKAS ANTAL JAMA
„Azt akarom, hogy a lelkembe láss,
Mélyen, egészen, úgy, mint soha még,
Hogy lásd az árnyak nyüzsgő táborát,
Kísértetek, kétségek seregét...
Azt akarom, hogy a lelkembe láss,
Mikor Rád hullt az éj köröskörül,
Száműztem lelkem legbelső zugába
Mindent, mi csak nekem fájt egyedül.
Lelkem kútjában csillagot kerestem,
És csillagokkal benépesítettem
A Te estédet, a Te éjszakád.
Bocsásd meg nékem, hogyha ez órában
Felpattantom a legbelső szobát.
Mert Neked szólott minden énekem,
És Rólad szólott minden énekem,
És sok órámat adtam már Neked,
Ezt az egy órát add most - énnekem.”
(Reményik Sándor Vallomás és elöljáró beszéd)

A Fotográfiai Múzeum szervezésében
került sor Farkas Antal Jama (1960
– 2012. jan.) Balogh Rudolf-díjas fotós, Arany Rajzszög-díjas grafikusművész „Munkakönny” című kiállítására
szeptemberben. A Hunyadivárosban
nevelkedett, ide végig erős szállal kötődő művész emlékkiállítását Mikulás
Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. vezetője nyitotta meg: - „ Megadatott, hogy
negyven éven keresztül követhettem
életét. A rendre, a belső rendre való
törekvés késztette arra, hogy képeket
alkosson. Óhajtotta, vágyta a megértést. Sugárzó személyiségére ráillett
a Homo Ludens kifejezés. Játszott a
szavakkal. Nála a sík és a tér is játékelem volt. Játszott velünk. Jama, tudjuk,
most is játszol…”
December 30-án, 71 éves korában
elhunyt a hunyadivárosban élő Szécsi
Katalin írónő, Szécsi Pál táncdalénekes
nővére. Apját, Szécsi Ferenc nyelvészt
1945-ben agyonlőtték. Anyja 1956-ban
gyerekeit itthon hagyva disszidált Amerikába. Szécsi Katalin 1961-ben férjhez
ment. Egy lánya és egy unokája van.
„Palika” címmel 2001-ben könyvet írt
az öccséről. 2003-ban költözött Kecskemétre. 2008-ban került a könyvesboltokba „Tarka szárnyú pillangó” című
könyve. 2010-ben „Több, mint szerelem” címmel jelentetett meg könyvet,
amely Szécsi Pál és Domján Edit legendássá vált szerelméről szól.
(Forrás: www.szecsipal.mindenkilapja.hu)

Szécsi Katalin a ruháján gyakran viselt pillangót szívesen ajándékozta annak, aki kedves, baráti gesztussal fordult felé. A képünkön szereplő pillangót
ajánljuk most az ő emlékének...
A HÁTOLDALON:
A KÖZÖSSÉGI
HÁZ UDVARÁN
- KÖZÉPEN A „HUNYADIVÁROSI SZÉP KERTEK” - SOROZAT FOTÓJA LÁTHATÓ (MÉCSES UTCA)
A HÁTOLDALON
LÉVŐ FOTÓK A„ÁLLATSIMOGATÓ”
VIRÁGOS HUNYADIVÁROS
PROGRAM
„LEGSZEBB
KERT”-FELHÍVÁSÁRA ÉRKEZŐ JAVASLAT ALAPJÁN A VISEGRÁDI UTCA 2. SZ. HÁZNÁL KÉSZÜLTEK

Ki soká nem borul emberi vállra,
Ahhoz a fák egyszer közelhajolnak…
Ahhoz egyszer a falevelek szólnak…
Egyszer a kertben, harmatkora reggel
Megérti, mit csíznek a csíz üzenget,
S mit a szél ujja az ágon kipenget.
(Berde Mária: Irgalom)

