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Július: áldás hava, Szent Jakab hava
9.

Dsida Jenő
JÚLIUS

Itt künn járok a földeken,
kedves.

A kalászok megbókolnak 
előttem:

olyan hatalmas vagyok, olyan
bronzarany félisten, mikor 

rád gondolok
Egyébként pedig költő, sétáló 

ember, akire fény hull és 
sárgaméz-mosolygás.

Tehénkék.
Pásztorok.

Nyári máglya. Búzamező.
Csöndesen feléd sóhajtom a 
búzavirágok kék szerelmét.
Harsányan feléd kiáltom a 

lobogó pipacsok vörös
nászindulóját!

Július hónap nevének ere-
dete Julius Caesarig vezethe-
tő vissza, az ókori Rómában, 
uralkodása idején lépett élet-
be a Julianus-naptár, ami 365 
napos évet jelent, 4 évenkénti 
szökőévvel. Ősi magyar elne-
vezése: Áldás hava, régi ma-
gyar (katolikus) neve pedig 
Szent Jakab hava.

A régi székely-magyar nap-
tár szerint Áldás havának ne-
vezik, amikor már rövidülnek 
e nappalok és a hónap végén a 
Nap már az oroszlán jegyébe 
lép át. 

Bár ebben az évben már ko-
moly ízelítőt kaptunk az igazi 
nyár forró hangulatából, az 
inkább júliusra jellemző, hő-
ségből, viharokból, még nem 

tudhatjuk, milyen meglepeté-
seket tartogat számunkra az 
elkövetkezendő  júliusi nyár.

Az éghajlati statisztikák 
szerint az 50 éves átlagokat 
dokumentáló meteorológiai 
adatok szerint jellemző mini-
mum hőmérséklet 13/15 °C, 
míg a jellemző maximum hő-
mérséklet 25/28 °C, de nem 
ritkák a 35 °C- os maximumok 
sem. 50-78 mm csapadék 
hullik és a napsütéses órák 
száma 255-293 óra körül van 
összesen a hónap folyamán.

Júliusban is számos jeles 
napot ünnepelhetünk, bár 
nem mind tartozik az úgyne-
vezett kiemelkedő ünnepek 
közé.

Július 2. – Móricz Zsigmond 
születésnapja 

Móricz Zsigmond 1879-ben 
született Tiszacsécsen, egy 
református lelkész lányának 
és egy magyar parasztember-
nek házasságából. A Móricz 
családban kilenc testvér volt, 

ebből kettő korán halt meg; A 
család embertelen nyomorba 
került, majd Prügyre költözött. 
Móricz Bálint napszámosként 
tartotta el hét gyermekét, s 
oly keményen dolgozott, hogy 
felesége kívánságára az ösz-
szes gyermeket taníttatni tud-
ták. Korai tanulmányai során 
nem mutatott különösebb te-
hetséget, de végül Kisújszál-
láson jól leérettségizett, sőt 
később Debrecenben 1899–
1900-ban református teo-
lógiát hallgatott, majd jogra 
járt, segédszerkesztője volt a 
Debreceni Hírlapnak. Hánya-
tott élete során annyi negatív 
(és ritkán pozitív) élményt élt 
át, hogy írásai mindig a valós 

(Forrás: s7images.www.tvn.hu)

HOLLÓ TIBOR, A VENDÉGLÁTÁS
SZERLEMESE
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ól élet leghűbb tükrét mutatják, 
többnyire a sors csapásainak 
hatásával átitatva.

1929 decembere és 1933 
februárja között Babitscsal 
közösen szerkesztette a Nyu-
gatot, szerkesztői elveiket 
azonban nemigen tudták ösz-
szehangolni. Móriczé volt a 
prózarovat. A folyóiratot igye-
kezett a „nemzeti koncentrá-
ció” orgánumává tenni, meg-
szervezte a Nyugat-barátok 
Körét, könyvsorozatot terve-
zett, járta az országot, erdélyi, 
felvidéki, vajdasági, amerikai 
magyar szerzők írásait közöl-
te, felkarolta az autodidakta 
paraszttehetségeket. Később, 
mint a népi írók atyja, a Kelet 
Népe szerkesztője lett.

„Móricz ábrázolásában a 
falu - Ady szavával - a lelkek 
temetője, a kielégíthetetlen 
emberi vágyak színtere. Mi-
vel a társadalmi és szociális 
mozgás ebben a struktúrában 
szinte lehetetlen, a vágyak, 
energiák és törekvések csak 
az ösztönök szintjén vezetőd-
nek le. Móricz arra is rámutat, 
hogy a hagyománynak nem-
csak értékőrző és megtartóe-
reje van, hanem fogva is tartja 
a parasztságot, lehetetlenné 
teszi a felemelkedést, a több-
re vágyást. Móricz újfajta él-
ményéhez megtalálja az adek-
vát stílust és emberképet, a 
naturalizmust.” (enciklopedia. 
fazekas.hu)

Július 25. Szent Illés

Július 20-án ünnepeljük 
Szent Illés prófétát, aki a 
Szentírásban, mint Isten em-
bere, mindig az Úr előtt jár, és 
harcol az egy igaz Isten imá-
dásáért. A bibliai Illés törté-
nete egyszerre történelem és 
a mítosz: a hívő zsidók Illést 
a messiás hírnökeként vár-
ják vissza: „Imé, én elküldöm 
néktek Illyést, a prófétát, mi-
előtt eljön az Úrnak nagy és fé-
lelmetes napja” (Mal 4,5). Illés 
és Jézus között sok a hason-
lóság; hiszen Jézus megörökli 

Illés számos csodáját, mint a 
csodálatos kenyérszaporítás, 
halott feltámasztása, meny-
nybemenetel). Illés próféta a 
hagyomány szerint a karmeli-
ta rend atyja, példaképe. (Ne 
feledjük: Illés a Karmel-he-
gyén védelmezte Jehva (lati-
nosan Jehova) jogait.) Alakjá-
nak kultusza főleg a Balkáni 
országokban virágzik ma is, 
és mi, Árpád-kori szakrális 
népéletünknek bizánci réte-
geiből örököltük. Illés napjá-
hoz számos néphagyomány 
fűződik, mint például: „Illés 
napján azért nem szabad ke-
resztet vetni, nehogy az ördög 
helyett az embert találja el a 
villám.” „A szegedi néphagyo-
mány szerint viharban Illés 
hajigálta le a kevély angyalo-
kat az égből. Szerintük bármi-
lyen szárazság volna is külön-
ben, ezen a napon (illetőleg e 
nap táján) kell, hogy essen az 
eső. Ha még mennydörög is, 
akkor meg kell hemperegni a 
földön, hogy a hátunk többé 
ne fájjon”.

Július 22. A Nándorfehérvári 
diadal napja

A nándorfehérvári diadal a 
magyar–török háborúk egyik 
jelentős eseménye, amely-
nek során 1456. július 4–21. 
között a magyar és szerb ke-
resztények, Szilágyi Mihály 
vezetésével, hősiesen védték 
Nándorfehérvár (a mai Belg-
rád) várát II. Mehmed török 
szultán a túlerőben levő ost-
romló seregével szemben. A 
harcokban később csatlakozó 
Hunyadi János és Kapisztrán 
János vezetésével 10 illetve 
35 ezer kereszteseivel közö-
sen, július 22-én, a vár mel-
letti csatában legyőzték a tö-
rököket.

Az eseményt a magyar 
hadtörténelem – tekintettel 
kivívásának körülményeire és 
hosszú távú következménye-
ire, illetve nemzetközi jelen-
tőségére – az egyik legjelen-

tősebb magyar győzelemként 
tartja számon. A győzelem 
mintegy hetven évre meg-
állította a törökök további 
európai terjeszkedését és 
Magyarország meghódításá-
ra irányuló próbálkozását. 
A csatát megelőzően pápai 
rendelettel bevezetett déli ha-
rangszó a keresztény világban 
azóta a nándorfehérvári dia-
dalra emlékeztet. 

Július 25. Szent Anna

A nyár ünnepei közül az 
egyik legnépszerűbb, maga a 
név ma is népszerű kereszt-
név és számos becézett for-
máját használjuk. Szent Anna 
(jelentése kegyelemmel ál-
dott), Szűz Mária édesanyja. 
A nagycsalád, a nemzetség 
oltalmazója, a gyermekáldás 
védőszentje, a gyermeket váró 
édesanyák segítője. maga Ün-
nepének kultusza nem olyan 
régi, csak 13-14. században 
terjedt el Európában, amikor 
a hívők Jézus ember volta felé 
fordultak, a földi boldogság 
iránti vágyuk kifejezéseként. 
Szent Anna tiszteletére sok te-
lepülésünkön építettek kápol-
nát, templomot. A székelyföldi 
Szent Anna tó is az ő nevét 
viseli. Újra nagy jelentőségű a 
hagyományos Anna-bál, amit 
Balatonfüreden rendeznek 
meg minden évben.

Július 25. Szent Kristóf napja

Szent Kristóf történelmileg 
nem igazolt ókori keresztény 
vértanú (III. század körül), 

tisztelete a középkorban ter-
jedt el. Krisztus keresése 
során embereket vitt át egy 
folyón, köztük egyszer a gyer-
mek Jézust is, aki megvilágo-
sított elméjét és megtalálta 
igaz hitét.

A hagyomány szerint a ká-
naánita Kristóf a Jézussal való 
találkozása után tért keresz-
tény hitre. Szamoban (Lükia) 
terjesztette a kereszténységet; 
hitéért Decius római császár 
lefejeztette. Üldöztetéséhez 
fűződő jellemző monda, hogy 
Miután Kristófnak sem a mág-
lya tüze, sem az izzó sisak 
nem ártott, kirendeltek négy-
száz katonát, hogy nyilakkal 
célba vegyék, de a nyilak egy 
kivételével megálltak a levegő-
ben. Az az egy a bíró szemébe 
repült. Végül lefejezték Kristó-
fot, de még a vérében is erő 
volt: meggyógyult tőle a bíró 
szeme.

Szent Kristóf, a tizennégy 
segítő szent egyike, a népies 
vallásosság talán legnépsze-
rűbb alakja.. Az utasok, ván-
dorok, hajósok védőszentje, 
akinek képét ma is sok autós 
és motoros magával hord-
ja. A Magyar Autóklub Szent 
Kristófról nevezte el azt a dí-

Szent Anna tó, Erdély

Kristóf átviszi a gyermek 
Jézust a folyón

(Tiziano Vecellio festménye)
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jat, amelynek bronz, ezüst és 
arany fokozatával jutalmazza 
azokat, akik legtöbbet tettek a 
biztonságos közlekedésért.

Július 31. A Segesvári csata 
emléknapja

A segesvári csata képe
Az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc végnapjai-
nak egyik tragikus eseménye, 
hogy 1849. július 31-én Seges-
vár mellett felmorzsolódott 
az erdélyi hadsereg. Ebben a 
csatában tűnt el Bem József 

segédtisztje, Petőfi Sándor 
honvédőrnagy, a forradalom és 

szabadságharc akkor 26 éves 
költője is. (ez, utóbbi tényada-

tot ma vitatják, de annyi biz-
tos, hogy ott volt!) A segesvári 
csata az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc egyik 
jelentős csatája volt. 1849. 
július 31-én Segesvár és kör-
nyékén a Bem tábornok vezet-
te magyar csapatok vereséget 
szenvedtek a Lüders tábornok 
vezette orosz, és a Clam-Gal-
las tábornok irányította oszt-
rák hadseregtől.

Összeállította: 
Kerényi Zoltán 

felelős szerkesztő

Élet a vasúton túl…
Lakossági kezdeménye-
zésre újította fel a város 
a mintegy 10 éve meg-
szakadt egyeztetéseket a 
vasúton túli volt zártker-
tek belterületbe vonásával 
kapcsolatban.

A mára már túlhaladott 
terminológia szerint bel- és 
külterületet lehetett megkü-
lönböztetni, s ezek alapján, 
belterületen szinte mindent, 
külterületen meg szinte 
semmit nem lehetett építe-
ni, legalábbis lakás céljára. 
Sokáig a volt zártkertekre 
is a külterületekre jellemző 
3000 négyzetméteren 3% 
lakás célú építési engedély 
volt kérhető. Ennek ellenére 
Kecskemét zártkertségeiben 
hatalmas lakosságszám nö-
vekedés indult el, a tulajdo-
nosok a rendszerváltás után 
megvásárolt tanácsi lakásai-
kat eladták, a pénzből lakha-
tóvá tették a hobbik kis épít-
ményeit és kiköltöztek. 

A bajt tetézte, hogy a Kecs-
keméti Viziközmű Társulat 
nevű formáció ezekre a terü-
letekre is kiterjesztette tevé-
kenységét, és ivóvíz, villany 
bevezetésére toborzott la-
kossági önerős fejlesztőcso-
portokat, amivel tovább ka-
talizálta a kiköltözést. Ezzel 
csak egyetlen probléma volt: 
kerítéstől kerítésig mindösz-

sze 3-4 méter a távolság, így 
ezek az egyre jobban beépült 
egykori zártkertek teljesen 
„közlekedhetetlenekké” vál-
tak. 

Nem megoldott a vízel-
vezetés, de nem kell ezt so-
rolnom, mindenki el tudja 
képzelni, hogy mit jelent egy 
kerítésekkel határolt 3 méte-
res földút!

Nem úgy Katonatelep! Itt a 
zártkertségek (a vasúton túli 
területek és a Platán utca 
Nagykőrös felőli oldala) utcái, 
telkei szélesek, szabályosak. 
A vasúton túli részek ráadá-
sul 1-es helyrajzi számozású-
ak, így a helyismerettel nem 
rendelkező, a térkép alapján 
joggal hihette, hogy ez a te-
rület is belterület. Ennek a 
tévedésnek köszönhető, hogy 
az itt lévő ingatlanok beke-
rültek az ISPA kohéziós alap-
ból finanszírozott, részben 
önerős szennyvíz csatorná-
zási programba.

Mivel a feltételek adottak 
voltak, könnyedén el lehetett 
érni, hogy a vasúton túli te-
rületek építésügyi lehetősé-
gei a belterületével azonosak 
legyenek, és ezt a közgyűlés 
több mint 10 éve a Rendezési 
Terv módosításával lehetővé 
is tette. Mindezt úgy, hogy az 
akkor használatos termin-
ológia szerint a terület bel-

területbe vonható státuszt 
is kapott. Korábban leírtam, 
hogy éveken át milyen egyez-
tetéseket folytattunk a belte-
rületbe vonás reményében, 
nem ismétlem. A lényeg, 
hogy lakossági kezdemé-
nyezésre ismét elindultak 
az egyeztetések. A jelenlegi 
jogszabályi környezet sokban 
eltér az előzőtől, ma már 
nem bel- és külterületben, 
hanem beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt terü-
letről beszélünk. Zárójeles 
megjegyzés, hogy éppen ez 
indokolta azt a rendeletmó-
dosítási javaslatot, amelyet 
még 2009-ben nyújtottam be 
a városnak, és amely 2011-
ben meg is valósult, lehetővé 
téve az utcák elnevezését, 
amely korábban a belterületi 
státuszhoz volt kötve. Mivel a 
rendelet módosításakor már 
nem voltam képviselő, ez 
elkerülte a figyelmemet, de 
2017 tavaszán sikerült tisz-
tázni az utcanevek kérdését, 
és ma már minden vasúton 
túli utcának van neve, és – 
reményeink szerint – hama-
rosan elindulhat a belterü-
letbe vonási eljárás is. Ennek 
menete, hogy az ingatlan 
tulajdonosának kell kezde-
ményeznie az eljárás meg-
indítását az önkormányzat-
nál. Bár megbízott civiljogi 

képviselőjük, Borsos Mihály 
úr egyszer már bevitt egy 
aláírásgyűjtést, de az nem 
belterületbe vonási kérelem 
volt, hanem egy petíció. 

Aki tehát szeretné, hogy a 
belterületbe vonási eljárás 
meginduljon, annak meg kell 
erősítenie ezt a későbbiek 
során, vállalva az ezzel járó 
valamennyi költséget is. Ez 
leginkább a földmérő által 
készítendő vázrajz költségét 
jelenti, de erről részletesen 
tájékoztatjuk Önöket, amint 
aktuálissá válik a kérdés. Az 
optimista forgatókönyv sze-
rint év végén, a kevésbé op-
timista szerint 2019 elején 
kerülhet erre sor, addig is ké-
rem szíves türelmüket.

Falu György 
önkormányzati képviselő

Állandó fogadóórát nem tar-
tok. Időpont egyeztetés után 
bárhol és bármikor szemé-
lyesen is szívesen állok ren-
delkezésre.

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898

Szerkesztőbizottsági megjegyzés: Többen kifogásolták 
a Facebookon az utcák neveit, azzal, hogy nem is hallot-
tak a többségükről. Szeretnénk nyomatékosítani, hogy 
korábban egy kisebb közvélemény szondázást végeztek 
a hatóságok is, hogy milyen utcanevek lehetnének meg-

felelőek az adott környezetben. A végső javaslat az lett, 
hogy Mathiász János emléke előtt tisztelegve, kapjanak 
ezek az utcák szőlőneveket, mégpedig a nagy szőlőne-
mesítőnk munkájának eredményei, még ha ma már nem 
is mindegyike van köztermesztésben. (KZ)
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Beszámoló a Mathiász Iskola 
2017/2018-as tanévéről

A 2017/2018-as tanévben 
17 saját pedagógusa és 
156 tanulója volt az iskolá-
nak. Vannak olyan tantár-
gyak, amelyeket a Corvina 
más intézményeiből átta-
nító pedagógusok tanítják. 
Ilyen tárgy a kémia, rajz, és 
az ének, de a mi iskolánk-
ból is tanítanak át saját pe-
dagógusaink matematikát, 
informatikát, és tartanak 
fejlesztő, vagy tehetség-
gondozó foglalkozásokat.

Néhány éve vezették be, hogy 
a pedagógusoknak minősítő 
eljáráson kell részt venniük 
ahhoz, hogy magasabb fizetési 
fokozatba kerülhessenek. Az 
idei tanévben 3 pedagógus je-
lentkezett minősítő eljárásra 
és írt portfóliót. Egy tanító már 
sikeresen túlesett ezen az eljá-
ráson, a másik két kollégának 
az ősz folyamán kerül sor a be-
mutató tanításainak értékelésé-
re és az eljárásuk lezárására. A 
tanév során továbbképzéseken 
is részt vettek a pedagógusok, 
összesen 450 órában, amely 
elsősorban számítástechnikai 
jellegű képzést jelentett.

A tanulók heti óraszáma 27 
és 32 óra között mozgott, és 
ezeken felül voltak a napközis, 
fejlesztő és tehetséggondozó 
foglalkozások, szakkörök. A 
mindennapos testnevelés heti 
öt órája nálunk a délelőtti óra-
rendben valósult meg. A fog-
lalkozások nagy részében egy 
osztály van a tornateremben. A 
magas óraszám és a kitűnő kö-
rülmények hatására mindenre 
bőven van idő. A labdajátéko-
kon kívül az atlétika és a szer-
torna, amivel kiemelten foglal-
kozunk, de a küzdősportok és 
szabadidősportok megisme-
rése is szerepelt a testnevelés 
órák feladatai között. 

A Líra Alapfokú Művészeti Is-
kola keretein belül hangszeren 
tanulhattak a gyerekek és az év 
folyamán a citerázni és énekelni 
nagyon szépen tudó Pántlikák 
énekegyüttesünk számtalan 
felkérésnek tett eleget és lépett 
fel városi és más intézmények 
programjain.

Kiskun Alapfokú Művészeti 
Iskola keretein belül rajz szak-
kört működtettünk, Bognár 
Éva tanárnő vezetésével. Egész 
évben figyelték a kiírt rajzpá-
lyázatokat és számtalan verse-
nyen vettek részt a gyerekek. 
A siker sem maradt el, hiszen 
országos, megyei, regionális és 
városi helyezéseket zsebeltek 
be a gyerekek munkáikkal és 
számtalan kiállításon láthatóak 
voltak rajzaik.

A „Dobj kosárba” együttmű-
ködés keretében alsó tagozatos 
legkisebb korosztály edzéseinek 
teremtettük meg a feltételeit, 
így 1. osztálytól elkezdhették a 
kosárlabda sport megalapozá-
sát Lakosa Zsolt edzővel.

Mercedes Benz Kosárlabda 
Akadémia együttműködése ke-
retében a felsőbb korcsoportos 
csapataink edzéseit, mez és 
sportszer ellátását és a mecs-
csekre történő utaztatását tud-
tuk biztosítani. Igen sikeres évet 
zárhattunk a III. és IV. korcso-
portosokkal. Mind a két csapat 
városi I. helyezést, és megyei 
I. helyezést ért el. Megyei baj-
nokként részt vehettek az or-
szágos diákolimpiai tornákon. 
Kecskemét város rendezte a III. 
korcsoportos labdajátékokat, 
ahol a Mathiászos kosarasok 
iskolánkat és a várost is képvi-
selték. Szülők, és az iskola pe-
dagógusai, tanulói közül is so-
kan elmentek a Mercedes Benz 
Kosárakadémia régi uszoda-
épületében lévő edzőtermébe 
szurkolni a csapatunknak. A 
legnagyobb dicsőséggel, az ara-
nyéremmel és a vándorkupával 
térhettek haza, mint a korcso-
port országos legjobb csapata. 
Egy héttel később a IV. korcso-
port Nyíregyházán szerepelhe-
tett, ahol az ország 8 legjobb 
csapata találkozott. A csapat a 
VI. helyet szerezte meg, mely-
hez gratulálunk a fiúknak.

Dráma szakkör működött 
heti 2 órában Gaál Zsuzsanna 
tanító irányításával. A tanév 
során készültek műsorral a 
Megyei rajzpályázat megnyi-
tójára, ami nagyon jól sikerült, 
az Iskolabörzén is megmutat-

hatták magunkat. A „Nyitnikék” 
rajzpályázat műsorát vállalták. 
Nézőként részt vettek a Weöres 
Sándor megyei diákszínjátszó 
fesztiválon. 

Az 5. és 6. osztályosok szá-
mára van lehetőség természet-
szakkörre járni. Itt van mód 
azokat a gyakorlatokat, felada-
tokat, érdekességeket bemu-
tatni, amire sajnos a szakórán 
nem marad idő. 

A tankönyvrendelések lezá-
rultak. A pedagógusok országo-
san egységes tankönyvcsaládok 
tankönyveiből választhatják ki, 
hogy miből szeretnének taníta-
ni. Valamennyi tanuló ingyene-
sen kapja a tankönyveket.

Fontos a tanulmányi munka 
értékelése is. A tanév végén 
az iskolának 26 kitűnő tanuló-
ja volt, és 21 diák kapott jeles 
bizonyítványt. 4 tanuló nem 
teljesítette a tanév követelmé-
nyeit, ők pótvizsgán még esélyt 
kapnak a továbbhaladáshoz. A 
legjobban teljesítő osztály az 1. 
évfolyam volt, az ő tanulmányi 
átlaguk 4,85. Az iskola vala-
mennyi tanulójának összesített 
tanulmányi átlaga 4,31, ami jó 
eredménynek mondható.

Az iskola a tanév során 3 
versenyt hirdetett: 2017 no-
vemberében a „Gyermekvilág” 
elnevezésű megyei szintű rajz-
pályázatunkat. Decemberben 
gálaműsor keretében ered-
ményt hirdettünk és kiállítást 
rendeztünk a beérkezett több 
száz munkából. 2017. szeptem-
berében meghirdettük „Mat-
hiÁSZ-MatekÁSZ” elnevezésű 
városi szintű matematika leve-
lező versenyünket az általános 
iskola 3. és 4. korcsoportjának. 
2017. január végén hirdettük 
„Nyitnikék” elnevezésű városi 
szintű óvodásoknak szóló rajz-
pályázatunkat.

A tanév során számtalan 
tanulmányi versenyen vettek 
részt a tanulók: matematika, 
helyesírás, irodalom, kémia, 
novella és esszéíró, szövegértő, 
mese és versmondó versenye-
ken jeleskedtek.

A Katonatelepi Fiókkönyvtár, 
amely egy kétfunkciós intéz-

mény, 2014 októberében került 
átadásra, vagyis a tanévben ün-
nepelte fennállásának harma-
dik évfordulóját. Az intézmény 
egyszerre nyújt szolgáltatást 
az iskolának és a városrész 
lakosságának is. A könyvtár 
nyitva tartása nem igazodik a 
tanszünetekhez; a szünidőben 
is változatlan módon várjuk 
az érdeklődő olvasókat. Fi-
ókkönyvtárunk állománya jó 
állapotú, korszerű dokumentu-
mokból áll, amely kielégíti az 
iskola és a lakosság igényeit is. 
A tanév során 338 új dokumen-
tumot szereztünk be; ez duplája 
az elmúlt év beszerzésének. A 
könyvek jelentős része az álta-
lános iskolai korosztály igényei-
nek megfelelő. Az állományunk 
jelen pillanatban 7429 kötetből 
áll. Több gyermekeknek aján-
lott folyóiratra is előfizetünk. 
Könyvtárunk figyelemmel kíséri 
az országos könyvtári, olvasás-
népszerűsítő rendezvényeket, 
amelyeken rendszeresen részt 
veszünk. Így szokásunkhoz hí-
ven voltak foglalkozásaink az 
Országos Könyvtári Napok és 
az Internet Fiesta keretein be-
lül, decemberben helyt adtunk 
a városi mesemondó egyik első 
próbájának és az iskola előké-
szítő kettő alkalma is a könyv-
tárban zajlott. Vendégként 
köszönthettük május végén 
Sohonyai Edit ifjúsági írónőt, 
aki a 7-8. osztályosoknak tar-
tott érdekes előadást a test-
beszédről és megismerésének 
fontosságáról. Megünnepeltük 
novemberben a Magyar Nyelv 
Napját; idén először. A program 
során a felső tagozatos osz-
tályoknak megadott témában 
plakátot kellett készíteniük és 
részt vettek egy anyanyelvi játé-
kon is. Január végén tartottuk a 
Magyar Kultúra Napját, április-
ban pedig, az egész iskola bevo-
násával, verskereső játékkal és 
közös versmondással ünnepel-
tük a Magyar Költészet Napját. 
Ezeknek a közös megemléke-
zéseknek nagyon pozitív vissz-
hangja volt, ezért mindenkép-
pen szeretnénk hagyománnyá 
tenni és a jövőben is folytatni 
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őket. Ezen kívül rendszeresen 
részt vettek az iskola tanulói 
könyvtári foglalkozásokon az 
etika, és a magyar órákhoz kap-
csolódóan. 

Felsorolni is sok lenne azt 
a számtalan programot, ren-
dezvényt, amit szerveztünk 
a tanév során. Hagyományos 
rendezvényeinket megtartot-
tuk, az ünnepekhez kapcsolódó 
megemlékezéseinkre minden 
alkalommal készültek a taná-
rok és diákok, és megtartottuk 
a Diákönkormányzat hagyomá-
nyos programjait is. Természe-
tesen minden gyerek számára 
a legemlékezetesebb az iskolai 
és tanulmányi kirándulások 
voltak. Mi pedagógusok minden 
olyan eseményt és kezdemé-
nyezést jónak ítélünk, amely 
segíti a közösségformálást 
és a csapatépítést, ahol kicsit 

kötetlenebbül és vidámabban 
lehetnek együtt a gyerekek 
egymással és tanáraikkal. A 
kollégák is igyekeztek iskolán 
kívüli programokkal formálni a 
közösségeket, melynek pozitív 
visszhangja volt; (korcsolyázás, 
pizzázás biciklizés, fagyizás, ki-
állítás látogatás, mozi).

A jövő tanévben 29 első osz-
tályos kisgyerek kezdi meg ta-
nulmányait itt a Mathiászban. A 
kimenő 8. osztályosok közül va-
lamennyien továbbtanulnak; 2 
tanuló gimnáziumban, 4 tanuló 
szakgimnáziumban és nyolcan 
szakközépiskolában folytatják 
tanulmányaikat.

A tárgyi feltételeket illetően 
elsősorban az iskola 160 milli-
ós energetikai korszerűsítését 
kell megemlíteni, amely által 
szinte teljesen megújult az is-
kola. A tanév első felében sok 

sporteszközt tudtunk vásárolni 
és a fizikaszertár elavult eszkö-
zeit is újakra cseréltük. A tanév 
során, pályázat keretében, 12 
pedagógus kapott laptopot sa-
ját használatra és kettőt pedig 
az iskola tanórai felhasználás-
ra. A Városi Támogatási Prog-
ramra beadott pályázatainkra 
560.000 forintot nyertünk. Ez 
mellett kapta az iskola a félmil-
lió forintos részönkormányzati 
keretet, amely a Tankerületi ki-
egészítéssel 1 millió forint lett. 
A részönkormányzati összegből 
lejárólapoztattuk az iskola fo-
lyosóját, a VTP pályázatokból 
pedig az iskola rendezvényeit 
és versenyeit finanszíroztuk. 
Az idei évben 9 VTP pályázatot 
adtunk be, összesen 760.000 
forint összértékben. Ezek a 
jövő évi versenyek és progra-
mok anyagi hátterét biztosítják. 

Idei évben is pályáztunk a Ha-
tártalanul pályázatra, mely, ha 
sikeres lesz, akkor a 7. osztály 
Erdélybe mehet 1 hétre kirán-
dulni.

Folyamatban van az iskola 
honlapjának teljes körű meg-
újítása. Egy új és modern hon-
lappal szeretnénk előállni a 
szeptemberi évkezdésre, en-
nek elkészítésében az iskola 
informatika tanára van segít-
ségünkre. Egyelőre azonban 
ne essék szó a szeptemberi 
évkezdésről, a pedagógusok 
is elmennek szabadságra jú-
lius elejétől. Nyári ügyeletet 
tartunk minden szerdán 9-13 
óráig. Nagyon jó pihenést, 
kellemes nyaralást és szép 
élményeket kívánok minden-
kinek a nyári szünetre.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Azt hiszem, hogy így van ez rendjén, hogy az intézmény-
vezetők figyelemmel kísérik az iskolájukból nyugdíjba 
vonult pedagógusok diplomájuk megszerzésének ide-
jét. Elmondanám, hogy azért nem mindenütt működik ez 
így.... A mi intézményvezetőnk nemcsak követte az évek 
számát, hanem még  meg is kért, hogy készítsek Jolika 
nénivel egy interjút. Kedves Hella, már azt is tudom, hogy 
miért ez a megkülönböztetett figyelem, de majd ezt el 
fogja nekünk mondani az ünnepelt.

– Kedves Jolika, megkér-
lek, hogy mutatkozz be az 
olvasóknak!

– Csősz Zsigmondné, szü-
letett Bartha Jolán, 72 éves 
nyugdíjas vagyok. 1970 óta 
élek Katonatelepen. 

– Milyen családból jöttél, 
és mit hoztál magaddal a 
tarisznyádban, ami elkísért 
egy életen át? Mi, vagy ki 
inspirált téged a tanítói pá-
lya felé?

Földműves családból szár-
mazom, édesapám 150 hold 
földet művelt a tsz előtti idő-
szakban. Édesanyám varrónő 
volt, de csak a család részé-
re varrt, kiváló gazdasszony 
volt, sokat sütött-főzött a 
napszámosoknak, akik ná-
lunk dolgoztak. Legidősebb 
gyermek voltam a családban, 
3 fiatalabb fiútestvéremre vi-

gyáztam, már akkor munkára 
neveltem őket. 

– Szeretnél-e nekünk me-
sélni olyan gyermekkori 
élményről, amely meghatá-
rozóan hatott a te tanítói 
pályádra?

– Szeretettel emlékszem 
vissza első tanítómra, aki ke-
zünket vezetve tanított írni, 
a nyolcadikos nagylányokra, 
akik szünetekben tanítottak 
olvasni, ha nem gyakoroltunk 
otthon eleget. A nagybácsim-
ra, aki iskolaigazgató volt. 
Bejött látogatni, épp a mérték-
váltást tanultuk, de nem ment. 

Hat gyereket, köztük engem 
is ott marasztalt, egy órát 
gyakorolt velünk, majd meg-
bízott bennünket, hogy amit 
mi már tudunk, tanítsuk meg 
a társainknak. Két hét múlva 
újra meglátogatott és nagy di-

cséretben részesült az egész 
osztály. Hasonló sok élmény 
megalapozta a pályaválasztá-
somat. 

– Diplomás tanító néni 
lettél. Friss diplomával a 
zsebedben hol sikerült el-
helyezkedni? Hogyan tudtál 
beilleszkedni, mint kezdő 
fiatal pedagógus?

– Friss diplomával a kezem-
ben, házasságkötésem után 
a kiskőrösi járásban, Tabdi-
ban tanítottam egy évet. Ezt 
követően két gyermekemmel 
összesen három évet otthon 

maradtam Gyesen. Másfél 
éves volt a kislányom, amikor 
itt, Katonatelepen dolgozni 
kezdtem. 

A beilleszkedés nem okozott 
nehézséget, mert idősebb, ta-
pasztalt segítőkész pedagógu-
sok közé kerültem. Összetar-
tó, családias légkör jellemezte 
az akkori itt dolgozó pedagó-
gusokat.

– Melyik évben költözte-
tek Katonatelepre? Milyen 
emlékeid vannak az akkori 
állapotokról, ami itt várt 
rátok? Mi mindenben szen-
vedtetek akkor még hiányt, 
itt a villanyra és az egyéb 
közművekre gondoltam.

– Nehéz feltételek között 
dolgoztunk. Nem volt elég 
osztályterem, délelőtt a felső 
tagozatosok, délután az alsó-
sok tanultak. Az én első tanít-
ványaim második és harmadik 
osztályosok voltak összevont 
osztályban. Ha a harmadiko-
sokat tanítottam a másodi-
kosok nem csinálták önálló 
munkájukat, arra figyeltek, mit 
tanulnak a nagyobbak. Ezt a 
tanévet követően 13 éven át 
iskolabusszal utaztunk a 6-10 
éves gyermekekkel a nyomási 

Csőszné Jolika tanító néni is átvette 
az arany diplomát
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iskolába ahol délelőtt tanít-
hattunk, és nem volt több 
összevont osztály. Rendsze-
res buszjárat nem volt Kecs-
kemét és Katonatelep között, 
jó tíz év kérvényezés után, 
csak a nyolcvanas években 
került erre sor. A település 
fejlődése, a házak építése a 
hetvenes évek elejétől meg-
kezdődött. Családok költöz-
tek a kertvárosba, az iskola 
gyermeklétszáma évről-évre 
nőtt, jelenleg is vonzó az is-
kola, sok gyermeket íratnak 
be ide tanulni. A pedagó-
gusok kivették részüket a 
víz-gáz-útépítés, szennyví-
zelvezetés megvalósításának 
szervezéséből. 

– Jolika kedves, most pe-
dig megkérlek, hogy mesélj 
nekünk az elmúlt, mintegy 
30 évről, amelyet itt töl-
töttél az iskolánkban. Bizo-
nyára annyi szép emléked, 
élményed van, hogy egész 
nap tudnál mesélni róla.

– 33 évet tanítottam a kato-
natelepi általános iskolában. 
Csodálatos dolog gyerekekkel 
együtt dolgozni, segíteni őket 
fejlődésükben. Fiatal pedagó-
gusként magunk készítettünk 
szemléltető anyagot, kölcsön-
kért hanganyagot másoltunk, 
hogy hanganyagunk legyen a 
szemléltetéshez. Aztán sok 
központi szemléltető eszközt 
kaptunk, majd leselejteztük 
azokat. Folyton tanultunk. Vál-
toztak a tankönyvek, a tanter-
vek. Szerettem a tantárgycso-
portos oktatást, magyart és 
környezetismeretet tanítottam 
sok éven át. 

– Amikor felhívtalak tele-
fonon, és bemutatkoztam, 
azt mondtad, hogy ismersz 
engem, vagy legalábbis az 
egyik mesekönyvemet, hi-
szen valamikor, adtam nek-
tek egy könyvet. Hát, meg-
vallom böcsülettel, nagyon 
boldoggá tettél. Kérlek, 
meséld el, hogy hogyan is 

működtetted te azt az „osz-
tálykönyvtárt.”

– A nyolcvanas évektől, ami-
kor beindult az autóbusz köz-
lekedés bejártunk pedagógus 
társaimmal és a gyerekekkel 
gyermekkönyvtárba, báb-
színházba, előadásokra. Az a 
gyermek, aki nem kapott pénzt 
minderre, az itthon maradt. A 
többiek meséltek az élménye-
ikről nekik, ekkor találtuk ki, 
hogy osztály könyvtárat léte-
sítünk. Otthonról bevittem a 
gyermekkönyveket, a szülők is 
felfigyeltek erre és ők is hoz-
zájárultak, így gyűltek a közös 
könyvek. Sok gyermek öröm-
mel fogadta ezt és olvasták a 
könyveket. Később lett iskola 
könyvtár egy osztályteremben. 
Napjainkban pedig gyerekek és 
felnőttek számára számítógé-
pekkel felszerelt Fiókkönyvtár 
nyílt, ahol még „baba-mama” 
foglalkozást is tartanak. Jó 
látni ezt a fejlődést. 

– Véleményed szerint ho-
gyan kell és hogyan, miként 
szabad tanítani?

– Példamutatással, legjobb 
tudásom szerint igyekeztem 
dolgozni. Szigorú, de igazsá-
gos tanító néninek neveztek a 
tanulóim, amikor megkérdez-
tem tőlük, milyennek látnak. 
Szókimondó voltam, olyan 
jegyet adtam a gyermeknek, 
amit szerintem megérdemelt. 
Voltak szülők, akik ezzel nem 
értettek egyet. 

– Jolika kedves, megkér-
lek, hogy próbálj vissza 
emlékezni, hogy van e olyan  
diák akit te tanítottál meg 
a betűvetésre és ma büsz-
ke vagy rá?Tudom, hogy az  
,,igazi” pedagógus minden 
gyermeket egyformán sze-
ret, és már akkor büszke a 
tanítványára ha csak ,,ren-
desember”lett belőle. De 
tudom, hogy van olyan, aki-
re te nagyon büszke vagy. 
Mesélj nekünk…

– Sok diákommal találko-

zom felnőttként. Mindegyikre 
büszke vagyok, mert becsüle-
tes, sikeres emberek lettek a 
maguk szakterületén. Nagyon 
sokan tudtak továbbtanulni 
középiskolában, egyetemeken, 
ami a családon túl az itt dolgo-
zó pedagógusoknak az iskolai 
oktatás-nevelés színvonalának 
is köszönhető. Én húsz éven át 
voltam ifjúságvédelmi felelős 
és a hátrányos helyzetű tanu-
lókat nagymértékben tudtam 
segíteni. Pedagógus társa-
immal vittük a gyermekeket 
versenyekre: mesemondó, he-
lyesírási, matematika, sport-
rendezvényekre. Rajzpályá-
zatokon vettek részt.  Minden 
évben volt országjáró kirán-
dulás, történelmi helyek mú-
zeumok látogatása, az ország 
megismerése. Örülök, hogy a 
katonatelepi iskola vezetője 
Kisberk Hella is tanítványom 
volt. Tetszik, ahogy közösségi 
munkát végez a település ja-
vára, figyel a nyugdíjasokra, 
meghívja őket iskolai rendez-
vényekre. 

– Mennyire követed az 
eseményeket a mai oktatás-
ban? Szerinted ma sokkal 
nehezebb pedagógusnak 
lenni? Mi az, amit te más-
képpen csinálnál, mint a 
mai pedagógusok?

– Természetesen követem 
az eseményeket a mai okta-
tásban. Véleményem az, hogy 
most sokkal nehezebb dolga 
van a pedagógusoknak és a 
gyerekeknek is. Az oktatás 
megreformálásában a pedagó-
gusoknak adnám a legnagyobb 
szerepet. Szabad kezet adnék 
a módszerek megválasztásá-
ban és önállóságot, mert aki 
együtt dolgozik a gyermekek-
kel, az tudja legjobban meg-
szervezni a mindennapi tanu-
lást, hogy az fejlődést hozzon. 

– Legyél kedves, mutasd 
be a kedves családodat. 
Hány unoka aranyozza be 
nyugdíjas napjaitokat?

– A családom a mindenem. 
Férjem, Csősz Zsigmond 75 
éves kertészmérnök, ő is so-
kat dolgozott az oktatásban. 
A kertészeti főiskoláról ment 
nyugdíjba, de csak tavaly 
hagyta abba az oktatást. Gaz-
daképzésben, felnőtt oktatás-
ban vett részt. Fiam Csősz 
Péter kábeltévé műszerész.  
Lányom Andrea is pedagógus, 
idén első osztályosai voltak. 
Neki két gyermeke van, az én 
két gyönyörű unokám. Manda 
20 éves, Martin 12. Legkedve-
sebb időtöltésem az unokázás, 
azon kívül, nyugdíjas éveink-
ben a férjemmel együtt többet 
olvasunk, utazunk bel- és kül-
földön. A kertművelés és a nö-
vényápolás sem mellékes szá-
munkra, csak már fizikailag 
nem bírjuk úgy, mint régebben.

– Hogyan éled meg min-
dennapjaidat? Milyen szaba-
didő tevékenység az, amit a 
legszívesebben csinálsz?

– Kapcsolatokat ápolunk 
tőlünk idősebb és fiatalabb 
emberekkel, segítünk annak, 
aki erre igényt tart. Barátok-
kal, nagy létszámú rokonokkal, 
szomszédokkal is tartjuk a 
kapcsolatot. Eljárunk a Szőlé-
szeti Borászati Kutató Intézet 
rendezvényeire, a Mathiász 
János Általános iskola rendez-
vényeire. sok hasznos infor-
mációt olvasunk a Katonatele-
pi Közügyek című újságból.

– Kedves Jolika, nagyon szé-
pen köszönöm a beszélgetést. 
Hálás szívvel megköszönöm 
az itt lakó szülők, nagyszülők 
nevében, azt a több évtizedes, 
alázatos munkádat, amelyet 
te nagy-nagy szeretettel vé-
geztél, hogy utódaink rendes, 
becsületes emberként nőjenek 
fel. Hiszen tudjuk, hogy a ne-
velés hatékonysága éppen eb-
ben az időszakban a legered-
ményesebb. Kívánok számodra 
hosszú, boldog nyugdíjas éve-
ket szeretteid körében.

Lejegyezte: Nagy L. Éva

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
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Táboroznak a mathiászos gyerekek

Épp, hogy vége lett az isko-
lai tanévnek, június utolsó 
két hetében tábort szer-
veztünk a gyerekeknek. Az 
I. turnust június 18-22-ig 
a 4. és 6. osztályos tanu-
lóknak tartotta Rékasyné 
Héja Valéria és Lakosa 
Zsolt pedagógusok. Min-
den napra programok vár-
ták a gyerekeket. 

Helyszín elsősorban az 
iskola volt, ahol kézműves 
foglalkozásokkal telt az idő, 
népzenészek és néptáncosok 
avatták be a gyerekeket a nép-
zene világába tánccal és mu-
zsikával. Kirándulni mentek 
Tiszaalpárra, ahol a kosárfo-
nás mesterségével ismerked-
hettek meg. A rögtönzött tan-
folyamról valamennyi gyerek 
a maga által készített kosár-
kával jöhetett haza. A hét fo-
lyamán jutott idő sportolásra,  
játékra, fagyizásra, sétákra is. 
Következő héten Zombori Szil-
via és Juhász Andrea tanítók 
várták az 1. és 2. osztályos tá-
borozókat. Itt is érdekes prog-
ramok, játékok, foglalkozások 
zajlottak és kirándulni mentek 
a Biczó csárdába. Nagyon él-
vezték a gyerekek a lovasbe-
mutatót, állatsimogatást, és 
lovaglást, valamint a tájjellegű 
ételeket, amivel ebédre kínál-
ták őket

Egyik nap pedig ellátogattak 
a Tűzoltóság Parancsnokságá-
ra. Itt főleg a fiúk voltak, akik 
tágra nyílt szemekkel hallgat-
ták és nézték, hogy mi min-
dent kell csinálnia egy tűzol-
tónak. A tábor költségét teljes 

egészében pályázati keretből 
fedeztük, amely magába fog-
lalta a gyerekek étkeztetését, 
a foglalkozásokat, utazások 
költségeit. Reméljük mind a 
gyerekek mind pedig a szülők 
örültek ennek a lehetőségnek, 
hiszen olyan gyakran halljuk, 
hogy bizony nem könnyű meg-
oldani egész nyárra a gyere-
kek felügyeletét, és az egyéb 
tábori kínálatok költsége több 
tízezer forintba is kerülhet. 
Ezzel az ingyenes lehetőség-
gel igyekeztünk hozzájárulni 
a gyerekek kellemes szünidei 
élményeihez és könnyíteni a 
szülők terhein.

BÚCSÚ…
Valójában keserédes búcsú-

ról van szó, hiszen kedves, 
szeretett óvó nénink, Obbágy 
Tiborné Netti szavait közöljük. 
Elválni valakitől mindig szo-
morú, de egyúttal öröm tudni 
azt, hogy munkáját megbe-
csülik, felelős, fontos beosz-
tásba kerül, és továbbra is a 
gyermekeink fejlődését segíti, 
csak immár Kecskemét más 
részén. Bízunk benne, hogy 
utódjával is jól együtt tud majd 
közösségünk dolgozni és még 
több óvódás korú gyermeket 
iratnak majd be a Katonatelepi 
Óvodába.(Szerk. megjegyzés)

Az előző rólam szóló cikk 
után kissé furcsa a helyzet, 
rövid idő elteltével búcsúz-
nom kell. Búcsúznom attól az 
intézménytől, amelyik már 
a főiskolai gyakorlatom alatt 
munkahelyet kínált és attól a 
közösségtől, amelyik az első 

perctől befogadott. 20 év telt 
el azóta…

Tavasszal még azt hittem, 
hogy a 20. évfordulóját ün-
nepeljük majd augusztusban 
annak, hogy az óvónői pá-
lyafutásom elkezdődött az 
akkori Katonatelepi Napközi 
Otthonos Óvodában. E helyett 
azt ünnepeltük meg június-
ban, hogy hatalmas szakmai 
lehetőséget kaptam. Ennek 
viszont az az ára, hogy Kato-
natelepet elhagyom. 

Sok változást éltünk meg 
az évek alatt, számtalan át-
szervezést, óvodabővítést, 
még egy új csoport indítását. 
Rengeteg élménnyel gazda-
godtam, sok tapasztalatra 
tettem szert. Nyolc éve lehe-
tőséget kaptam a vezetésbe 
is belekóstolni, azóta láttam 
el a koordinátori feladatokat. 
Jó volt együtt dolgozni a tes-
tülettel, érezni, hogy bármi-
kor számíthatunk egymásra. 
Voltak nehéz pillanatok, lehe-
tetlennek tűnő feladatok is, 
de mindannyian tudtuk, hogy 
nem vagyunk egyedül. Mert a 
mi erőnk a közösségünkben 
rejlik. Abban, hogy csapat-
ként nagyon tudunk dolgozni. 
Természetesen az egyéni te-
hetségek is kibontakozhatnak, 
színesítve óvodánk életét, de 
mégis az összefogás az, ami 
előre viszi a munkát, garantál-
ja a sikereket.

Most ismét intézményi át-
szervezés történt a Corvina 
Óvodában. A három egység 
más elosztásban folytatja a 
munkáját, s ebben a munká-

ban rám is számítottak a ve-
zetőim. Miután júniusban sike-
resen levizsgáztam a Szegedi 
Egyetem által indított „Hol-
land-magyar intézményvezető 
és középvezető képzés, peda-
gógus szakvizsgára felkészí-
tő szakirányú továbbképzési 
szak”-on, a képzettségem is 
meglett a feladathoz. Szep-
tembertől a Forradalom utcai, 
a Mikszáth Kálmán krt-i és a 
Nyitra utcai Óvodákból álló 
egység életét szervezem és 
irányítgatom majd intézmény-
vezető-helyettesként.

Ez szakmailag hatalmas 
lehetőség számomra és nagy 
kihívás is egyben. Megtisz-
teltetés, hogy gondolt rám a 
vezetőm és felajánlotta ezt a 
tisztséget. Igyekszem meg-
felelni az elvárásoknak és jól 
végezni majd a feladatomat. 
De nem felejtem el azt, hogy 
melyik óvoda adta meg a ta-
pasztalatot, a lehetőséget 
ahhoz, hogy most itt tarthas-
sak. Nem felejtem a munka-
társaimat, akikkel néha több 
időt töltöttünk együtt, mint a 
családtagjainkkal és többek 
voltak ők már puszta munka-
társaknál. Nem felejtem a gye-
rekeket, akik minden nap erőt, 
szeretetet és élményeket ad-
tak a mindennapokhoz. Nem 
felejtem a közös programokat 
sem, amikor nagyon jó volt 
együtt lenni. A szülőket sem 
felejtem, akikkel kölcsönösen 
tiszteltük egymást és együtt 
dolgoztunk a gyerekekért. A 
gyerekeinkért…

A katonatelepi közösségről 
is szeretettel fogok emlékez-
ni: az iskola minden tagjáról, 
a volt óvodásainkról, a védő-
nőnkről, a képviselőnkről, a 
sportegyesültről, a polgárőr-
ségről, a bolti dolgozókról, a 
pékségről, a cukrászunkról, a 
postáról és a virágboltról, a 
Kutató Intézetről, a könyvtár-
ról, az egyház képviselőiről 
és mindenkiről, akit ismerek. 
Biztosan találkozunk még va-
lahol, valamikor…

Köszönöm az elmúlt 20 
évet!

Obbágy Tiborné Netti
a Katonatelepi óvoda eddigi 

vezető koordinátora



2018. július8 KATONATELEP n  Katonatelepi Közügyek

Áramszünet esetére I. – Fűtés, hűtés
Robert Merle Malevil című 
könyve foglalkozik ezzel, 
egy globális atomháború 
után kezdődő, újra szer-
veződő élet alakulásának 
regénnyé formálásával. 
Aki olvasta a regényt, vagy 
látta a MadMax sorozatot, 
láthatja, milyen mértékben 
sebezhető az ember, ha 
az ellátó rendszerek meg-
szűnnek.

Szerencsére ilyen veszély 
nem fenyeget bennünket, 
ám a minap megtapasztal-
hattuk, milyen is az, ha nin-
csen áram. Ennek apropóján 
született meg ez az írás. Én 
ugyanis fel vagyok készül-
ve hasonló helyzetekre, ám 
sok tanulsággal szolgált az 
eset. Lássuk hát, mi törté-
nik velünk, ha nincs villany 
hosszabb ideig. Először 
kezdjük az egyszerűbb ese-
tet: a probléma lokális és 
legfeljebb 24-36 óráig tart. 
Ha tél van, hiába van gáz, a 
gázkazán és a keringető szi-
vattyú áram nélkül – halott! 
Ha fogcsikorgató hideg van a 
fagyasztókkal nem lesz gond, 
csak ki kell pakolni az udvar 
egy árnyékos szegletébe az 
élelmiszert. 

De mi van, ha csak 0 fok 
van? Kezdjük a fűtéssel. Leg-
egyszerűbb helyzetben azok 
vannak, akiknek van vegyes 
kazánjuk is. Ha a rendszer 
gravitációs, nincsen semmi 
probléma, a fűtés kitűnően 
működik. 

Ha azonban a keringetést 
szivattyú biztosítja, ehhez 
már áram kell. Ezt könnyen 
tudjuk biztosítani, ha vásá-
rolunk egy invertert. Csak 
olyan típust vásároljunk, 
ami VALÓS szinuszos, mert 
bár a keringető szivattyúk 
általában 40W körüli telje-
sítménynél nem igényelnek 
többet, viszont kényesek a 
feszültség jelalakjára, tehát 
módosított szinuszos inver-
terrel nem indulnak el. Ol-
csóbb megoldás, ha 12V-os 
invertert veszünk, drágább, 
de sokkal tovább bírja egy 
24V-os. A két szám azt a fe-
szültséget jelenti, amelyből 
az inverter a 230V-os hálóza-
ti feszültséget előállítja. A 12 

vagy 24V-ot természetesen 
akkumulátorok biztosítják. 
Legegyszerűbben az autóból 
kivett indítóakkumulátorral 
tudjuk ezt biztosítani. Ez a 
12V-os változat. Egy 55 Ah-s 
akkumulátor, ha jó állapotban 
és feltöltve tároltuk, akár 6-8 
órán át folyamatosan tudja 
biztosítani a keringetéshez 
szükséges áramot. Egy ilyen 
megoldáshoz elegendő egy 
300/150W-os inverter, ahol 
a 300W a rövid ideig tartó, a 
150W a folyamatos terhelhe-
tőség teljesítményét jelöli. 

Ha nincsen vegyes kazán, 
meg kell nézni a gázkazán fo-
gyasztását, amibe a keringe-
tő szivattyú teljesítményét is 
be kell kalkulálni. Ha a kazán 
70, a keringető 40W-os, leg-
alább 600/300-as invertert 
vegyünk, természetesen va-
lós szinuszost. Ugyanazzal az 
akkumulátorral számítva saj-
nos ebben az esetben mind-
össze 2 órányi fűtésidőre 
számíthatunk, ám ez is nagy 
segítség lehet, hiszen egy 18 
fokos lakást fél óra alatt szé-
pen fel lehet fűteni. Így 2-3 
felfűtésnyi áramunk van. Az 
időszakot lehet nyújtani, ha 
a jármű indítóakkumulátorát 
annak lecserélése után nem 
dobjuk ki, hanem szaksze-
rűen tárolva, rendszeresen 
töltve, néha formázva tárol-
juk az ilyen esetekre. 

Aki pedig még áldozni is 
hajlandó, célszerű egy na-
gyobb kapacitású munkaakku-
mulátort venni, egy 100 Ah-s 
munkaakkumulátorral vegyes 
kazán keringető szivattyú-
ját közel 20, gázkazánt közel 
8-10 órán át lehet működtet-
ni. 24V-os rendszerhez 2 ak-
kumulátort kell sorba kötni, 
ez a rendszer 2,4-szer annyi 
ideig bírja, mint a 12 V-os.

Sajnos a hűtőszekrény 
mindössze 240W-os motor-
jának elindításához legalább 
3000/1500 W-os inverter 
kell, és ez már több tízezer 
Ft. Kérdés, hogy mennyit ér 
a fagyasztóban tárolt élel-
miszer? És természetesen a 
fagyasztó működése is akku-
mulátor kapacitás kérdése, 
abból sosem elég, tehát mi-
nél nagyobb kapacitás állren-

delkezésre, annál tovább tud-
juk működtetni a háztartást, 
ha nincsen villany. A júniusi 
áramszünet tanulsága nálam 
az volt, hogy egy 600/300-as 
inverterrel nemigen indul el a 
hűtőszekrény, ezért vásárol-
tam egy 24V 3000/1500W-os 
invertert, és 8 db 6V 110Ah-s 
munka akkumulátort. Utóbbi-
akat az interneten találtam, 
használtan 10.000 Ft volt da-
rabja, az eredeti 90.000 Ft/
db helyett. A munka akkumu-
látorok élettartama a tíz évet 

is meghaladja, ezért egy 4-5 
évest nyugodtan megvásá-
rolhatunk, a súlya miatt pe-
dig, ha 6-8 év múlva cserélni 
kell, darabjáért komoly pénzt 
ad a MÉH. Ezzel a rendszer-
rel akár egy héten át tartó 
áramszünet esetén sem fa-
gyunk meg, vagy a hűtőink 
nem olvadnak le. 

Augusztusi számunkban 
megvizsgáljuk, mire jó egy 
aggregátor? Kell-e, és ha 
igen milyen teljesítményű?

Falu György 

Kazán mellé telepített inverter működés közben

6V110Ah-s munkaakkumulátorok: ebből 2 sorba kötve 12 V, 
4 pedig 24 V-os rendszert tud sok órán át kiszolgálni.
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VÁLLALKOZÁSOK KATONATELEPEN

Holló Tibor, a vendéglátás szerelmese
Bizonyára mindannyian tudják, hogy a Holló Lakodalmas 
és Vendégház Kecskeméten, a Ceglédi úton a volt AGIP 
benzinkút mögött található, de lehet, hogy azt nem min-
denki tudja, hogy ez is Katonatelephez tartozik, és a köz-
vetlen szomszédságában van Fekete Béla magántulaj-
donában lévő Kocsi múzeuma. (szerk:.róla majd később 
fogunk hírt adni). Újságunkban korábban közreadtak re-
cepteket, most a vállalkozást szeretnénk interjú formá-
jában bemutatni. 

Most a cégvezetőt Holló Ti-
bort faggatom, életéről, mun-
kájáról, a vendéglátás szépsé-
géről.

– Kedves Tibor, kérem, 
mutatkozzon be az olvasó-
inknak.

1973.-ban születtem Kecs-
keméten. Azóta is itt élek, 
jártam a Béke Iskolába és a 
Széchenyi István vendéglátó 
iskolába. 1996-ban megnősül-
tem, 2004 óta Katonatelepen 
lakom a családommal. Van egy 
21 éves lányom és egy 16 éves 
fiam.

– Mi az ön eredeti vég-
zettsége, mikor lett a ven-
déglátás szerelmese?

– Felszolgáló szakmával 
kezdtem a vendéglátós pá-
lyafutásomat, ebben 1991.-
ben Siófokon meg nyertem 
az országos „Szakma Kiváló 
Tanulója” versenyt. Ezután 
a budapesti Gundel Károly 
iskolában folytattam szállo-
daipari és konyhai tanulmá-
nyokat miközben végig jártam 
a szakmai ranglétrát az alábbi 
helyeken: Tanyacsárda, HBH 
Bajor Söröző, Aranyhomok 
szálloda, Hotel Royal Szeged, 
Liberté Kávéház. De amire a 
legbüszkébb vagyok, hogy az 
elmúlt 30 évben mindig csak 
a vendéglátásban dolgoztam, 
ez a fajta elhivatottság a mai 
világban elég ritka dolog.

– Gyermekként milyen in-
díttatást kapott otthonról, 
szülei mit dolgoztak?

– Kereskedő családból szár-
mazom. Szüleimnek a pia-
con sokáig zöldség-gyümölcs 
boltjuk volt, de üzemeltettek 
ABC-t és kocsmát is. A keres-
kedelemben és a vendéglátás-
ban minden nap bizonytani 
kell azóta is, így a munka sze-
retetét szüleimtől örököltem. 

– Melyik évben, és hogyan 

jött az ötlet, hogy ön itt egy 
vendéglátó egységet hoz-
zon létre?

– Családi összefogással 
1996-ban sikerült hozzájutni 
a volt Törekvés TSZ központi 
épületéhez. Akkoriban még al-
kalmazottként dolgoztam, de 
pár évbe telt, mire kitaláltuk 
és kialakítottuk a lakodalmas 
házat. Az első szilveszteri buli 
1999.-ben volt, így azóta da-
tálható a Holló Lakodalmas 
és Vendégház működése. Ta-
pasztalataim szerint már ak-
kor is egyre nagyobb igény volt 
rendezvény helyszínekre így 
ezért döntöttünk, alkalmi nyit-
va tartással, eme vállalkozási 
forma mellett, majd később, 
az igényeket figyelembe véve, 
a kitelepüléses részlegünket 
fejlesztettük eszköz állomány-
ban és logisztikában.

– A cég megalakulásától 
kezdődően a Hollogaszt-
ró Kft. formában üzemel, 
avagy ez csak később ala-
kult így?

– Egyéni vállalkozóként 
kezdtem, 2005 márciusa óta 
üzemelünk Hollogasztro Kft. 
néven. 

– Az esküvői vacsorákon 
kívül milyen rendezvénye-
ket vállalnak?

– A rendezvény szakma 
egyik szépsége a változatos-
ság, tehát sosincs két egyfor-
ma rendezvény. 

Mindig benne van a szezo-
nalitás: év elején báli időszak, 
utána ballagások, lakodalmak, 
nyáron kerti partik, fesztivá-
lok, év végén pedig jellemzően 
céges záró bulik. Mindemellett 
folyamatosan vannak családi 
események: születésnap, név-
nap, keresztelői ebéd, legény-
búcsú, halotti tor stb. 

– Mennyi a maximális fé-
rőhelyük?

– Az étteremben 130 fő, a 
megújult rendezvénykertben 
200 fő a befogadó képessé-
günk. Külső helyszínen pedig 
akár 1000 főig is tudunk bo-
nyolítani rendezvényeket.

– Úgy tudom, hogy kite-
lepüléses vendéglátást is 
vállalnak. Ha mondjuk, hoz-
zám 40 fő vendég érkezik 
a hétvégén, hogyan tudnak 
önök nekem segíteni a ven-
déglátásban, természete-
sen az otthonomban.

– Először is, ne pénteken 
tessék szólni… (nevetés). 
Komolyra fordítva a szót: elő-
zetes terepszemlét tartunk a 
külső helyszínen, ahol az igé-
nyeket felmérve adunk áraján-
latot, esetleges bútorzat- és 
eszközbérlésre valamint a 
menüre. Ezek után már csak 
a lebonyolítás van hátra, ahol 
aktívan „összedolgozunk” a 
megrendelővel, hogy mindenki 
számára pozitív legyen a vég-
eredmény. 

– Ha mondjuk egytálé-
telt, valamit bográcsban 
készítenének, hozzávető-
legesen mennyibe kerülne 
ez nekem, természetesen 
a felszolgálást is bele ért-
ve? Vagy egyáltalán ilyen 
szerény kérésnek is eleget 
tesznek önök?

– Minden megkeresését szí-
vesen veszünk, ilyen esetben 
az ételeket külön beárazzuk 
Önnek. Ez kb. 1000–2000 Ft/
fő közötti áron lehet megvaló-
sítani, valamint külön fizeten-
dő a pincér munkadíja. 

Van e olyan kitelepüléssel 
kapcsolatos emléke, amelyet 
szívesen megosztana velünk?

Rengeteg élmény ért az el-
múlt közel 20 évben amióta a 
Hollóház működik. Sok minő-

ségi referencia munkát tudnék 
említeni. Pl. lebonyolítottunk a 
kecskeméti színházban polgár-
mesteri bálakat, Bábolnán álló-
fogadásokat, Romániában vagy 
a Budai hegyekben lakodalmat, 
3 napos fesztiválokat, autó-
márka bemutatókat, stb. Nehéz 
lenne ezekből egyet is kiemelni, 
de varázsoltunk már erdő kö-
zepére 150 fős sátorban eskü-
vői vacsorát, a Domb tetejére 
eljegyzési vacsorát, 2 napos 
lakodalmat a Tisza partján a ki-
kérőtől a morzsa partiig. Sike-
rült vidéki tanyán áram és víz 
nélküli helyszínen is extra grill 
partit megoldani minden ked-
ves vendég megelégedésére.

– Van egy olyan mondás, 
hogy akinek több van, az 
adakozzon. Bárcsak minden-
ki, aki megteheti, követné 
ezt a példát. Ön kinek szo-
kott adományozni? Én tu-
dom, hogy szokott, de meg-
kérném, hogy ön mondja el.

– Rendszeres támogatója 
vagyok több iskolai és egyéb 
alapítványnak, amelyből ki-
emelném a Wojtyla Barátság 
Központot, ahol egy évben 
többször is próbálok segíteni 
a rászorulókon valami finom 
egytálétellel. 

– Szokta e olvasni az új-
ságunkat? Talál e benne ér-
deklődési körének megfele-
lő írást?

– Természetesen minden ki-
adásba beleolvasok, mert sze-
retem követni a katonatelepi 
közösség életét.

Nagyon szépen köszönöm a 
beszélgetést. Kívánok önnek 
nagyon jó egészséget, kitar-
tást, hogy továbbra is tudjon 
munkálkodni nagyon sok em-
ber megelégedettségére.

Lejegyezte: Nagy L. Éva
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Ebben a rovatban általában 
egy kis időjárási elemzést szo-
kunk közreadni, de az adott 
hónapra előrejelzésekkel csak 
általánosságban, tudunk utal-
ni. Többnyire az előző hóna-
pokra, vagy más évek hasonló 
időszakaira tekintünk vissza, 
abból próbálva párhuzamokat 
vonni. Az elmúlt időszakot te-
kintve, nyugodtan állíthatjuk, 

hogy az időjárás idei alakulása 
minden képzeletet felülmúlóan 
eltért az elmúlt 30 év hason-
ló időjárási viszonyaitól. Nem 
csak az abszolút, mért érté-
kekben, hanem a hihetetlen 
szeszélyességében és erősen 
különböző helyi eltérésekben. 
(Júniusban voltak olyan napok, 
mikor az ország egyes részein a 
lehullott csapadék egy óra alatt 

több volt, mint máskor a hónap 
összes napján, míg ugyaneb-
ben az időben, pld. Katonate-
lepen, egyáltalán nem volt csa-
padék.). Az igen magas átlag 
és maximum hőmérsékletek 
is nagymértékben növelték a 
gombabetegségek és a rovarok 
szaporodását, vagyis most a 
növényvédelemre kell helyezni 
a hangsúlyt. Dr. Kerényi Zoltán

Növényvédelem kertjeinkben az idei júliusban
Az június folyamán,  és az 
elmúlt két hétben tovább-
ra is a forrósággal küzdöt-
tünk, de az ország nagy 
részén megérkezett a már 
hiányolt eső is, ami néhol 
már hiányzott a növények-
nek. Sokszor párában áll-
nak a kertek, a levelek is 
nedvesek. Tehát az esős 
kertekben a lisztharmat 
mellett már figyelni kell a 
szőlőperonoszpórára és az 
almatermésűeknél a vara-
sodásra is.

Ebben az időjárásban a 
krumpli és a paradicsom 
lombja, valamint a már virág-
zó évelők is „vészes” gyorsa-
sággal barnulhat le a fitoftóra 
gombától.

Lisztharmatra elsősorban 
a kéntartalmú, varasodásra, 
peronoszpórára, fitoftórá-
ra pedig főleg a réztartalmú 
készítmények közül választ-
hatnak. Mindkét hatóanyag 
kontakt hatású. Szerencsére 
sok felszívódó gombaölőt is 
vásárolhatnak. A reziszten-
cia elkerülése miatt felváltva 
használják, illetve a permetlé-
ben kombinálják a két csoport 
szereit.

A viharos szelek, a jelenleg 
is rajzó jövevény cseresznye-
legyünk és a gyümölcsmolyok 
rágása miatt a csonthéjas és 
almatermésűek gyümölcse-
in is megjelentek a monília 
penésztelepei. A szüretkor 
már nem lehet permetezni, 
egyébként 7 és 28 nap közötti 
egészségügyi várakozási idő-
vel rendelkező gombaölők be-
szerezhetők.

Fontos, hogy a letermett nö-
vényeken, fákon, ne maradjon 
beteg gyümölcs, és a talajról 
is fel kell szedni a lehullottat! 
Ezzel már a jövő évi termést 
védik!

A fertőzöttség tekintetében 
óriási különbség lehet még 
egy kerten, egy kordonon belül 
is. A fényképek egymástól kb. 

5 méterre készültek. Az elsőn 
közelről is megtekinthetik a 
sérves szőlőszemeket, amik-
ből már nem lesz bor az idén. 
A második felvételen liszthar-
matos levelek között érlelődő 
egészséges fürtöket találni. 
Mikor és hányszor kellett vol-
na permetezni? Csak a kertjét 
jól ismerő, azt rendszeresen 
bejáró gazda tudhatja a vá-
laszt.(Forrás: agroinform.hu)

Katonatelepen, az Intézet 
szőlőiben a lisztharmatfertő-
zés már inkább csak a leve-
leket veszélyezteti, de a kö-
zeledő, melegebb napokban a 
peronoszpóra is mutatkozik, 
a többi gombabetegségekkel 
együtt.

A Kupfer Fusilan kiválóan 
alkalmazható a fürtzáródás 

után fellépő peronoszpóra 
megelőzésére és a már kiala-
kulóban lévő betegség blok-
kolására. A Kupfer Fusilan 
rezisztenciatörő megoldás 
lokálszisztemikus cimoxanil 
és kontaktréz tartalmú ha-
tóanyag-kombinációjával. A 
termék megelőző és gyógyító 
hatással rendelkezik. A pe-
ronoszpóra ellen védekezési 
eljárások egyik igen fontos 

elemei a rezes kezelések, me-
lyekkel nagymértékben csök-
kenthetjük a következő évi 
kora tavaszi járványveszély 
kialakulását. A technológiák-
ban jól alkalmazható a jó eső 
állóságú és nagy felületaktivi-
tással rendelkező Cuproxat.

Lisztharmatos szőlőbogyók
Lisztharmatos levelek közt 
egészséges fürt

Peronoszpóra kártétele  
szőlőlevélen és -fürtön

KEDVES OLVASÓK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Katonatelepi Fiókkönyvtár 

az iskolai nyári szünidő alatt is 
rendes nyitva tartással várja  

az érdeklődőket.

Hétfő: szünnap; kedd–péntek: 9–12 és 13–18
Szombat: 9–13

Ezúton tájékoztatjuk 
kedves 

olvasóinkat. 
hogy a

Katonatelepi 
Fiókgyógyszertár

2018. július 16. és július 27. között

ZÁRVA LESZ
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Június, július az aratás ide-
je. Évszázadokig a munka és 
az ünnep összetartozott ennek 
kapcsán, hiszen a természet-
hez közel, a földből élő ember 
tudta, hogy mennyi minden 
szükséges ahhoz, hogy a be-
fektetett munka meghozza a 
maga gyümölcsét és a követ-
kező évben is legyen kenyér, 
amit az asztalra lehet tenni. 
Mondják, a mai ember egy-
re távolabb kerül a földtől, a 
természettől. Mondják, a mai 
ember munkája egyre kevés-
bé kötődik a természethez. 
Sőt, a legújabb kutatások 
szerint ez a fajta eltávolodás 
is növeli a stressz és a pszi-
chés betegségek kockázatát. 
Jézus tanításainak egy részét 
természetből vett példákkal 
teszi érthetőbbé. Álljon most 
itt három olyan rövid törté-

net, néhány tanulsággal, ami 
a gabonához, az aratáshoz és 
a kenyérhez kapcsolódik.

A búza és a konkoly példá-
zata szerint a jó magok közé 
a gazda ellensége konkolyt 
vetett. Amikor a termés szár-
ba szökkent láthatóvá lett a 
különbség. A gazda döntése 
szerint azonban csak aratás 
után válogatták szét a kon-
kolyt és a búzát. Az aratás 
ebben a példázatban a világ 
végét jelképezi, amikor az 
embernek el kell számolnia 
életével. El kell számolnia az-
zal, hogyan élt, mit tett, mi-
lyenek voltak a kapcsolatai, 

milyen eredményei, gyümöl-
csei voltak életének. Vagyis 
a példázat szerint egyáltalán 
nem mindegy, hogyan élsz! 
Bár minden ember egyenlő, 
és hordozhat értéket, mégse 
mondhatjuk, hogy minden 
mindegy – bármennyire is 
halljuk sokszor. Az értékek 
relatívvá válása, a „minden 
mindegy” lelkülete épp olyan 
hibás és válsághoz vezet, 
mint a rendszerváltás előt-
ti kor gazdaságpolitikája. 
Akkor papíron mindenkinek 
volt állása, és az egyenlőség 
jelszava mögött alakultak ki 
egyenlőtlenségek, ma pedig 
ugyanezt látjuk az értékek 
egyenlősítése kapcsán. 

A válságot már érezzük, 
de még nem vagyunk benne 
egészen. Minderről a Szentí-
rás úgy tanít, hogy az ember 
válságának, és így értékeink 
válságának oka is Istentől 
való távolságunk. Az aratás-
ra, a nagy elszámolásra való 
tekintettel, amikor Isten fogja 
megítélni életünket, szüksé-
ges, hogy rendezzük dolga-
inkat és értéket teremtsünk 
életünk minden területén.

A másik példázat a mag-
vetőről szól. Jézus korában, 
Palesztinában először a föld-
re szórták a magot, amit az-
tán sekélyen beleszántottak a 

földbe. A magvető példázatá-
ban a magok négyféle talajra 
hullottak. Volt, amelyik az 
út szélére – ezt gyorsan fel-
szedték a madarak. Mások a 
köves talajra estek, s bár ki-
hajtottak, gyökerük nem volt 
mélyen, így hamar kiszárad-
tak. A harmadik a gyomok 
közé hullott, s bár a talaj jó 
volt, a gyomok elszívták az 
életerőt. A negyedik jó földbe 
került és sokszoros termést 
hozott. Ebben a példázatban 
is hangsúlyos a termés, vagy-
is, hogy életünknek értéket 
kell teremtenie, de inkább 
arra mutat, hogy mit tesz 
ezért Isten és mit tehetünk 
mi. A példázatbeli magvető 

Istent jelképezi, a különféle 
földek pedig a mi szívünket. 
Mit tesz Isten? Nem hagy 
„magok”, vagyis szó, tanítás, 
üzenet nélkül. Isten szól min-
den emberhez az általánosan 
elfogadott erkölcsi szabá-
lyokban, a körülményeken, az 
embereken keresztül. Legvi-
lágosabban pedig Igéje által 
szól: Jézus Krisztus életén, 
a Szentíráson, az igehirdeté-
sen keresztül. Ezekhez kelle-
ne tartani magunkat! 

A kérdés, hogyan fogadjuk 
Isten szavát: kemény szívvel 
kételkedve, felszínesen, vagy 
úgy, hogy a mindennapi gon-

dok és kihívások elnyomják 
bennünk? Esetleg komolyan 
vesszük, amit önmagáról, 
megváltásunkról mond. Is-
ten nem csak a gyümölcsöt, 
értékek teremtését, jóságot, 
szeretetet várja tőlünk, ha-
nem maga akarja megérlelni 
azáltal, hogy befogadjuk, el-
hisszük szavát. 

A harmadik történet a ke-
nyérről szól. Jézust 5000 fős 
sokaság hallgatta, ami a mai 
viszonyokra átfordítva annyi, 
mintha egy foci VB-döntőnek 
helyt adó stadion telt volna 
meg roskadásig. Az embe-
rek megéheztek, Jézus pedig 
tanítványait kérte, hogy ad-
janak nekik enni. Mindössze 
öt kenyerük és két haluk volt, 
ám Jézus hálát adott azért, 
ami van, Istennek ajánlotta 
azt, ami van, és úgy osztot-
ta szét a jelenlévőknek, hogy 
még maradt is. A kenyér-kér-
dés az ember legnagyobb kér-
dése. Lesz-e elég enni, inni? 
Kifutja-e a pénzünk a lakást, 
az autót, a váratlan kiadáso-
kat, a gyerekek nevelését és 
a többit? Jézus nem mondja, 
hogy ezek nem fontosak, ha-
nem azt mondja, hogy lelki 
kenyérre és testi kenyérre 
is szükség van. Az életünk 
fenntartásáról, a családunk-
ról is kell gondoskodnunk, de 
a lelkire is figyelnünk kell. A 
kenyér-gondok és kenyér-kér-
dések között azonban elvesz-
ni látszik a lelki. Ezért a ke-
nyér-csoda, az ötezer ember 
megvendégelése azt tanítja: a 
kenyér-gondokban, hiányok-
ban adj hálát azért, ami van 
és miközben teszed a dolgot, 
kérd Isten segítségét. Más-
részt ne feledkezz meg a lelki 
táplálékról, ami Krisztus ta-
nítása, szava lehet mindenki 
számára.

ARATÁS…

Sarlós Boldogasszony: Szűz Mária meglátogatja Erzsébetet

Laczay András
lelkipásztor
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók) 

 és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029

Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a. 

Tel.: +3676  76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)  

Rendelő: +3676  471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig

Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),  
Rendelő: +3676 471 053

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig,  
kedd, csütörtök: 13-15 óráig

Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   
(+3630 590 1819)  +3676 507 916

Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 
Rendelő:+3676  471 503 minden kedden 12:30-13:00

Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a. Tel.: +3676 323 188

Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  
kedd, csütörtök: 13-18 óráig

Falu György önkormányzati képviselő: 0630/621-0898
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK

Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00

Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.  

Tel.: +3676 471 486
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

A Szabadidő és Sportcentrum újabb nagyszerű létesít-
ménnyel gyarapodott. Elkészült a 400 méteres rekortán 
futópálya. Ezt minden katonatelepi lakos költségmente-
sen használhatja. Használatát egészségügyi szempontok 
is indokolják. Az aszfalton, betonon való futás nemcsak 
az ízületeidet, de az Achilles inaidat is hamar kikészíti. Én 
csak tudom, tapasztalatból.

 A KTSE döntése is az ingye-
nes használat. Mindenki, aki a 
sorokat olvassa, de különösen 
az, aki használja, jót tenne, ha 
belépne az egyesületünkbe! 
A kérésem, hogy szerencsés 
lenne az egyesületen belül 
egy futó szakosztály létesítése 
Ez természetesen sajnos egy 
egyesületi tagsági díj befize-
tésével is jár, ami” óriási ösz-
szeg” (havi 600 felnőtteknek, 
300Ft nyugdíjasoknak és 18 
év alattiaknak.) Aki csak így 
nézi az egyesületi tagságot, 
rossz úton jár, mert erre a 
közösségre Katonatelepnek 
szüksége van.

Jó hír még, hogy 5-10 na-
pon belül a B33 kosárlabda 
pálya borítása is elkészül, 
és a palánk felállítása is 
meg fog történni. A B 33 as 
kosárpályák 3 fős csapatok 
használhatják ezért kiválóan 
alkalmas kisebb társaságok 
mozgás igényeinek kielégíté-
sére. Abban reménykedünk, 

hogy nagyon sokan fogják 
használni és családok is jö-
hetnek kosarazni, idősek fia-
talok egyaránt.

Most már, amit a területen 
el kívánunk helyezni, az anya-
gi lehetőségeinktől függően, 
folyamatosan, ha nem is egy-
szerre és gyorsan, de megva-
lósulni látszik.

„ Segíts magadon ISTEN is 
megsegít!” Rendkívül jóleső 
érzéssel írom le hogy a külön-
böző pályák, kerítések és ren-
dezésekben, kialakításában 
ki kell emelnünk a következő 
vállalkozókat, akik önzetlenül, 
ingyenesen, esetleg munka-
géppel segítették a pálya ki-
alakítását így nem kellett pén-
zért könyörögni. Ez nemcsak, 
sőt egyáltalán nem, pénzkér-
dés. Ez egy egészségesen for-
málódó, alakuló kis közösség 
is. A nevek: FARKAS János, 
ILLÉS János, BENE Gábor, 
LÁZÁR Péter, DÉR Sándor, 
PATAI István, és természete-

sen az egyesület tagjai is! Sok 
komoly munkát oldottak meg 
a telepünk érdekében. Megér-
demlik a nyilvános dicséretet 
és köszönetet!

Már írtunk róla, de nem le-
het elégszer elmondani, hogy 
elkészült a teljes terület be-
építésének látványterve. Ezt a 
KTSE gyűlésén láthatták, akik 
ott voltak. Szépen haladunk 
előre.

Újra és újra kérem a nyug-
díjasokat, és minden egyéb, 

mozgást és a szabadidősport 
centrumot használni kívánó-
nak, hogy lépjenek be az egye-
sületbe, mert ezzel a létszám 
nagyságával tudunk újabb 
pénzügyi lehetőségekhez jut-
ni, arról nem is beszélve, hogy 
egy jó kis közösségben lenni 
nagyszerű dolog. Márpedig a 
KTSE már az! Jó sportolást és 
kellemes szabadidő eltöltését 
kívánom:

 Id.Tóth Viktor
a KTSE t.b.. elnöke

Fuss Katonatelep, a futás ingyenes  
és egészséges!


