
Katonatelepi

MÁTHIÁSZ-VETÉLKEDŐ

6.

EMLÉKEZÉS DR. SZEGEDI SÁNDORRA

4.

KÖZÜGYEKKatona Zsigmond

VII. évfolyam 12. szám | 2021. december MEGJELENIK HAVONTA

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra! 

(F
ol

yt
at

ás
 a

 2
. 

ol
da

lo
n!

)

DECEMBER:  télelő, advent, karácsony, álom hava
10.

KERTÜNK – HÁZUNK

3.

NOVEMBERI SZÁMVETÉS

Mi az az „énidő”? Az 
„énidő” voltaképpen az az 
idő, amelyet önmagadnak 
szentelsz, és a lelki békét, a 
feltöltődést, a fejlődést, az 
önismeretet, vagy a pihenést 
szolgálja. Sokan hajlamosak 
vagyunk lebecsülni az énidő 
fontosságát, sőt akár nem 
tarjuk helyesnek, ha keve-
sebbet törődünk közvetlen 
környezetünk,  családunk, 
gondjaival és távol, nyugodt 
körülmények között pihen-
jük ki a mindennapok zűrza-
varát. 

Ömlik ránk az információö-
zön, a fogyasztói társadalom 
szinte megköveteli, hogy vá-
sároljunk, vásároljunk, még 
tetézve a járvány okozta ne-
hézségekkel is. Különösen 
igaz ez az év végén, Kará-
csony, Újév táján. Próbáljunk 
egy kicsit lassítani, békében 
félrevonulva egy könyvet ol-

vasgatva, vagy csak élvezni 
egy igényes zenét, egy festői 
növényt, a csend némaságát, 
befelé fordulva. 

Mindenki másként műkö-
dik: van, akinek naponta pár 
perc egyedüllét is elég a fel-
töltődéshez, másnak ennél 
jóval több időre – énidőre 
van – lenne szüksége.  Fon-
tos a körülöttünk lévő em-
berekre időt szakítani, de 
fontos önmagunkra is. És 
ehhez igenis meg kell tanul-
ni nemet mondani bizonyos 
feladatokra vagy meg kell 
találni annak a módját, hogy 
a munka-háztartási tenniva-
lók-családi kötelezettségek 
egy részét időnként rátestál-
hatjuk valaki másra. 

Tulajdonképpen mindegy, 
hogy egy padon ücsörög az 
ember, és élvezi a napsütést, 
megcsodál egy madarat, fel-
hőt, képet, a szomszéd kert-

jét, vagy festeni kezd, zenét 
hallgat, színházba megy, kon-
diterembe vagy egy jó masz-
százsra - mindenki másként 
tud töltekezni. Azért is kell 
időnként egyedül lenni, hogy 
lelassuljunk egy kicsit, oda-
figyeljünk a belső hangra, és 
feltegyük magunknak a kér-
dést: mihez van ma kedvem?

A közösségi oldalak és 
okos telefonok világában 
élünk, így állandóan kapcso-
latban vagyunk másokkal – 
akár akarjuk, akár nem. De 
ezek az eszközök tiszavirág 
életű élményt adnak, 

Az egyedüllét iránti vá-
gyunkat azonban nem szabad 
elnyomni: sok előnye lehet, 
ha néha magunk vagyunk, és 
ha lehet, le is írjuk, esetleg 
zenébe formáljuk a csend 
világában eltöltött percek 
élményét saját szavainkkal, 
dallamainkkal. 

Az énidő lényege, hogy 
ilyenkor nem másokért va-
gyunk. Ha sikerül kiszakítani 
magunkat időnként a tenger 
teendőből, akkor harmóniát, 
lelki békességet kaphatunk 
cserébe. Az énidőről ne fe-
ledkezzünk el, akkor sem, ha 
nehéz alkalmat találni rá. Le-
gyünk tudatosak! Kevesebb 
stressz, harmonikusabb élet, 
sok felszabaduló energia lesz 
a jutalmunk!

A Dalai Lámának tulajdoní-
tott bölcs válasz szerint, mi-
kor arról kérdezték, hogy mi 
az, ami leginkább meglepi az 
emberiséggel kapcsolatban, 
az alábbiakat írta:

Az ember, mert feláldozza 
az egészségét, hogy pénzt 
keressen. Aztán feláldozza 
a pénzét, hogy visszasze-
rezze az egészségét, és mi-
vel olyan izgatott a jövőjével 
kapcsolatban, elfelejti élvez-
ni a jelent. Az eredmény az, 
hogy nem él sem a jelenben, 
sem a jövőben, Úgy él, mint-

Gani Zsuzsanna
December köszöntő

Köszöntelek, zord december,
érzem már fagyos érkezésed.

Egy időre elidőzhetsz,
hozz le a Földre békességet!

Szórj a földre puha álmot,
csillámlót, puhát és fehéret.

Lábujjhegyen járj-kelj köztünk,
ne keltsd fel az alvó vidéket!

Csipkézd fel a kopasz fákat
tűhegyes, gyémántos fogakkal,

és növessz jégcsaporgonát,
hadd szóljon csodaszép sípokkal!

Aztán siess messze, tova,
de hagyj még itt egy csöppnyi reményt,

hitet, egy kedves, szelíd szót,
hadd melegítse fel a szegényt.

Év végi „énidő” 2021
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ól ha soha nem halna meg, és aztán úgy hal 
meg, hogy soha nem is élt igazán.

2021 sem fog a legvidámabb évek közé 
tartozni a legtöbb család életében, nem-
csak közvetlen környezetünkben, hanem 
világszerte. Ez a december, és természe-
tesen az egész Karácsony, még jobban 
meg fogja változtatni életszemléletünket, 
sok, már rommá zilált, családi és baráti 
köteléket és nem annyira az újjászületés-

ről, hanem inkább a túlélésről, a türelem-
ről és sokaknál az elmúlásról fog szólni.

Egy kicsit másképpen zajlik majd le, a 
lassan már hagyományként megrende-
zett, Karácsonyfa állítás Katonatelep fő-
terén (ha nem szól közbe a pandémia!), 
a vidám évbúcsúztatók is visszafogottak 
lesznek (ha lesznek!), de bízunk benne, 
hogy egy év múlva már minden a ren-
des kerékvágásban folyik tovább és ez a 

lapszám mementóként megmarad azok 
számára, akik olvassák lapunkat. Igye-
keztünk a lap tartalmát úgy összeállítani, 
hogy a már megszokott tartalmak jelenje-
nek meg, persze aktualizáltan, és közöl-
jünk néhány olyan információt, ami ezek-
ben a vészterhes napokban is támpontot 
nyújthat a továbblépéshez! 

Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

Az olvasók többsége érdeklődik az évfordulók iránt. Min-
den évben számtalan ilyen jeles napot találni szerte a 
világon. Egy kisebb, helyi közösség részére nyilvánvalóan 
nehezebb olyan eseményeket összeállítani, melyek köz-
vetlenebbül érintik érdeklődési körüket, de a világban 
mindig találunk olyan, nemcsak időhöz kötött helytörté-
netileg érdekes eseményt, évfordulót, ami egyetemesen 
felkelti az kíváncsiságot, emlékezést. 

2021-ben a teljesség igénye 
nélkül is számtalan jubileumi 
alkalom kínálkozik, amely ihle-
tet adhat előadások, konferen-
ciák, tudományos és kulturális 
rendezvények megszervezésé-
hez, a történelem érettségi té-
maköreinek „megjóslásához”, 
országos versenyek témavá-
lasztásához vagy akár újabb 
kiadványok megjelenéséhez. 
Mostani számunkban decem-
ber hónap kapcsán kínálunk 
történelmi jelentőséggel bíró, 
múltbeli történéseket; legyen 
szó egy jeles személy szüle-
téséről, haláláról, akár háború 
sorsát eldöntő csatáról vagy 
békekötésről, rendszervál-
tozásokról, koronázásokról, 
katasztrófákról és más rend-
kívüli eseményekről. Emellett 
a népi szokásokról, hagyomá-
nyokról, melyek ehhez a hó-
naphoz kapcsolódnak adunk 
egy kis ízelítőt. 

December az év tizenkette-
dik, 31 napos hónapja a Ger-
gely-naptárban. Neve a latin 
dec (‚tíz’) szóból származik, 
utalva arra, hogy eredetileg ez 
volt a tízedik hónap a római 
naptárban, mielőtt a január és 
február hónapokat hozzáadták 
az évhez. Mithras napisten új-
jászületését december 25-én 
ünnepelték a rómaiak, mely 
időponthoz (a vallási kultú-
rák egymásra hatása, vagy 
tudatos elgondolás eredmé-
nyeképpen) 140 környékén 
kapcsolódott be Jézus szüle-
tésének napja, melyet végül 
350-ben Gyula pápa szente-
sített rendeletével, tehát ettől 
kezdve tekintjük december 
25-ét a Megváltó születésnap-
jának. A karácsonyfa-állítás 

és -díszítés jelképrendszerét 
a történelmi kutatások mind a 
mai napig nem tisztázták vég-
érvényesen, de az biztos, hogy 
a hagyomány gyökerei szintén 
a napforduló ókori ünnepéhez 
köthetők. Már a kereszténység 
előtti kultúrákban is szerepet 
kaptak az örökzöld növények, 
a fenyőfélék, melyekből ko-
szorúkat készítettek a gonosz 
szellemek ellen, melyek a hi-
edelmek szerint a téli napfor-
duló idején szabadultak el.

A 18. századi nyelvújítók 
szerint a december: „fagylá-
ros”. A magyar népi kalendá-
rium „karácsony havá”-nak 
nevezi. Egykoron tél elő vagy 
Karácsony hava volt decem-
ber. A Csízió szerint kará-
csony havában húst kell enni, 
ajánlatosak a melegítő, hevítő 
ételek, melyekhez jó bort illik 
inni. A fűszerek közül ajánlott 
a tárkonygyökér, a gyömbér, 
levendula, fahéj és a zsálya, 
nem tanácsos viszont káposz-
tát fogyasztani.

 December havának utolsó 
két napján kivágott fa nem 
rohad el, nem rágja szú, és 
idővel olyan kemény lesz, mint 
a kő. A decemberben szüle-
tett gyerekből jámbor, igaz-
ságszerető, dolgos, boldoguló 
ember válik. A köznép szerint 
szerencsegyerekek, akiknek 
születésükkor hálát adhatunk 
Krisztusnak.

Napjainkban az egyik legfon-
tosabb keresztény ünnepünk 
és az ősi pogány szertartások 
erősen keverednek karácsonyi 
szokásaiban, de egy dologban 
mindenki egyetért, mégpedig 
abban, hogy a karácsony a 
szeretet ünnepe, függetlenül 

attól, hogy annak apropója 
a téli napforduló vagy Jézus 
születése.

December 3. 
Mathiász János halálának 

100. évfordulója

Ezen a napon 100 éve annak, 
hogy elhunyt Mathiász János, 
kecskeméti szőlőnemesítő. A 
világhírű magyar szőlész-bo-
rászra elsőként a Közteme-
tőben, majd a Katonatelepi 
Szőlészeti és Borászati Kuta-
tóintézetben emlékeztek meg.

Elsőként Mathiász János 
Köztemetőben található sírjá-
nál helyezték el a koszorúkat. 
Gaál József alpolgármester 
a helyszínen elmondta, a fi-
loxéra-járvány idején Mathi-
ász János mentette meg az 
ágazatot, kiemelve, hogy itt 
a homokon hozta létre a sza-
porító telepet, ahol a filoxéra 
nem pusztított és sikerült elő-
állítania azt a szőlő mennyi-
séget, amivel vissza lehetett 
telepíteni a magyarországi 
szőlő területeken a különböző 

szőlőfajtákat. A Köztemető-
ben rendezett megemlékezés 
után a Katonatelepen található 
MATE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézetben zajlott to-
vább a megemlékezés.

Szabó Attila állomásigazga-
tó beszédében kiemelte, „Mat-
hiasz János az egész életét 
arra tette fel, hogy szőlővel 
foglalkozzon. A legnagyobb 
eredményeket pedig éppen 
Kecskeméten érte élete utolsó 
szakaszában. 

Fontos kérdés, hogy Mat-
hiásznak milyen üzenete van 
a mának. Ha megpróbáljuk 
kicsit körbejárni a kérdést, 
azt mondhatjuk, hogy ő a mai 
vállalkozók egyfajta korai elő-
futára volt. Azok a tevékeny-
ségek, amelyeket folytatott, és 
ahogyan ezeket végezte, ma is 
becsületére válna jó pár sző-
lész-borász kollégának, aki itt 
a térségben működik.” 

December 4. és 6.  
Dr. Szegedi Sándor 

halálának és születésének 
évfordulója

Szegedi Sándor szőlőnemesí-
tő, a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora, Katonatelep tör-
ténetének meghatározó alakja 
és formálója 35 évvel ezelőtt 
hunyt el, és a sors fintoraként, 
éppen 100 éve, 1921. decem-
ber 6-án született. Életéről, 
munkásságáról mostani lap-
számunkban dr. Hadú Edit, 
egykori munkatársa ír részle-
tesen.

(Banczik Róbert felvétele)
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December 14.  
Diabétesz világnap

A cukorbetegség világnapját 
első alkalommal 30 éve, 1991-
ben tartották meg a Nemzet-
közi Diabetes Szövetség illetve 
az Egészségügyi Világszerve-
zet kezdeményezésére. Azóta 
minden évben november 14-
én tartják meg, amely Frede-
rick Banting születésnapja, 
aki Charles Besttel együtt el-
sőként fogalmazta meg azt a 
módszert, amivel ki lehetne 
mutatni a hasnyálmirigy által 
kiválasztott anyagot, ami vé-
gül az inzulin felfedezéséhez 
vezetett 1922-ben.

Az évről évre megrende-
zésre kerülő világnap mindig 
a cukorbetegséghez köthető 
témák közül válogat, pl. az 
emberi jogok, életstílus, az 
elhízás, a fogyatékkal élők és 
hátrányos helyzetűek betegsé-
ge, cukorbetegség a gyerme-
keknél.

Különös jelentőséggel bír ez 
a nap a Covid járvány miatt, 
hiszen azoknak, akik ebben a 
betegségben szenvednek, sok-
kal nagyobb valószínűséggel 
kerülnek kórházba, és a kór le 
is győzheti őket.

A Diabétesz Világnap logó-

ja egy kék kör, ami egyben a 
cukorbetegség nemzetközi jel-
képe is. Ez a logó egy szimbó-
lum, amely cukorbetegséggel 
küzdők közösségét jelképezi.

December 16. 
Magyar Kórusok Napja

A Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége (KÓTA) és 
a Magyar Zenei Kamara véd-
nökségével 1991 óta rendezik 
meg a „Magyar Kórusok Nap-
ját”-t annak emlékére, hogy 
1882-ben ezen a napon szüle-
tett Kodály Zoltán, Kecskemét 
világhírű zeneszerzője. Kodály 
emlékét méltó módon gon-
dozzák a kecskeméti kórusok, 
melyek közül csak néhányat 
emelnék ki: Aurin leánykar, 
Antanténusz, Aurin-Miracu-
lum, Csiribiri, Kodály Leány-
kar, Kodály Vegyeskar, Clarus 
Fiúkórus. Legtöbbjük a Kodály 
Iskolában alakult és formáló-
dik évről évre.

December 22. 
Lázár Ervin halálának  

15. évfordulója.

2006-ban ezen a napon hunyt 
el 70 évesen Lázár Ervin Jó-
zsef Attila-díjas, Kossuth-dí-

jas magyar író, elbeszélő, 
meseíró, a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja. Lá-
zár Ervin életművének jelen-
tős része meseszerű, de van 
benne valami mágikus, miti-
kus, ahol a valóság a képze-
let és a fantasztikum szinte 
egymásba ölelkeznek. Gyer-
mekeink kívülről fújják az író 
varázslatos figuráinak nevét 
és mondatait: Mikkamakka, 
Berzsián és Dideki, Dzsoni 
és Árnika, Bikfi-bukfenc-buk-
ferenc, Négyszögletű kerek 
erdő, Hétfejű tündér és még 
sorolhatnánk.

December 24. 
Ádám és Éva Napja

„Karácsony Jézus születése, 
az egyik legnagyobb keresz-
tény ünnep december 25-én. 
A mai karácsonyfás, gyer-
tyagyújtásos és ajándékozós 
nap, azaz december 24. az 
ünnep előestéje, az ősszülők, 
Ádám és Éva ünnepe. Szim-
bolikus tartalma szerint a 
“megváltatlan” ószövetségi 
világból az új Ádám foga-
dásának, a természet és az 
ember megújulásának napja. 
A katolikusok három szent-
misét mutatnak be, az éjfélit, 

a pásztorok miséjét és a ka-
rácsonyi szentmisét. Érdekes 
ennek középkori magyarázata. 
Az éjféli misén fekete takaró 
fedte az oltárt, ez jelképezte 
a törvény előtti időt, amikor 
még sötétség volt a földön. A 
hajnali mise a törvény alatti 
időt jelzi, a világosságot, az ol-
tárra fehér szövetet terítettek. 
A nappali mise a kegyelem tel-
jességének felel meg, amikor 
a lelkek napja, Jézus már föl-
kelt, az oltáron vörös volt a ta-
karó, ami Jézus és az Egyház 
közötti szeretetet jelképezte.

Bár sokak szerint Jézus va-
lódi, történelmi személy volt, 
születésének napjára mégis 
később “jelölték” ki ezt a na-
pot. Talán azért, mert egyes 
keresztény szerzők szerint 
Jézus szenvedése, azaz a 
húsvét, illetve fogantatása az 
év azonos napján, március 
25-én történt. Születése így 
kilenc hónapra december 25. 
Gyakorlatiasabb magyarázat, 
miszerint ekkor van a téli nap-
forduló, a világosság győzel-
me, az újjászületés ünnepe a 
pogány hitvilágban, ezt “ellen-
súlyozta” a keresztény egyház 
Jézus születésével.” 

Forrás: Bihari Dániel, 24.hu

Karácsony közeledtével két 
karácsonyfa állítására, dí-
szítésére is sor kerül a vá-
lasztókerületben, azonban a 
faállítás különlegessége mind 
két esetben az idei évben az, 
hogy advent harmadik és ne-
gyedik vasárnapjára esnek.  
December 12-én vasárnap 
17:00 órakor a Törekvés fa-
luban, a sportpályán állítunk 
fát. Az ünnepséget a ’’Falu- és 
Tanyabejáró Alapítvány szer-
vezte. A fa feldíszítéséről az 
alapítvánnyal együttműködési 
szerződést kötött Kecskeméti 
Református Gimnázium diák-
jai gondoskodnak, s ők adnak 
egy rövid műsort is Törekvés-
falu valamint Talfája lakóinak. 
A felnőtteket forralt borral, a 
gyerekeket meleg teával, az 
összes jelenlévőt többféle fi-
nom keksszel és sok-sok sza-
loncukorral látják vendégül. / 
Szerkesztői megjegyzés: mire 

lapunk megjelenik, addigra 
erről az eseményről már múlt 
időben beszélhetünk./  

Katonatelepen 2021. de-
cember 19-én, advent negye-
dik vasárnapján 14 órai kez-
dettel tartják a karácsonyfa 
állító ünnepet. Kedves kato-
natelepi lakosok! Várunk min-
denkit a Katona Zsigmond 

emlékparkba a közös ünnep-
lésre és karácsonyfa díszítés-
re. Az adventi ünnepről Laczay 
András református lelkész 
osztja meg gondolatait, majd 
a Kecskeméti Corvin Mátyás 
Általános Iskola Mathiász Já-
nos Általános Iskolájának ta-
nulói tartanak ünnepi műsort. 
A műsort követően közösen 

feldíszítjük a fát, ezért kérek 
mindenkit, hogy hozzon ma-
gával saját készítésű díszeket. 
A fenyőfa állítás során forralt 
bor, meleg tea és mézeskalács 
várja a helyieket.  

A katonatelepi játszótér első 
üteme már majdnem befejező-
dött. Így áll Háry János vára, a 
Csínom Palkó csúszdaház és 
a legkisebb korosztálynak egy 
picike kötélpiramis.  A vár két 
nagy tornya már a Platán ut-
cáról látható, ezek magassága 
4,5 m. 

Novemberi számvetés

Dr. Fekete Gábor
önkormányzati képviselő
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Bár a két bástya kimagaslik 
a sportpálya mögötti erdőből, 
ahhoz, hogy azt mondhassuk 
az első ütemet végleg befe-
jeztük, ahhoz azonban még 
a terület feltöltésére van 
szükség 30 cm vastag védő 
homokréteggel. Itt hívom fel 
a szülők figyelmét arra, hogy 
bár a nagy játszóvár már áll, 
de a gyerekeknek még nem 
lehet birtokba venniük!  Tu-
dom, hogy kicsinyeknek na-
gyon csalogató a vár, de mint 
írtam nincs még meg a védő-
réteg, illetve nincs még meg a 
játékot jóváhagyó tanúsítvány 
sem.  A játszótér második 
üteme is hamarosan meg-
kezdődik, egyelőre folynak az 

egyeztetések a vállalkozóval.  
A második ütem során kerül-
nek kihelyezésre a hagyomá-
nyos játszótéri eszközök, úgy, 
mint a hinta, homokozó, illet-
ve szintén a második ütem 
részeként helyezik ki a kültéri 
fitnesz eszközöket is. 

Mint a múlt hónapban 
megjelent cikkemben írtam, 
hogy a Tanácsadó Testület 
felosztotta a maradék ke-
retet, melyben a vacsihegyi 
Guba parkban egy streetball 
pálya kivitelezéséről döntött. 
Ez azóta meg is kezdődött.  
A streetball pálya az erede-
ti tervek szerint egy 6x7m-
es pálya lett volna, de – a 
parknak Győri András főker-

tésszel történt bejárása után 
– úgy döntöttünk, hogy a te-
rület ennél nagyobb pályát is 
elbír. Így a végleges pálya mé-
rete 8x8 méter lett. A pálya 
simított beton (6-os betona-
cél háló 10-es osztással, 10 
cm a beton vastagsága), mely 
mellett a strapabíróság miatt 
döntöttünk. 

 A lebetonozott streetball 
állvány egy kültéri használat-
ra alkalmas tűzi horganyzott 
felületkezelést kapott.  Az áll-
vány szabványos gyűrűperem 
magassága 305 cm, melynek 
benyúlása 0,6 m. A napok-
ban kerül majd felhelyezésre 
a 90x120 cm átmérőjű üveg-
szálas kosárlabda palánk. Bár 

az amerikai filmekből látottak 
révén ma már nagyobb divat 
az ívelt kosárpalánk, azonban 
a jó használhatóság miatt a 
szögletes mellett döntöttünk. 
Végezetül nem árt, ha tudják 
a kosárlabda szerelmesei, 
hogy a kosárlabdagyűrű te-
herbírása 180 kg. A streetball 
pálya minőségben tehát meg-
felel a magyar és nemzetközi 
szabványoknak.  Jó játékot, 
sok sportélményt kívánok!

S természetesen minde-
nekelőtt áldott karácsonyt, 
békés, meghitt, lehetőleg az 
összes szerettükkel együtt 
töltött ünnepet és minden vá-
lasztókerületi lakosnak bol-
dog újévet kívánok!

Emlékezés Dr. Szegedi Sándor (1921–1986)
szőlőnemesítőre, születésének 100. évfordulóján
A Kecskemét melletti tanya-
világból több neves ember 
emelkedett ki a 19. és a 20. 
század éveiben, közöttük a 
híres szőlőnemesítők.  Kato-
natelepen dolgozott a világ-
hírű Mathiász János 1896-tól 
1921-ig, a Kossuth-díjas Ko-
csis Pál 1910-től 1967-ig. De 
itt kell megemlíteni Katona-
telep névadóját Katona Zsig-
mond híres gyógyszerészt 
is, aki minta szőlős- és gyü-
mölcskertjével példát adott 
az itt élők kertészkedéséhez. 
Mindhárman tenni akartak a 
tanyavilág szegényeinek jobb 
sorsáért és állami támogatás 
helyett a saját birtokukon, 
saját költségük és szellemi 
adottságaik feláldozásával. 
Ezek a nemes célok vezérel-
ték őket, felemelni az itt élő 
embereket a szegénységből. 
A puszta homokbuckáin füvet 
legelésző, kevés jövedelmet 
hozó birkatartás helyett, a 
szőlő-és gyümölcstermesztés 
fellendítésén fáradoztak. 

Az elődök nagyszerű tevé-
kenységét Kocsis Pál adta át 
Szegedi Sándornak, a fiatal 
diplomás szakembernek, aki 
1951-től 1986-ig Katonate-
lepen végzett nemesítésből 
megszületett csemegesző-
lő-fajtákról vált híressé. 

Elődeinek és a kísérleti 
telep jó hírneve kötelezte őt 
annak megtartására. Szege-
di Sándor a II. világháborút 

követően már nem magán, 
hanem állami fennhatóságú 
intézetben kezdte munkáját. 
Miután az állam megvásárol-
ta Mathiász János telepét az 
épületekkel és a szőlőültet-
vénnyel együtt, ott alakították 
ki a Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézet kísérleti tele-
pét. Az irodák, a megnövelt 
szőlőterület képezte az Inté-
zet működésének térségét, 
ahol Szegedi Sándor már a 
kezdő éveiben telepvezetői 
megbízást kapott.  

Szegedi Sándor először 
technológiai kísérletekhez 
kapcsolódó gyökérfeltárá-
sokkal és tőkefej süllyedéssel 
kezdte kutatásait. Hamaro-
san a csemegeszőlő neme-
sítés országos témafelelőse 

lett az Országos Szőlészeti és 
Borászati Kutató Intézetben. 
Ehhez a kutatási tevékeny-
ségéhez addigi élete során 
sok tapasztalatot gyűjtött a 
szőlőfajtákról részben a sző-
lőtermesztéssel is foglalko-
zó családjában, részben az 
egyetemi tanulmányai során, 
illetve Kocsis Pál mellett. 
Egész életében folyamatosan 
tanulmányozta a szakirodal-
mat így bővítve tudását, kö-
vetve a világban megjelent 
legújabb kutatási, nemesítési 
eredményeket. Naprakészen 
tájékozott volt a szőlőneme-
sítésben elért hazai és külföl-
di eredményekről. 

Az Intézet devizamentes ku-
tatócsere keretében kikerült 

külföldre, ahol megismerhette 
a régi és az új étkezési szőlő-
fajtákat, azok nemesítőit és 
kutatási módszereiket. 

Több külföldi nemesítő is 
eljött meglátogatni a kutató 
telepet, az ott folyó szőlőne-
mesítést és a szőlőfajtákat. 
A látogatás mindig alkalmat 
adott a fajták cseréjére is. A 
helyi országos hírű fajtagyűj-
teménybe elültetett hazai és 
külföldi gyönyörű termésű faj-
ták génforrásként szolgálták 
nemesítői munkáját. 

A szőlőnemesítés hossza-
dalmas, évtizedekig tartó mun-
ka, amelyhez több személy 
közreműködése szükséges. A 
csemegeszőlő fajták előállítá-
sában munkatársai voltak:

A fiatal diplomás 
szakember

ANGÉLA
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Darnay Ernő 1950-től 
1959-ig, 

Erős János 1950-től 1973-
ig (bár 1946-tól dolgozott a 
telepen) 

Erős Jánosné (Angéla) 
1950-től 1973-ig, és 

Ésik Andrásné (Éva) 1962-
től 2006-ig, akik szorgalmas, 
lelkiismeretes és kitartó te-
vékenységükkel, sok ötlettel 
segítették az új és különleges 
csemegeszőlők előállítását. 
Két fajta, az ’Angéla’ és az 
’Éva’ nevüket őrzik.

Szegedi Sándor, mint a 
téma felelőse és vezetője 
összeállította a keresztezé-
si programot. Technikusai 
végezték a virágok kasztrá-
lását, beporzását, majd a 
hibridek kiértékelését a ma-
gonctáblában, a mikro- és 
középparcellákban. De nem 
csak ők. Itt kell megemlé-
kezni azokról a fizikai dol-
gozókról, akik évtizedeken 
át megbízható, kitartó és 
lelkiismeretes munkájukkal 
a kísérleti munkák résztvevő-
iként töltötték el egész életü-
ket. Akik szerettek dolgozni 
és szoros kapcsolatban lenni 
a nemesítési kísérletekkel. 
Akik a technikusok mellett 
megtanulták a szakmunká-
kat, ügyes kezeikkel végezték 
a kasztrálást, a zöldoltást, 
a dugványozást, a metszést, 
a szüreti kiértékeléseket, a 
laborvizsgálatokat, a hajtás- 
és fürtszámolást, és bármi 
munkát, ami éppen akadt a 
kísérleti szőlőültetvények-
ben, a szőlőfeldolgozóban 
vagy a laborban. Gyakran a 
fagyban vagy hőségben, hó-
ban vagy a forró homokban 

végzett munkák próbára tet-
ték őket. Többször kifárad-
tan, mégis igen jó közösséget 
alakítottak ki. Örömmel és 
egymást tisztelve dolgoz-
tak együtt.  A nemesítési 
eredményeknek a kutatókkal 
együtt tudtak örülni. A mai 
ember példaképei lehetnek 
ők szorgalmas és kitartó 
munkájuk, szakértelmük és 
emberségük miatt. Ezeknek 
a közösségeknek kialakítá-
sában nagy szerepet játszott 
Szegedi Sándor. Minden nap 
meglátogatta őket munka-
végzés közben, vagy éppen 
ellenőrizte a napi munkák 
eredményeit. A köszönet-
ről sosem feledkezett meg. 
A feszült helyzeteket –mert 
életszerűen azok is voltak-, 
természetes humorával és 
közvetlenségével feloldotta. 

Az évtizedekig tartó szőlő-
nemesítés eredményei azok a 
szőlőfajták, amelyeknek híre 
eljutott az ország különböző 
részeibe, sőt Európa több 
államába is. Ennek köszön-
hetően évente több hazai 
és külföldi kutató csoport 
látogatott Katonatelepre, 
megismerni az új hibrideket 
és fajtákat. Szegedi Sándor 
mindig nagy szeretettel fo-
gadta őket és nagyszerű ven-
déglátásukról gondoskodott. 
A látogatóknak bemutatta 
az újdonságokat és a fajták 
szaporítóanyagait is szívesen 
kiosztotta részükre. Ehhez 
az is hozzátartozik, hogy az 
1970-es években a nagyüze-
mi szőlőtermesztők nem na-
gyon fogadták a csemegesző-
lőket. Viszont a kertbarátok 
nagy lelkesedéssel vitték 

kipróbálásra a családjuknak 
nagy örömet adó fajtáit. 

Szegedi Sándor először az 
eurázsiai fajták keresztezé-
sével foglalkozott. A régi faj-
tákhoz képest nagyobb fürtű 
és bogyójú, finomabb ízű 
és tetszetősebb megjelené-
sű fajtákat állított elő. Ezek 
közé tartoznak az államilag 
minősített fajták: az Anna, a 
Csilla, a Boglárka, az Emőke, 
a Favorit, a Kósa, a Melinda, 
a Narancsízű, a Nóra, és a 
Réka. 

Az 1960-as évektől Ma-
gyarországon elsőként fog-
lalkozott a rezisztens cse-
megeszőlők előállításával. A 
peronoszpóra, a lisztharmat, 
a szürkerothadás gomba-
betegségekkel szemben el-
lenálló fajták előállításával 
kísérletezett. Sikerült kine-
mesíteni olyan hibrideket, 
amelyeket átlagos évjáratban 
12 permetezés helyett csak 
3-4-szer kell megvédeni a 

károsító gombabetegségek-
től. Így fogyasztás előtt az 
érett fürtökön már nem ma-
rad vegyszer, ami méregként 
hatna az emberre. Ezeknek a 
fajtáknak óriási jelentőségük 
van a környezet kímélésében. 
A szaporítható, állami minő-
sítést nyert rezisztens fajtái: 
az Esther, a Lidi, a Fanny, a 
Pölöskei muskotály és a Te-
réz. De igen értékesek fajta-
jelöltjei pl.: az Angéla, az a 
Flóra, a Karola, az Opus, az 
Orsi. Amikor Szegedi Sándor 

elkezdte a rezisztens fajták 
nemesítését, nem sok ember 
állt mellé, de Ő továbbra is 
kitartóan végezte feladatát. 
Hitt az elképzeléseinek je-
lentőségében, a rezisztens 
fajták környezetvédő szere-
pében. Ma már tudjuk, hogy 
a környezetvédelemben óriá-
si jelentőségűek a rezisztens 
csemegeszőlő-fajták mind a 
házi kertekben, mind az áru-
termelő üzemekben. 

Élete összefonódott hiva-
tásával, a szőlőnemesítéssel. 
Alkotói tevékenysége ered-
ményes volt a gyakorlatban 
és a tudományos életben. 
E témában szerezte meg a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia doktori címet is. Joggal 
tekinthetjük őt a nagy elő-
dök követőjének, Katonatelep 
nagy hírnökének. 

Nagyon érdekes, hogy de-
cember hónapban több ma-
gyar szőlőnemesítőre is 
emlékezünk születése vagy 

halála napján, dr. Szegedi 
Sándor (Izsákon 2021. de-
cember 6-án született és 
Kecskeméten 1986. decem-
ber 4-én halt meg) mellett, 
közöttük dr. Bakonyi Károly-
ra (Balatonfüreden 2021. 
december. 22-én született), 
Kiss Ervinre (Badacsony) 
1935. december 6-án szü-
letett) és Mathiász Jánosra 
(Kecskeméten 2021. decem-
ber 3-án halt meg).

Dr. Hajdu Edit

Szőlő hibridek tanulmányozása közben
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December 3-án emlékeztünk Mathiász Jánosra, halálá-
nak 100. évfordulója alkalmából. Koszorúzás történt a 
temetőben lévő síremléknél, és a Kutatóintézetben lévő 
szobornál is. Ez alkalomból itt az iskolában vetélkedőre 
invitáltuk a felső tagozatos tanulókat. Az iskola könyv-
tárában 5 fős csapatokban mérhették össze tudásukat 
a gyerekek. Voltak elektronikus rejtvények, szókeresők, 
igaz–hamis feladványok. Előzetesen kiadott írásos anya-
gok segítségével készültek fel a csapatok tagjai. 

A legtöbb mosolyt az a já-
ték csalta az ajkunkra, ahol el 
kellett játszani azt a szituáci-
ót amikor Mathiász János és 
Katona Zsigmond találkozik. 
Nagyon jól sikerültek a rögtön-
zött produkciók, hiszen tény-
szerűek voltak, a szereplők 

könnyen felismerhetők voltak, 
vicces formában adták elő a 
gyerekek, ötletes körülménye-
ket teremtettek a két ember 
beszélgetésének és a találko-
zás apropójának. Célunk volt a 
játék mellett a tanulás, isme-
retszerzés. Fontosnak tartjuk, 
hogy minél többet megtudja-
nak tanulóink iskolánk név-
adójáról, településünk híres-
ségéről. 

A gyerekek jó kedvvel oldot-
ták a feladatokat, igazi csapat-
játék alakult ki, természetesen 
a feladatok megoldása során 
szerzett pontokat végül ösz-
szesítettük és a 8. osztály csa-
pata került ki győztesként. Va-
lamennyi részt vevő oklevelet 

és csokoládét kapott, a nyer-
tesek még további könyvjuta-
lomban is részesültek, melyet 
„A Kecskemét-Katonatelepi 
Ifjúságért Alapítvány” felaján-
lásaként tudtunk kiosztani a 
gyerekeknek.

 A vetélkedő végén az isko-

la előterében lévő Mathiász 
János domborműnél koszorút 
helyeztek el a részt vevők.

Ez alkalomból kiállítást 
rendeztünk be az iskola au-
lájában, ahol Mathiász János 

életével, munkásságával kap-
csolatos képek kerültek kifüg-
gesztésre. A képes anyagot 
Lázár János bocsájtotta ren-
delkezésünkre.

Kisberk Hella

Vetélkedő Mathiász János 
évfordulója alkalmából
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Leszek-e Jézus útjának előkészítője 
mások felé?

Egy apuka belelapozott a le-
endő elsős kisfia leendő olva-
sókönyvébe. „Micsoda gagyi 
történetek! – kiáltott fel. Az 
én kisfiam aztán biztosan nem 
fog ilyen lüke meséket olvasni! 
Nem is érdekelné.” Ugyanez 
volt a véleménye a fölsőbb 
osztályokban bevezetett köte-
lező olvasmányokról is. Anyu-
ka pedig megnézte néhány na-
gyobb iskolás gyerek füzetét, 
hogy milyen fogalmazásokat 
írtak. Amikor meglátta, hogy 
milyen témákról kell a gyere-
keknek fogalmazványokat írni, 
szintén elbiggyesztette a szá-
ját: „Ugyan már! Az én kisfiam 
nem fog ilyen marhaságokról 
írni.” Így aztán a szülők úgy 
döntöttek, hogy nem íratják be 
iskolába a fiúcskát! Hadd ol-
vasson majd csakis olyasmit, 
ami őt érdekelni fogja, és hadd 
írjon fogalmazást csakis olyan 
dolgokról, amikről ő akar. 
Így aztán nagyrészt az utcán 
csavarogva nőtt, növögetett 
a fiú. A társai, akik iskolába 
jártak, egyik délután lelken-
dezve meséltek neki egy ka-
landregényről, ami akkoriban 
nagyon divatos volt a gyerekek 
között. Micsoda érdekes egy 
könyv! Le se lehet tenni! A fiú 
is szívesen elolvasta volna … 
csakhogy senki nem tanította 
meg olvasni. Eljött az a nap 
is, amikor életében először 
beleszerelmesedett egy lány-
ba. Olyan szívesen szerelmet 
vallott volna neki, ékes, szép 
szavakkal … csakhogy senki 
sem tanította meg fogalmazni!

Az ember nem úgy születik, 
hogy a képességeit azonnal, 
minden fejlesztés, előkészület 
nélkül használni tudja. Igaz ez 

az Isten felismerésére, szere-
tetére vonatkozó képessége-
inkre is. Először mások szá-
munkra még érthetetlennek 
tűnő jeleit kell megtanulnunk, 
hogy később olvasni tudjuk 
mindazt, amit szeretnénk. 
Először mások számunkra 
talán még érthetetlen vagy 
érdektelen szavait kell meg-
tanulnunk ahhoz, hogy később 
ki tudjuk mondani, ki tudjuk 
fejezni a saját gondolatain-
kat. Először mások Istennel 
kapcsolatos tapasztalatait 
kell meghallgatnunk, hogy sa-
ját életünk eseményeiben is 
észrevegyük Isten jelenlétét. 
Meg kell látnunk és el kell fo-
gadnunk, hogy mások számá-
ra hogyan lett örömhír Jézus 
evangéliuma ahhoz, hogy a mi 
életünkbe is örömet hozzon. 
Ezért van szüksége a közeledő 
Messiásnak előfutárra! Ezért 
kellett valaki, aki előkészíti 
az Úr útját az emberek felé. 
Keresztelő János működése, 
lelkes tanúságtétele és bűnbá-
natra való felszólítása nélkül 
bizonyára sokkal kevesebben 
ismerték volna fel Jézusban az 
Isten Fiát, sokkal kevesebben 
lettek volna az Ő tanítványai.

Ha mi most hiszünk Jézus-
ban, mint a közénk született 
Istenfiúban, ha örömmel és 
hiteles lelki előkészülettel 
várjuk a karácsonyt, akkor ezt 
azoknak az embereknek is kö-
szönhetjük, akik előkészítettek 
bennünket Jézus megismeré-
sére és példát adtak nekünk 
az örömteli ünneplésre. Nem 
szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy mi is kaptunk ilyen kül-
detést: Isten előfutárának 
lenni mások életében, Jézus 

útjának előkészítőjévé lenni 
embertársaink felé. Nem sza-
bad elhinnünk azt a sokat han-
goztatott, de hamis és rombo-
ló elvet, hogy a „vallásosság 
magánügy, senkinek semmi 
köze ne legyen mások hitéhez, 
mindenki higgyen csak abban, 
amiben akar és akkor, amikor 
akar”! Természetesen a val-
lás személyes ügy abban az 
értelemben, hogy senki sem 
hihet mások helyett, illetve 
nem lehet kikényszeríteni a 
hitet valakinek a belső megy-
győződése ellenére. Azonban 
tagadhatatlan, hogy a hitre 
senki sem jut el mások se-
gítsége, példaadása, tanítása 
nélkül, csak úgy „magától”. 
Semmiféle hitre, nem hogy 
még az egyetlen igaz Istenbe 
vetett hitre! Hányan és hányan 
mennek el süketen, vakon, fi-
gyelmetlenül amellett a jelek 
mellett, amelyeket Isten ad az 
életükben! Nem veszik észre 
őket, mert senki nem hívta föl 
rá soha a figyelmüket. Hányan 
és hányan elégedetlenkednek 
folyton az életükkel, panasz-
kodnak szinte szünet nélkül, 
pedig annyi dologért hálásak 
lehetnének. Hányan és hányan 
csak a rosszat veszik észre 
másokban vagy az életük ese-
ményeiben, pedig mindennap 
és talán nagyobb mértékben 
jelen van a jó is! Hányan és 
hányan nem találják meg az 
értelmet a küszködéseikben, 
pedig ezek által fejlődnek, erő-
södnek emberileg. Igenis, óri-
ási szükség van előfutárokra, 
útkészítőkre, akik segítenek 
másoknak a saját, személyes 
hitük kifejlődésében és érlelő-
désében.

Az adventi időszak szentírá-
si olvasmányai minket is fel-
hívnak arra, hogy legyünk ilyen 
előfutárok! Hogyan? Nézzük, 
mit is tett Keresztelő János! 
Saját életével radikálisan pél-
dát mutatott. Kivonult a pusz-
tába, vagyis számos kevésbé 
fontos dologtól elfordulva tel-
jesen Istennek élt, imádkozva 
és böjtölve. 

Csak azok példamutatása 
lehet igazán hatékony és hi-
teles, akik tényleg Isten je-
lenlétének tudatában élnek, 
a Vele való kapcsolat megha-
tározza döntéseiket, emberi 
kapcsolataikat. Azután János 
bűnbánatot hirdetett: felhív-
ta az emberek figyelmét a 
bűneikkel való szakítás fon-
tosságára, s ebben segítette 
is őket. Nekünk is bátran fel 
kell vállalnunk azt a küldetést, 
hogy a ránk bízottak életében 
észrevesszük a bűnök, emberi 
gyengeségek okozta akadá-
lyokat, rámutatunk ezekre és 
szeretettel próbáljuk rávenni 
őket a bűneik elleni küzdelem-
re. Persze ugyanilyen fontos a 
saját vétkeink tudatosítása és 
a leküzdésükre tett erőfeszí-
tésünk is. Végül János lelkes 
örömmel rámutatott a köze-
ledő Krisztusra. Nekünk is rá 
kell mutatnunk Jézus közele-
désére, jelenlétére embertár-
saink életének eseményeiben. 
Ahol és amiben ők még nem 
látják meg Isten kezének nyo-
mát, ott és abban nekünk kell 
azt észrevenni és rányitni a 
tekintetüket, hogy ők is észre-
vegyék és örvendezni tudjanak 
neki.

Dr. Finta József
plébános
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„Ádvent annak az időszaka, 
mikor meg akarjuk hallani a 
lépteket. Nem hallod a lépte-
ket, ha magad is rohansz” 

(Bill McKibben)
Ilyen helyzetre nem gondol-

tunk. Erre nem számítottunk. 
Lassan két éve árnyékolja be 
életünket a koronavírus. Túl-
ságosan hosszúra nyúlt ez az 
idő, mintha nem is tudnánk mit 
kezdeni a kialakult helyzettel.

Egy láthatatlan kórokozóval 
folytatott halálos küzdelem 
közepette van-e türelmünk, hi-
tünk, reményünk várni?

Hiszen a járványon túl is 
nagyon sok a „zavaró” körül-
mény. Személyes élethelyze-
teink, munkahelyi feladataink 

mind-mind megoldásra váró 
feladatot, sokszor feszültséget 
hordoznak életünkben és csa-
ládjainkban. Könnyen a gyorsan 
múló idő csapdájába eshetünk. 
Cseréljük le az idő könyörte-
len múlását mutató óráinkat 
az adventi koszorú lángjainak 
meggyújtásával mért lelassult, 
izgalmakkal teli várakozásra. 
Maradjon meg a bűnbánati fel-
készítő idő. Ne mondjunk le, ne 
feledkezzünk meg róla! Most 
igazán nagy szükségünk van rá! 
Lelkünknek van nagy szüksége 
rá, hogy a testi gyarlóságok 
tekintetében is legyen remény-
ségünk, hogy Isten akaratából 
lehessen változás. Nem emberi 
síkon, nem úgy magától, nem 

úgy, hogy majd az idő megoldja, 
nem úgy, hogy majdcsak lesz 
valahogy. Érkezik a megoldás, 
jön a mennyei király, koronája 
fényt hoz az életünkbe. Isten 
akaratából jön, az életet hozó a 
szeretetben egészen új utakat 
mutató megszülető gyermek, a 
testté lett IGE. Maga az éltető 
forrás lép be a világba. Tudjuk 
és hisszük, hogy azt hozza, azt 
kínálja fel, amire akkor, kétezer 
évvel ezelőtt is a legnagyobb 
szükség volt, amire a ma em-
berének is a legnagyobb szük-
sége van.

Van-e hely számára az éle-
tünkben? Próbatételek átélt 
valóságában, reménytelensé-
geinkben, bizonytalanságaink 

között van-e hely számára a 
szívünkben?

Az Istenfiú karácsonyt akar 
készíteni, megszületni a vi-
lágnak, a mai kor emberének, 
nekünk.

Legyen ÜNNEP a karácsony!
Legyen ünnep a karantén 

magányában, a félve meg-
élt családi közösségekben, a 
templomok maszkkal takart, 
fertőtlenített valóságában.

Isten szeretetének meleg 
ölelése legyen a miénk, őt nem 
a félelem vezérli, hanem az iga-
zi, hamisítatlan szeretet.

Várjuk az Urat, az Úr érkezik! 
ADVENTUS DOMINI.

Kis János 
evangélikus lelkész

 

A napokban kezem ügyébe került Móra Ferenc: A didergő király 
című verses meséje.

Gyermekkorom egyik kedvence. Az írómester történetében az 
uralkodó hiába vágatott ki egy egész erdőt, hiába rakatott óriási 
tüzet, az összes kincsét máglyára dobatta mégis vacogott, majd 
megfagyott. A didergést egészen addig nem hagyta abba, amíg 
egy kislány szavai meg nem érintették a szívét……    

„Mint amikor nap süt a jeges ereszre,
A király jégszíve harmatot ereszte.
Szemében buggyan ki szívének harmatja”
– Elgondolkodtam. Vajon hányan vagyunk a világban „dider-

gőkirályok”?! Mennyi embernek fázik úgy a lelke, hogy az egész 
teste beleremeg! Elég egy szerelmi csalódás, egy állás elveszté-
se, vagy egy kollegánk alattomos viselkedése, egy barátság vége, 
s sorolhatnám még a végtelenségig azokat a nyilakat, amelyek a 
lelkünket szétzilálják, megsebzik. De talán egyik sem olyan mér-
vű, mint amikor egy szerettünk távozik e földi világból, …amikor 
megérinti lelkünket  Halálfi fagyos keze…..olyankor hiába van 
negyven fok árnyékban az utcán, mi mégis fázunk, s lassan – 
lassan jéggé fagy a lelkünk?!

A kecskeméti piacon sétálgattam, amikor megtörtént velem 
a csoda! Éhes voltam, s megláttam a büfésoron egy feliratot: 
Krisztina Büféje. Nem tudom miért, de az őrangyalom azt súg-
ta itt álljak meg, s ne menjek tovább. A menülap megtekintése 
után eldöntöttem, hogy fahéjas és kakaós palacsintát eszem. Az 
ablaknál egy kedves, szép arcú, fekete hajú hölgy mosolyogva 
kérdezte, mit szeretnék kérni. Elmondtam a kívánságomat, és 
pár perc múlva ott gőzölgött egy papírtálcán a két palacsinta. 
Éreztem a finom illatot, amely az elveszített Otthonomat idéz-
te fel bennem. Nem késlekedtem beleharaptam, gyermekkorom 
kedvenc eledelébe, s akaratom ellenére könnybe lábadt a sze-
mem, mert újra láttam a nagy családi asztalt, ahol mindenki 

vidáman ette a vasárnapi ebéd 
után a világ legfinomabb pala-
csintáját, amelyet Édesanyám 
sütött, újra éreztem Édesapám 
erős kezének szorítását, amely 
mégis lágy, puha és meleg volt! 
Istenem, hálát adok Neked, hogy 
ilyen családban nőhettem fel a 
testvéremmel együtt, ahol Szent 
Pál Szeretet himnusza szóról 
szóra, betűről betűre megvaló-
sulhatott. Nagyot sóhajtottam, 
mert már ez az idő nem tér visz-
sza, s csak a lelkem gyémántpa-
lackjában él tovább…

… Hírtelen nagyot kacagott egy kisgyermek, aki mellettem állt 
és jóízűen falatozott. Mosoly ült az arcomra, s Ő huncutul rám 
nevetett, majd megfogta a kezem, mintha csak azt üzente volna: 
Az Élet szép, s a világ tele van szeretettel, mert sok jó ember 
van e Földön….. 

Most már nem didergek, nem vagyok „didergőkirály „.Isten 
szeretetének köszönhetően, amely a lelkünk legtisztább forrá-
sából táplálkozik, mindenkiben benne van, mert ez egy ajándék 
számunkra, s mi döntjük el, hogyan használjuk fel.

Advent van. A várakozás és a számvetés ideje. Várjuk, hogy 
megszülessen Isten fia a Megváltó Jézus.  Karácsonykor elfeled-
ve miden rosszat, a Fény megtöri a sötétséget, s újra megtelik a 
lelkünk szeretet forrása, amelyből egész évben táplálkozhatunk.

 
Fényhozó

Világíts Nekem, mert setétben vagyok.
Világíts Nekem, mert mélybe zuhanok!

Világíts Nekem, hogy tévelygő létem útra leljen,
Világíts Nekem, hogy didergő lelkem felmelegedjen.

Ádvent korona árnyékában és korona fényében

Szerkesztői előszó: amint előző lapszámunkban már jeleztük, 
a rovat korábbi vezetője, Turai Laura, sajnos nem tudta vállalni 
tovább az újságrész gondozását, és helyette Szeli Sára, Kecs-
kemét szellemi életének közismert és szeretett alakja, újságírói 
és írói múlttal háta mögött, vállalta át a tisztet. Sokan jól isme-
rik, Szeli Sárának, a Kurultáj, Magyar Törzsi Gyűlés ünnepéhez 
fűződő szoros kapcsolatát Bugacon, amely a Kárpát-medence 

legnagyobb hagyományőrző ünnepe, és egyben a hun és türk 
tudatú népek legnagyobb találkozója. Reméljük, hogy Wesz Pé-
ter humoros írásai mellett sikerül őseink csodálatos világát kö-
zelebb hozni a ma emberéhez. Általában a magyar emberekben 
ott vannak a gyökerek, csak a felszínre kell hozni őket, hiszen 
minden nemzet kötődik a hagyományaihoz. Most közölnénk az 
új rovatvezető első,. lapunkba írt gondolatait)

Szeli Sára: Didergő királyok
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– Föntről minden más, 
ugye, Feri?

– Hát, nem tudom; az em-
berek kicsivel kisebbek, de 
attól még ugyanazok, te még 
csak nem is vagy kisebb, és 
cserébe te is ugyanaz vagy, 
a nagytemplom még mindig 
föl van állványozva, ez innen 
csak jobban látszik, és a te-
tejébe olyan hideg van, hogy 
majdnem letörnek az ujjaim, 
ez az egy talán tényleg más, 
mert lent azért melegebb 
van.

– Végre van valami kis lát-
ványosság itt a téren!

– Tele van az egész ország 
óriáskerekekkel. A szomszé-
domék voltak Egerben, ott is 
van egy. Valaki ezzel megint 
jól járt!

– Valaki ezzel megint jól 
járt, valaki ezzel megint jól 
járt! Ne puffogj már annyit, 
Ferikém. Hangolódj egy kicsit 
az ünnepre!

– Milyen ünnepre? Nincs 
mit ünnepelni! Karantén, ka-
rantén, nyári szünet, karan-
tén. Szerinted mi van ezen 
ünnepelni való? Egyébként 
meg egy óriáskerék, hogyan 
jön a karácsonyhoz? Ezt va-
laki elmagyarázhatná nekem!

– Kibírhatatlan vagy!
– Akkor minek hívtál be a 

városba forraltborozni meg 
majomkodni ebbe az óriáske-
rékbe?

– Tényleg, milyen volt a 
forralt bor?

– Drága!
– Ízre?
– Mintha egymásután 

megettem volna egy zacskó 
fahéjat, vaníliát és szegfűsze-
get, aztán pedig, öt evőkanál 
cukrot.

– Akkor ezek szerint nem 
ízlett.

– Eltaláltad. A fröccsnél 
nincs jobb.

– Ebbe´ igazad van. Egy jó 
fröccsel nem lehet versenye-
zi. Na, csinálok egy képet.

– Mért fényképezel állan-
dóan?

– Hogy legyen egy kis em-
lék rólunk. Na, mosolyogj 
már!

...
– Uhh, inkább ne moso-

lyogj! 
– Ki van írva, hogy telefo-

nokat nem szabad elővenni. 
Le fogod ejteni!

– Ugyan már! Ez olyan, 

mint a 30-as tábla. Senki se 
tartja be.

– Te ezeket a képeket, ami-
ket kattintgatsz, vissza is né-
zed valamikor?

– Egyszer le kéne mente-
nem az asztali gépemre, de 
sose jut rá időm. Amikor az 
előző telefonom tönkre ment, 
kábé kétezer képem veszett 
el.

– Az én képeim benne van-
nak egy fényképtartóban a 
nappali szekrénysor fiókjá-
ban, azok nem vesznek el.

– Aha, akkor kábé te is any-
nyiszor nézegeted őket, mint 
én.

– A kis Beni unokámról 
van egy kép az éjjeli szekré-
nyemen, azt nézegetem, na 
meg az Ildit... Ott lóg a képe 
az ágy melletti falon. Néha 
észre se veszem, és akár fél 
órát is ott ülök a képe előtt. A 
mikrosütő sokadik csöngeté-
sére ébredek, hogy kész lett 
a kajám. Aztán melegíthe-
tem újra, mert addig vártam, 
hogy megint kihűlt.

– El vagy keseredve! 
– Hogy ne lennék elkese-

redve. Egyedül vagyok! Nincs 
senkim, Tibor!

– Ott van a kutyád, a Vazul.
– Az csak egy kutya.
– Meg a lányaid, az unokád.
– Nem vagyunk most jóba´.
– Egyikükkel se?

– Egyikükkel se, ez van.
– Beszóltál nekik? Vagy mi 

van?
– Á, mindegy is.
– Nem mondod el?
– Most nem.
– Akkor nézzük a város 

fényeit, ha már befizettünk 
erre a kerékre!

...
– Lassan beesteledik, az 

emberek visszahúzódnak a 
lakásaikba a hideg és a sötét 
elől. Nézd, ott a Petőfi utcán 
mennyi lámpa ég! Otthonok 
a dobozházakban. Családok, 
boldog emberek. Nem olya-
nok nyomorultak, mint én.

– Hagyd már abba, mert 
mindjárt elsírom magam!

– Szállj ki, ha nem tetszik 
valami! 

– Inkább csinálok még egy 
képet.

– Ülj már le, mert teljesen 
beleng a kabin!

– Basszus, a telefonom!
– Ugye mondtam!
– Szerencsére nem a be-

tonra esett, de valószínű így 
is annyi neki.

– A jó kis emlékek, mi? 
Kettétörtek! Én a helyedben 
örülnék, hogy nem esett sen-
kinek a fejére!

– A finnországi képek is 
rajta voltak.

– Mért nem mentetted le 
őket?

– Nem volt rá időm, mond-
tam már!

– Idő! Mindig arra nem for-
dítunk elég időt, amire a leg-
inkább kéne. És csak akkor 
jövünk rá, ha már kettétört a 
telefon.

– Hogy, te miket mondasz 
ma, Feri!

– Tudod, mit csinálnék 
most legszívesebben?

– Na, mit?
– Kiugranék ebből a kerék-

ből.
– Na, na, ne marháskodj 

már! Ekkora gáz van?
– Ekkora. De, ne aggódj, 

nem akarok feltűnősködni, 
nem akarok bekerülni az új-
ságba. Beérem azzal is, ha 
lent megiszunk még valamit. 
Csak ne forralt bor legyen.

– Fizetek neked valami erő-
set.

– Kössz, az kelleni fog. 
– Te, figyelj, nem is tudom, 

hogyan mondjam; eljössz 
hozzánk szenteste? Iszogat-
hatnánk, meg kártyázunk, 
vagy valami... Szerintem a 
Klári sem bánná. Régen nem 
voltunk már többen együtt 
huszonnegyedikén. Na?

– Komolyan gondolod?
– Persze. A barátod vagyok, 

nem? Ennyit megtehetek.
– Eljövök, köszönöm!

Wesz Péter
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Tél a kiskertben, a ház körül 
és a lakásban

 „Nem elég, ha szép a kert, fel-
tétlenül hinni kell, hogy tündé-
rek lakják a mélyét”

Douglas Adams
A tavalyi évhez képest éle-

tünk körülményei nem sok 
javulást mutatnak, A kerttel 
rendelkező emberek ebben az 
időszakban több gondot for-
dítanak a következő idényre 

való felkészülésre, növényá-
polásra, Ezekben a vészterhes 
napokban, hónapokban ébre-
dünk rá, hogy talán soha nem 
is jelentett még ennyit egy 
talpalatnyi föld, egy kert, ud-
varrész vagy egy nagy terasz, 
mint a mostani járványhely-
zetben. Nem szabad hátradől-
ni, a természet él, és nekünk 

alkalmazkodni kell saját 
portánk környékén is ehhez. 
Számtalan tanácsot próbál-
tunk meg eddigi lapszámaink-
ban is megosztani Önökkel, 
csak vissza kell lapozni ré-
gebbi példányainkat, de most 
inkább egy különleges növény-
nyel szeretném megismertet-
ni a kedves Olvasót. 

Katonatelepen is fellelhető 
különleges növény: a narancseper

36 évvel ezelőtt, mikor beköl-
töztem a vasúton túli tanyás 
ingatlanunkba, meglepetten 
tapasztaltam ősz elején a töb-
bi fától, cserjétől szinte látha-
tatlan tövises fa narancshoz, 
grapefruithoz hasonló labda 
méretű terméseit. Kicsit utá-
na olvasgatva ismerkedtem 
meg a növénnyel és termé-
sével. Kiderült, hogy a mai 
Hosszúnyelű utca elején, a 
Nagykőrös felőli részen, több 
hasonló díszlik az út szélén. 
Sajnos mára jórészt kivágták 
őket, de nálam a kertben meg-
maradtak. Most megpróbálom 
megismertetni ezzel a kicsit 
misztikus növényfajtával azo-
kat a növénykedvelő kertba-
rátokat, akik szeretik a külön-
leges egyedeket, nemcsak a 
divatos díszcserjéket,

A narancseper (Maclu-
ra pomifera) az eperfafélék 
(Moraceae) családjába tarto-
zó Maclura nemzetség egyik 
Észak-Amerikában őshonos 
faja. A tövises ágú, kétlaki, 
jellegzetes csoportos álter-
mést (a messziről narancshoz 
hasonlító narancsepret) ter-
mő, lombhullató cserjék vagy 
fák a 19. század első felében 
kerültek Európába, kertek-
be, parkokba; Dél-Európában 
kivadult és ott meghonoso-
dott. A maklúra elnevezés a 
nemzetség latin nevének ma-
gyarosodott változata. A vad-
narancs elnevezés a narancs-
hoz hasonlító áltermése miatt 
alakulhatott ki, holott csak 
távolról rokon a naranccsal, 

inkább az eperfafélék család-
jába tartozik. Magyar népies 
nevei közé tartozik a lócitrom 
és a majomagy.

Az enyhe éghajlatot ked-
veli, amiből az elmúlt év-
tizedben Katonatelepen is 
volt részünk, fénykedvelő, 
szárazságtűrő. A talaj iránt 
közömbös, még a gyenge 
sziket is elviseli, a szélsősé-
ges vízháztartású talajokat 
azonban nem kedveli. Kétlaki 

növény, ezért a „termések” 
értelemszerűen csak a női 
ivarú egyedeken találhatók 
meg, a hím ivarúakon nem. A 
női ivarú egyedek akkor is te-
remnek, ha nincs a közelben 
virágport adó fa, könnyen ki-
vadul, az elhagyott kertekben 
és romokon gyorsan elterjed. 
Ne akarjuk korlátozni növeke-
dését, ne pusztítsuk ki, hiszen 
több száz éves egyedeket is 
számon tartanak a világban. 

Hasznosságát illetően a vé-
lemények ellentmondásosak, 
megoszlanak, de tény, hogy 
cikcakkos ágai, mutatós vi-
rágai és áltermései, továbbá 
ősszel szépen sárgálló lom-
bozata miatt kedvelt dísznö-
vény kertekben, parkokban, 
a növény tövises ágai miatt 
védő szerepet is betölt. 

A faiparban inkább szer-
számfaként hasznosítják, 
ráadásul fája ellenálló a kárt-
evőkkel – sem gombák, sem 
rovarok nem támadják meg 
– és az időjárással szemben.

Festőnövényként is számon 
tartják: már az indiánok is 
használták a fájából kivonha-
tó sárga festékanyagot. A fes-
ték az anilinfestékek helyett 
is használható. Az ehetetlen 
gyümölcsöt dekorációnak 
használják.

Kutatások zajlanak, hogy 
eperterméséből lisztet, illetve 
egyéb élelmiszert készítse-
nek, de azért ne fogyasszuk 
gyümölcsként, még ha annak 
is néz ki.

Dr. Kerényi Zoltán
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Szakvélemény „szépséghibával”
Egy korábbi lapszámunkban már foglalkoztunk ezzel a 
problémával, nevezetesen azzal, hogy egy garanciális idő 
alatt meghibásodott készülék cseréjét a szerviz szakvé-
leménye alapján utasította el a kereskedő. Ám mivel a 
minap két ismerősöm is elpanaszolta ebbéli kálváriáját, 
úgy érzem érdemes visszatérni erre a témára. Megismé-
telni, hogy igazunk tudatában érdemes a békéltető tes-
tülethez fordulni.

Ezt tette egy vásárló is, 
aki közel félmillió forint ér-
tékű laptopot vásárolt, két 
év garanciával. A nagy ér-
tékű eszköz egy hónap után 
meghibásodott. A fogyasztó 
márkaszervizbe vitte a ké-
szüléket, ahol nem találták a 
hiba forrását.  Ekkor a vevő 
felkereste az eladó vállalko-
zást, amely több alkatrészt 
is kicseréltetett, de egy kis 
idő múlva  a hiba újra jelent-
kezett.  

Ezután ismét a szerviz kö-
vetkezett, ám a márkaszerviz 
ekkor már elutasította a ga-
ranciális javítást, arra hivat-
kozva, hogy beázásra utaló 
nyomokat találtak. A vállal-
kozás a szerviz véleményét 
elfogadva ugyancsak eluta-
sította a fogyasztó jótállás 
igényét.

A vásárló – tudva, hogy 
a készülék nála semmikép-
pen sem ázhatott be –, a 

Bács-Kiskun megyei Békélte-
tő Testülethez fordult, s nem 
hiába. Az ülést levezető elnök 
ugyanis határozatában azt az 
ajánlást hozta, hogy a vállal-
kozásnak ki kell cserélnie a 

készüléket, vagy ha ez valami 
okból nem lehetséges, vissza 
kell fizetnie a teljes vételárat.  

A döntés indoklása szerint 
a kötelező jótállás időtartama 
alatt a vállalkozást felelősség 
terheli a termék minőségéért. 
Csak abban az egy esetben 
mentesülhet a felelősség alól, 
ha hiteles módon (pl. függet-
len szakértői véleménnyel) bi-

zonyítani tudja hogy a meghi-
básodás oka csak a teljesítést 
követően keletkezett. 

A vállalkozás független 
szakértői véleményt nem tu-
dott becsatolni, csak a szer-

viz szállítólevelében megje-
lölt indokra, azaz a beázásra 
hivatkozott.  

A szerviz véleménye vi-
szont a hiteles szakértői 
vélemény hiányában nem 
alkalmas a felelősség alóli 
kimentésre. Emellett az egy 
mondatos ténymegállapítás 
a garanciális igény elutasí-
tására azért sem megfelelő, 
mert abból nem derül ki, hogy 
a termék milyen vizsgálaton, 
vizsgálatokon esett át, me-
lyek azok a konkrét vizsgá-
lati eredmények, amelyekből 
a következtetést levonták. 
A vállalkozásnak tehát vagy 
cserélni kell a laptopot vagy a 
vételárat visszafizetni. 

Okuljunk a példából! Ha-
sonló esetben ne nyugodjunk 
bele jótállási igényünk eluta-
sításába! 

A Bács-Kiskun megyei 
Békéltető Testület  

elérhetősége:
Kecskemét Árpád krt.4.

Telefon: 76/501-525, 
76/501-500, 

e-mail:  
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 
 

AUTÓKBÓL LOPOTT 

A tolvaj a nő könnyelműségét használta ki: a 
sértett ugyanis megállt a község központjá-
ban, és a kocsiját lezárta, de az egyik ablakot 
nyitva hagyta, miközben értéktárgyai az ülé-
sen hevertek. Bővebben...  

 

KERÉKPÁROZÁS KÖZBEN LOPTÁK 
MEG  

A szintén bicikliző fiatal kiemelte a hátsó cso-
magtartójából az idős táskáját. Bővebben... 
 

EGY IDŐSKORÚ ÉRTÉKEIRE UTAZTAK 

2021. október közepén Kecskeméten, a 
Széchenyi városban egy férfi és egy nő egy 
járókerettel közlekedő, idős asszonyt kezdett 
követni amiatt, hogy értékeitől megfosszák. 
Bővebben... 

KARJÁT TÖRTE A 78 ÉVES ASSZONY, 
MIKÖZBEN AZ ÉRTÉKEIT VÉDTE 

A Fényes nappal, Kecskemét egyik utcáján 
érte a támadás az idős nőt, akinek kitépte ke-
zéből a táskáját egy fiatal férfi. A megyeszék-
hely rendőrei egy napon belül elfogták a hely-
bélit. Bővebben... 

 

A PÉNZT FELVETTE, DE A MUNKÁKAT 
NEM VÉGEZTE EL 

Lakásfelújítással bíztak meg egy kecskeméti 
céget. Az ügyvezető és egyik alkalmazottja 
felmérte a munkát, és szerződést kötött az in-
gatlan tulajdonosával. A felek valamivel több, 
mint két és fél millió forintban állapodtak 
meg, valamint abban, hogy a munkálatokat 
május végére befejezik. A felújítást el is kezd-
ték, valamint apránként beszedtek több mint 
három millió forintot alapanyagra és munka-
díjakra, ám a munkálatok félben maradtak.  
Bővebben...

 
Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények  

változásaira és aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat 
hasonló bűncselekmények megelőzésében. 
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Az utóbbi hetekben Bács-Kiskun megyében elkövetett vagyon elleni  

bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,  
odafigyeléssel megnehezíthető az  

elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás. 
 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és  
megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse a rendőrséget a  
112 segélykérő telefonszámon. 
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Novemberi kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA

Az Atomerőmű SE vendéges-
kedett a Messzi István Sport-
csarnokban, ahol a DUNA ASZ-
FALT-DTKH Kecskemét csapata 
81–71 arányban vereséget mért 
rá a férfi kosárlabda NB I.-ben. 
Végig a hazaiak irányítottak és 
bár megtört a lendületük, de 
nem lett gond a végén. 

A Sopron KC vendégeként 
idegenben aratott 75-72-es 
győzelmet a hírös város csa-
pata. A kecskemétiek végig ve-
zettek, a végére el is fáradtak, 
de behúzták a mérkőzést. 

FUTSAL

A Kistarcsa Futsal otthoná-
ból hozta el a pontokat az SG 
Kecskemét Futsal csapata a 
magyar férfi első osztályú fut-
sal bajnokságban. A hazaiak 
szívós, kellemetlen ellenfélnek 
bizonyultak. Az első játék-
részben a kecskemétiek játéka 
kissé sietős volt, de azután a 
sok labdabirtoklással és jó ka-
pusteljesítménnyel 3-0-s győ-
zelmet arattak.   

Az MVFC Berettyóújfa-
lu csapata vendégeskedett 
Kecskeméten és 2-2-es dön-
tetlennel távozott. A kecske-
métiek a párharcokat sokszor 
elvesztették, de kétszer így is 
fel tudtak állni a hátrányból. 
Összességében igazságosnak 
mondható a pontosztozkodás. 

A Balaton Bútor FC Veszp-
rém vendégeként 2-2-es dön-

tetlent értek el a kecskeméti 
futsalosok. A vendégek az ele-
jén gyámoltalanul kezdtek, de 
később feljavult a védekezé-
sük. Összességében igazságos 
pontosztozkodás történt.  

KÉZILABDA

A férfi kézilabda Liga Kupában 
a Dabas KC VSE vendégként 
27–24-es vereséget szenve-
dett Kecskeméten. A hazaiak-
nál az eddig kevesebb játék-
percet kapók taktikus játékára 
nem volt ellenszere a Dabas 
csapatának. 

Az SBS-Eger csapatát fo-
gadta a KTE-Piroska Szörp 
felnőtt kézilabda csapata a 
férfi kézilabda NB I.-ben. Óri-
ási küzdelmet hozott a kiesési 
rangadónak is beillő mérkő-
zés. A hazaiakat nyomta job-
ban a tét, ezért görcsösen 
játszottak. A második félidő-
ben fej-fej mellett haladtak a 
csapatok, de a rutin és a ka-
pusteljesítmény hiánya miatt 
a végén az egriek egy góllal 
jobbnak bizonyultak és nyer-
tek 29–28 arányban. 

Budakalász KZRT – KTE-Pi-
roska Szörp 30–29. Szívvel – 
lélekkel küzdöttek, hajtottak 
a vendégek, sokszor kihasz-
nálták a hazaiak gyenge vé-
dekezését, így nem szakadtak 
le, de egy góllal a vendéglátók 
nyertek. 

A DABAS KC VSE együttese 
vendégeskedett Kecskeméten 
és a hazaiak rendkívül szoros 

csatában nyertek 25–24-re. 
A kecskeméti csapat remekül 
kezdett, de azután a vendégek 
kiegyenlítettek és fordítottak 
is. A hírös városi legények vé-
gül hatalmas küzdeni tudásuk-
nak köszönhették első győzel-
müket a bajnokságban. 

LABDARÚGÁS

Az NB II.-ben a KTE-Hufbau 
férfi felnőtt labdarúgó csa-
pata a Szeged–Csanád GA 
vendégeként 2-0-ás veresé-
get szenvedett. Megérdemelt 
hazai siker született, ahol a 
szegediek pontrúgásai folya-
matos veszélyt jelentettek a 
vendégek kapujára. 

A KTE-Hufbau csapata a 
Dorogi FC-t fogadta és nyert 
2-0 arányban. A kecske-
métiek végig irányították a 
mérkőzést, a rögzített szitu-
ációkból sokszor veszélyes 
helyzetek adódtak a vendég 
kapu előtt. Végül egy gyors 
kontra végén zárta le a mecs-
cset a KTE. 

Hétközi fordulóban Ti-
szakécskére látogatott a 
kecskeméti alakulat. A ven-
dégek végig hatalmas fölény-
ben játszottak, sorra alakí-
tották ki a helyzeteiket, de 
minden kimaradt, így végül 
1-0-ás hazai siker született. 

A Szombathelyi Haladás 
látogatott a Széktó Stadi-
onba ahonnan 1-0-s győ-
zelemmel távozott. A KTE 
kezdeményezett többet, de a 

rossz talajon kevés helyzetet 
sikerült kialakítaniuk és az 
átlövésekben sem volt átütő 
erő, így egy gól elég volt az 
üdvösséghez. 

RÖPLABDA

A férfi Magyar Kupa nyolcad-
döntőjében Vidux-Szegedi 
RSE – Kecskeméti RC 1–3. A 
vendégek sima, megérdemelt 
győzelmet arattak. 

A DEAC csapata fogadta a 
Kecskeméti RC első osztá-
lyú férfi röplabda extraligás 
csapatát és maradt alul 3-0 
arányban. A hazaiak sok hibát 
követtek el, a vendégek pedig 
jól és fegyelmezetten játszva 
kihasználták magassági fölé-
nyüket. 

KRC – Fino Kaposvár 3-2. A 
pályán a hazaiak nyertek, de a 
mérkőzést követően a vendé-
gek óvást nyújtottak be, amit 
a szövetség versenybizottsá-
ga helyben is hagyott, így az 
eredmény 3-0-ás vendéggyő-
zelem lett. 

A bajnok Pénzügyőr SE csa-
patánál vendégeskedett a KRC. 
A hazaiak egy percig sem en-
gedték ki az irányítást a ke-
zükből, így megérdemelt 3-0-s 
győzelmet arattak. 

A KRC hazai pályán 3-0-s 
győzelmet aratott a DKSE fe-
lett. A kecskemétiek lassan 
kezdtek, de végül belejöttek 
és behúzták a kötelező győ-
zelmet. 

Dr. Kovács Péter

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: 13–17 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
Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő +3670 313 4372

KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét,  

Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 
Tel.: 0670/413-6450; A posta átmeneti ideig szünetel.

Kecskemét–katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét  

Katonatelep, Lugas sor 52.  
Tel.: +3630 7698259

Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét  
Katonatelep, Mályva u. 37.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,  
vasárnap 6–11 óráig Tel.: +3630 7697370

KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu


