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JANUÁR: Boldogasszony hava, télhó, fergeteg hava
10.
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5.

ÉVÉRTÉKELŐ SZÁMVETÉS

„Január (korábban Januári-
us): Ianus római isten nevéből 
alakult ki, az év első hónapja, 
31 napos. Régi magyar neve: 
Vízöntő, Boldogasszony vagy 
Nagyboldogasszony hava. Tél-
hó, Fergeteg hava. A 18. szá-
zadban a magyar nyelvújítók 
a januárnak a zúzoros nevet 
adták. Ami mármost a janu-
ár szó eredetét illeti, tudnunk 
kell, hogy az ó-itáliaiaknak volt 
egy pásztor-királyuk, akit Zan 
néven tiszteltek. Ezt a latin 
nyelv későbbi alakulása épp-
úgy Janná formálta át, mint 
ahogy az ugyancsak Z-vel kez-
dődő Zeus paterből idővel a 
latinban Juppiter lett.

Ezt a Zan vagy Jan királyt 
a mitológia ősi törvénye sze-
rint a későbbi korok istenné 
avatták át, s kettős fejjel – 
egy szakállassal és egy sza-
kálltalannal – ábrázolták, 

amelyek tarkójukkal illettek 
egymáshoz. Ez a kettős fej (a 
biceps) a Napot és a Holdat, 
a nappalt és az éjjelt, illetve a 
kettő egyesülését kívánta áb-
rázolni. Később a szakálltalan 
fej is szakállassá vált, s most 
már úgy magyarázták, hogy 
Jan isten-király voltaképpen 
őrszem, amely előre is, hátra 
is figyel, éjjel-nappal őrzi a 
házak ki- és bejáratát. Minél-
fogva a kapukat most már „ja-
nua”-nak, Jan isten hajlékának 
tisztelik.” (Supka Géza)

Mit kívánok a jövő évre?
– hogy a maszkok mögül előkerüljenek a mosolyok,
– hogy érezhessük az ölelés feltöltő erejét,
– hogy immunrendszerünk a szeretettől erősödjön
–  hogy tegyük szebbé a világot azzal, hogy nem egymás 

rossz tulajdonságait figyeljük,
– hogy a kommentháborúkat lecserélje az egyetértés,
– hogy az ítélkezést váltsa fel az együttérzés,
– hogy a bizalom cserélje le a hitetlenséget,
– hogy a háborgó lelkekbe ismét béke költözhessen,
– hogy utazzunk, a világ szépségeit szabadon csodáljuk,
– hogy a médiából csöpögő negativitás elcsendesedjen,
– hogy a kultúra által többletet vigyünk a hétköznapokba,
– hogy kézfogáskor megérezhessük az érintés varázsát,
– hogy a humor felszabadíthassa lelkünk keménységét,
– hogy együtt legyenek a családok,
– hogy szeretetben ne számítson, kinek van igaza,
– hogy az életben benne tudjunk lenni tiszta szívvel.

Deverdics Éva lélekterapeuta

2022-ben január bővelkedik 
jeles napokban, évfordulók-
ban, bár közvetlen környeze-
tünkhöz kevesebb köthető. A 
teljesség igénye nélkül meg-
emlékezünk néhány fontosabb 
eseményről, személyről, nép-
szokásról.

KALENDÁRIUM
Január 1.: 199 éve született 

Petőfi Sándor (1823)

Lánglelkű büszkeségünk, Pe-
tőfi Sándor magyar költő, 
forradalmár, nemzeti hős, a 
magyar költészet egyik legis-
mertebb és egyik legkiemelke-
dőbb alakja ezen a napon látta 
meg a napvilágot Kiskőrösön. 
Rövid élete alatt közel ezer 
verset írt magyarul, szerepe 
az 1848-as forradalom és sza-

badságharcban példaértékű. 
Jövő évben lesz születésé-
nek 200. évfordulója, melyet 
méltó módon kíván minden 
magyar megünnepelni, ezért 
már 2022-ben előkészületek 
lesznek a „Petőfi 200” évfor-
dulóra. Az Országgyűlés 2020 
decemberében határozatban 
(37/2020. XII. 1.) döntött ar-
ról, hogy a 2022–2023-as évet 
Petőfi Sándor-emlékévvé nyil-
vánítja, és annak céljait így ha-
tározta meg: „Az Országgyű-
lés támogatja és szorgalmazza 
olyan megemlékezések, ren-
dezvények szervezését, ok-
tatási anyagok és művészeti 
alkotások készítését, amelyek 
Petőfi Sándor életművével 
kapcsolatosak és hozzájárul-
nak a méltó megemlékezés-
hez.” A költő munkásságát 
2023. januári számunkban ol-
vashatják majd.
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ól Január 3.: 100 éve született 
Nemes Nagy Ágnes (1922)

2022. január 3-án lesz 100 
éve, hogy megszületett Nemes 
Nagy Ágnes, Baumgarten-, Jó-
zsef Attila- és Kossuth-díjas 
magyar költő, műfordító, esz-

széíró, pedagógus, a Digitális 
Irodalmi Akadémia posztu-
musz tagja. A jubileum alkal-
mából szeretettel emlékezünk 
a 20. század egyik felnőtt és 
gyerekirodalom számára egy-
aránt kiemelkedő jelentőségű 
szerzőjére. Gyermekeink egyik 
legkedvesebb versírója, meg-
teremtette a gyerekverset, 
mint műfajt, tömörítve ben-
ne az élet szépségeit.4 éves 
kortól 90 éves korig mindenki 
tudja idézni legendássá várt 

sorait a Bors nénitől a Szetye-
poty Péteren át a Cifrapalo-
táig. Saját szavaival: „a gye-
rekek ösztönösen keresik és 
teremtik meg a szépséget. A 
versmondás esetén sem maga 
a vers, sokkal inkább a szavak-
kal, ritmussal való játék és az 
abban való gyönyörködés, a 
világ a szavakkal való felfede-
zése és birtokbavétele tölti el 
őket örömmel.”

Január 6.:  
Veres Péter (1897)

125 éve született a 20. szá-
zad egyik legtöbbet vitatott 
és méltatott író-politikusa, 
akinek megítélését nagyban 
befolyásolta a sok történelmi 
vihar, fordulat, ami 1900 és 
2000 között a világban zaj-
lott. Szinte évenként adta ki 
köteteit. Olvasónaplója, nap-
lójegyzetei, közírás gyűjte-
ménye tanúsítják, hogy élete 
végéig sokat olvasó, állandóan 
művelődő ember volt. Sokol-
dalú munkásságát mindvégig 
a „népben, nemzetben gon-
dolkodni” eszme jegyében 
fejtette ki, kényes kérdésekről 
is bátran szólt, példát adott a 

közéleti, elkötelezett írói ma-
gatartásból. Hatalmas levele-
zést folytatott, szinte az egész 
ország számára „Péter bácsi” 
volt. Írótársai találóan nevez-
ték rendkívüli egyénisége mi-
att „egyszervolt-ember”-nek.

Január 16.: 175 éve 
született Mikszáth Kálmán 

(1847)

Mikszáth Kálmán magyar író, 
újságíró, szerkesztő, ország-
gyűlési képviselő, a Magyar 
Tudományos Akadémia levele-
ző tagja, a Kisfaludy Társaság 
és a Petőfi Társaság rendes 
tagja, a Budapesti Egyetem 
tiszteletbeli bölcsészdoktora.

Sokak szerint az eddigi 
magyar irodalom egyik leg-
nagyobb írója, bár irodalmi 

alkotókat rangsorolni sok-
szor egyéni ízlés, világnézet 
kérdése is, de bizonyosan a 
legjobbak közé tehetjük. A 
kisnemesség és a parasztság 
határvilágából indult. A csa-
ládban nemesi nagy múlt le-
gendái éltek, de a gyermekkor 
környezete a palóc és szlovák 
parasztság volt. Lelke egészé-
vel, finom költői hangulatokkal 
szereti és rajzolja világéleté-
ben a paraszti alakokat, nem-
egyszer idilli, máskor balladai 
fényben. De magamagát ott-
hon a dzsentrivilágban érzi, 
és ennek a dzsentrivilágnak 
senki sem látja oly világosan 
hibáit, társadalmi parazita 
voltát, mint ő. Megveti ezt a 
nemesi világot, de belülről lát-
ja: elítéli, de megérti. Ez adja 
egészen sajátos hangvételét 
és ábrázolási módját. Nem 
igazi szatirikus, mert a gúnyo-
san megbírált alakokban is 
megmutatja a szeretetre, néha 
egyenest csodálatra méltót; 
de a csodálatra méltóban is 
megmutatja a nevetségeset. 
Ez igazi ironikus magatartá-
sa. Mikszáthra elsősorban az 
irónia lesz jellemző. (Forrás: 
wikipédia)

Szerkesztői visszatekintés 
a lap belső életére 2022 kezdetén

Az újesztendő már a VII. év-
folyam lesz a Katonatelepi 
Közügyek újság történeté-
ben. Ideje egy kicsit átte-
kinteni nemcsak az elmúlt 
esztendő eseményeit, ha-
nem egy kicsit összegez-
ni, honnan indultunk, hol 
tartunk, mi a jövőnk, mik 
a lehetőségeink 2022-től, 
eszmeileg és tartalmilag.

Katonatelepi lakosok, a 
közösség érdekeit figyelő, 
gondozó és a gondolataikat 
érthetően, elfogulatlanul leíró 
emberek, a mindenkori ön-
kormányzati képviselő és egy 
helyi alapítvány segítségével 
indította el a Katonatelepi 
Közügyek c. havi nyomtatott 
újságot. Az újság ars poeti-
cája, alapelve volt, hogy poli-
tikamentesen, a tájékoztatási 
lehetőségeket kihasználva, 
próbáljon egy közösséget for-
málni, számukra jobb életfel-

tételek megteremteni. Eltelt 
több mint 6 év és hamar ki-
derült, hogy ennek az alapelv-
nek nagyon nehéz megfelelni, 
és eleget tenni a különböző 
elvárásoknak. Az emberek 
általában úgy gondolnak a 
politikára, mint a hatalomért 
folytatott küzdelemre, mint 
ennek színterére, és mint an-
nak eseményeire. Idézném 
a 2016 április lapszámunk-
ban közölt vezércikk szavait, 
amelyek ma is aktuálisak: „ 
A tevékeny politika valójában 
érdekek harca a közéletben, 
leginkább a közhatalomból 
való részesedésre vagy a köz-
hatalom döntéseinek befo-
lyásolására való igyekezet. A 
tétlen politikai szerep pedig, 
hogy a közösség egyszerű 
tagja elfogadja a közhatalom 
döntéseit, mivel úgy gondolja, 
hogy nem tudja azt befolyá-
solni. Mi nem szeretnénk be-

lefolyni a tevékeny politikába, 
különösen nem igyekeznénk a 
közhatalomból részesedni, de 
tudomásul kell vennünk, hogy 
nem lehetünk sikeresek cél-
jaink megvalósításában, ha a 
tétlenek mindent elfogadó tá-
borába soroljuk be magunkat. 
Tudomásul kell vennünk, hogy 
miden általunk, a Katonatelepi 
Közösség által elképzelt, elfo-
gadott program megvalósítá-
sa csak a mindenkori aktív po-
litika segítségével történhet, 
amennyiben ahhoz forrásokat 
magunk nem tudunk bizto-
sítani. Így van ez a havonta 
megjelenő lapunk, bizonyos 
közös megmozdulások, az 
oktatás, nevelés, egészségügy 
közlekedés, kisebb, azonos 
érdeklődési körű csoportok, 
klubok, vagy akár a polgárőr-
ség támogatása esetén is, még 
ha sokszor a finanszírozás 
alapítványokon keresztül is 

valósul meg. Az alapítványok 
nagy része pályázatokon indul, 
melyek megint csak nagyrészt 
közpénzt kezelnek.”

Katonatelep területileg és 
lakosság számot tekintve is, 
hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül és időközben az önkor-
mányzati háttér, a választóke-
rületi körzet is nagyobb lett. 
Az egyes érdekcsoportok és 
tagjaik létszáma is gyarapo-
dott, látható ez a virtuális tér-
ben is, hiszen ma már az ere-
deti „Katonatelepi Közügyek” 
Facebook csoportja mellett 
már legalább öt másikat is 
találhatunk a digitális térben. 
Egy dolog bizonyos: az inter-
net gyorsaságával egy havilap 
nem tud konkurálni, de teret 
ad olyanok számára is közlé-
sekre, akik nem akarnak, nem 
szeretnek részletesen foglal-
kozni egy témával, netalán ál-
talános ismeretek bővítésével. 
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Különösen hátrányosan érinti 
ez Katonatelep idősebb lakóit, 
akiknek az információk, véle-
mények nyomtatott, maradan-
dó formája az egyetlen mód a 
tájékozódásra.

Nyilvánvaló hogy a né-
pesség szaporodásával gya-
korlatilag a különböző véle-
mények, ellenvélemények is 
nagyobb teret kaphatnak az 
online térben, hiszen ebben a 
térben pillanatok alatt lehet 
válaszolni – akár fél szavak-
ban is – kommenteket írni 
anélkül, hogy részletesebben 
utána néznének annak, amit 
valaki bejegyzett. Sajnos ez 
semmilyen módon nem se-
gíti a közösségteremtést és 
inkább arra adnak alkalmat, 
hogy esetlegesen sértegessék 
egymást az eltérő vallású, 
eltérő politikai gondolkodá-
sú, eltérő korú és néha telje-
sen más érdeklődési körrel 
rendelkező emberek. Nehéz 
hiteles információkhoz jutni 
abban az esetben, ha valaki 
csak egy rádiót, egy televíziót, 
egy újságot egy csoportnak a 
digitális térben közölt vélemé-

nyét tudja magához venni, és 
képtelen utánanézni bizonyos 
dolgok hátterének, hitelessé-
gének a hírek, megállapítások 
valódiságának, vagy megva-
lósításának. Ennek fényében, 
az utóbbi néhány évben, a 
nyomtatott Katonatelepi Köz-
ügyek igyekszik inkább kalen-
dárium jelleggel megtölteni a 
lapot, ahol az eltérő érdeklő-
désű emberek ellenőrzött in-
formációkat, érdekességeket 
találhassanak, nyomtatott for-
mában, szakértő, újságírás-
ban jártas emberek tollából. 
Sajnálatos módon kevesen 
vannak olyan személyek, akik 
visszajelzéssel élnének a lap 
tartalmát illetően, vagy saját 
írást közzétennének, azzal 
hogy – legalább valamennyire- 
visszajelzést kaphatnánk a lap 
tartalmát illetően. Jó lenne, 
ha szélesebbre tárulna azok-
nak az ismereteknek a köre, 
amelyek eljutnak nyomtatott 
formában, és természetesen 
a Katonatelepi Közügyek Fa-
cebook-oldalán is, PDF for-
mátumban, színesben is az 
érdeklődőkhöz.

A 2021-es esztendő elég 
mozgalmasra sikeredett a 
Katonatelepi Közügyek lap 
szerkesztésében, összeállítá-
sában, működtetésében. Az 
év folyamán az egyik legfon-
tosabb változás az volt, hogy 
az alapító lapkiadó megvál-
tozott, az eddigi „Kecskemét 
Katonatelep  Ifjúságáért Ala-
pítvány” lemondott a újság 
működtetéséről és átadta a 
feladatot a „Falu és Tanyabe-
járó Alapítványnak”, melynek 
nemcsak Katonatelep, hanem 
Kecskemét jelentős részének 
tanyákkal belakott része is 
működési területe. Ennek az 
alapítványnak a tevékenységi 
körét messzemenően támo-
gatja a jelenlegi önkormányzat 
így több oldalról is sikerült 
megteremteni a lap egyetlen 
költséggel járó financiális ter-
hét, a nyomdai munkákat. Az 
egyéb munkákat, az újságírás-
tól, összeállításától a fényké-
pekig, beleértve a tördelést is, 
csakis az eredeti alapítók és 
az általuk szervezett önkénte-
sek vállalták térítésmentesen 
önkéntesen. A kiadó váltás 

azt is jelentette, hogy a lapot 
nagyobb területen kellene ter-
jeszteni (ezért a lap alcíme is 
új lett!), viszont ez még a szű-
kebb Katonatelepi részen sem 
teljesen megoldott. Nemrég 
változott a Kultúra rovat gon-
dozása is: az új rovatvezető, a 
sokak által ismert, kecskeméti 
költő–író–újságíró: Szeli Sára. 
Új rovatot is indítottunk „Fo-
gyasztóvédelmi sarok” néven, 
mindig aktuális információk-
kal. Reméljük, hogy 2022-ben 
újraéled a „Vállalkozói rovat” 
is, és Serfőző doktornőnek 
ismét lesz ideje írni egészség-
üggyel kapcsolatos cikkeket.

Megköszönve mindenkinek, 
aki segített életben tartani, 
szerkeszteni, írni az újság 
2021-es évfolyamát, kívánom, 
hogy továbbra is meg tudjon 
jelenni havonta lapunk. Re-
mélem, hogy bővül szerzőink 
köre, és visszajelzéseket ka-
punk bárkitől, bármikor, kriti-
kusan, őszintén, hogy a szín-
vonal fejlődhessen.

Dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

Tanyabejáró – ezzel a cím-
mel jelent meg a hetve-
nes évek második felében 
egy a tanyavilág gondjait, 
problémáit rendkívüli ala-
possággal feltérképező 
kötet. Szerzője – a megí-
télésem szerint méltatla-
nul elfeledett – Zám Tibor 
író, szociográfus, az akkor 
szocializmusnak mondott 
rendszer „fenegyereke”, a 
valóságirodalom művelője, 
azaz a valóság konok feltá-
rója, aki sajnos már nincs 
közöttünk.  

Könyvét most újra olvasva 
izgalmas élmény szembesülni 
a tanyavilág 45 év alatt lezaj-
lott változásaival illetve ma-
radandóságaival. Az akkori 
problémák széles tárházában 
szerepelt például a tanyasi 
iskolák, tanyasi kollégiumok 
helyzete – hol vannak már 
ezek? –, a szakszövetkezeti 
tagság hátrányai – hol vannak 
már a szakszövetkezetek? –, 
de a legfőbb gondot az elekt-
romos áram hiánya jelentette. 

Hála istennek, meg a ro-
hamléptekben megindult ta-
nyavillamosítási programnak, 
ma már ritka a villany nélküli 

tanya. (Bár a közvetlen kör-
nyezetemben is él egy család, 
akiknek mire összegyűlne a 
pénze az áramszolgáltatásba 
való bekapcsolódásba, újra 
és újra szembesülnek azzal, 
hogy a rájuk háruló költségek 
tovább nőttek.)

Akkor azt mondták, úgy  
tartották a tanyasiak, hogy 
„ha villany van, minden van”, 
csak hát miközben jó né-
hány továbbra is megmarad, 
a régi gondok helyébe újak 
jöttek. Mindenekelőtt az útvi-
szonyok, azaz, az hogy a föl-
dutak, amelyek járhatósága 
illetve az esőzések utáni eset-
leg több napig tartó járha-
tatlansága az időjárás függ-
vénye. Lennének és néhány 

településen – pl. Kiskunfé-
legyházán – vannak is erre jó 
megoldások. Többi között az, 
hogy az utak karbantartását 
nem egyetlen nagy cég végzi 
az egész településen, hanem 
területrészenként egy-egy 
helyi vállalkozó, akikkel az 
önkormányzat szerződésben 
áll illetve van olyan gyakorlat 
is, hogy az önkormányzat az 
utak kezelését átadja egy he-
lyi egyesületnek, alapítvány-
nak, mellé rendelve az anyagi 
forrásokat. S persze, ne feled-
kezzünk meg a tanyasi utak 
karbantartását, fejlesztését 
célzó pályázatokról sem.  
Amire az ország legnagyobb 
tanyavilágával rendelkező 
Kecskemét sajnálatosan nem 

jelentkezett – vagy legalábbis 
én nem tudok róla.

Ám a járhatóságon kívül 
van egy másik gond is, a kül-
területi utak elnevezésének 
hiánya. Egy régi kecskeméti 
rendelet szerint a külterü-
leti utakat ugyanis nem le-
het elnevezni. Egy korábbi 
közgyűlésen Leviczky Cirill 
önkormányzati képviselő is 
felvetette ezt a problémát, 
rámutatva, hogy egy maga-
sabb szintű jogszabály er-
ről másképp rendelkezik. A 
képviselő-testület elfogadta, 
hogy a helyi jogszabályt hoz-
záigazítsák az idevonatkozó 
törvényhez, de bevallom a 
fejleményekről nincsenek in-
formációm. 

Miért is baj, hogy az utak-
nak nincs nevük csak helyraj-
zi számuk, hiszen – egyesek 
szerint – a mentők, tűzoltók, 
rendőrség mindig oda talál-
nak, ahová kell. Ez valószínű-
leg így is van, de akadnak más 
helyzetek is. „Ha villany van, 
minden van” – emlékezzünk 
az egykori vélekedésre. Igen, 
ez így van. Az energiaellátás-
sal párhuzamosan a tanyákon 
is megjelentek az elektromos 

Tanyabejáró
Szerkesztői előszó: amint arról előző számainkban már tájé-
koztattuk olvasóinkat az újság kiadója megváltozott, és jelen-
leg a Falu és Tanyabejáró Alapítvány kezeli a lap működteté-
sével járó feladatokat. Az alapítvány kuratóriumának elnöke 
(aki egyúttal lapunk olvasó szerkesztője is) a következő írá-
sában betekintést nyújt az alapítvány munkájába, működési 
területére és céljaira. (Kerényi Zoltán felelős szerkesztő)
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készülékek, amik ugye elro-
molhatnak. Nehéz elmagya-
rázni egy villany-, gáz-, kút- 
és egyéb szerelőnek, egy új 
gázkészülék bekötésére indu-
ló mesternek vagy éppen egy 
távol élő rokonnak, újdonsült 
ismerősnek, hogy pontosan 
hol is van az a tanya, amelyet 
keres. A házszámok semmi-
féle eligazodást nem adnak, 
a 40-es közelében van pél-
dául a 11-es vagy 28-as. A 
helyrajzi számot szinte senki 

nem tudja. Már pedig az ille-
tékesek ezt kérik, ha egy hó-
átfúvás miatti akadály, vagy 
az útra dőlt fa eltávolításához 
hozzájuk fordulunk.

Ennek a gondnak az or-
voslásában kíván segíteni a 
„Falu- és Tanyabejáró” Ala-
pítvány, amely kifejezetten 
erre a célra is támogatást 
kapott a Gulyás Gergely mi-
niszter által vezetett Minisz-
terelnökségtől. A megoldás: 
a helyrajzi számok feltünte-

tése az utak mindkét végén, 
lehetőleg minden külterületi 
úton, de első körben legalább 
a gyűjtőutaknál. Ehhez kérjük 
Olvasóink segítségét. Kérjük, 
jelezzék az alapítványnak, 
hogy milyen helyrajzi számú 
útra kérnek táblát /esetleg, 
ha ismerik a helyiek által 
használt elnevezést, akkor 
azt is. Kérjük, jelezzék azt is, 
hogy a táblákat miként lehet 
felszerelni pl. villanyoszlopra, 
kerítésre, házra, vagy csak 

külön tartó oszloppal, hogy 
azok jól láthatóak legyenek. 
Szívesen vennénk, ha jelent-
keznének olyanok is, akik az 
általuk is használt útra fel-
szerelnék az egységes arcu-
lattal  legyártatott  táblákat.

Az igényeket a zsoag@bb-
net.hu e-mail címre kérjük 
elküldeni, legkésőbb február 
10-éig. Számítunk segítsé-
gükre, ötleteikre.

Kovács Klára
alapítványi elnök
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„A város stabilitására vagyok a legbüszkébb”
Évindító interjú Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel

• Az újév kezdetén ho-
gyan értékeli Kecskemét 
tekintetében az elmúlt 
csaknem egy esztendőt?

– Felemás év volt 2021. 
Erre az évre is alaposan rá-
nyomta a bélyegét a világ-
járvány. A bizonytalanságtól, 
a vírustól való félelem min-
den bizonnyal velünk marad. 
Kecskemét lakossága jól al-
kalmazkodik a helyzethez és 
az önkormányzat is minden 
tőle telhetőt megtesz azért, 
hogy a lehetőségekhez ké-
pest normális hétköznapja-
ink lehessenek. Annak pedig 
kifejezetten örülök, hogy a 
nyári-őszi időszakban több 
rendezvényt meg tudtunk 
szervezni, a Hi! Kecskemét 
programok között szerepelt 
katonatelepi rendezvény is. 

• Mire a legbüszkébb, 
amit sikerült elérni a vá-
rosvezetésnek?

– A város stabilitására va-
gyok a legbüszkébb. Arra, 
hogy Kecskemét folyamato-
san fejlődött a 2021-es esz-
tendőben is. Egyetlen folya-
matban lévő projektet sem 
kellett leállítanunk, a fejlesz-
tések, beruházások zajlanak. 
Ez pedig azt is jelenti, hogy 
Kecskemét fejlődését nem 
vetette vissza a járványhely-
zet. Kecskemét gondoskodó 
város. Mindenkinek segíte-
ni akarunk, aki bajba került. 
Ahhoz, hogy tudjunk is, fej-
lesztenünk kell a szociális 
intézményhálózatunkat. Egy 
új korszakot nyitottunk az el-
múlt négy évben. Jóval a jár-
vány előtt elkezdtük a védő 

hálónkat sűrűbbre fonni. A 
járvány csak felgyorsította 
ezt a munkát. Az új család és 
gyermekjóléti központ építé-
szeti kivitelezése elkészült. 
Több óvodát, bölcsődét felújí-
tottunk az elmúlt években és 
újak építésébe, kialakításába 
is belekezdtünk. Szintén je-
lentős beruházás a közel-
múltban lezárult Margaréta 
Otthon energetikai korsze-
rűsítése, amely az idősellá-
tásban játszik szerepet. Az 
otthon telephelyeként hoztuk 
létre a Levendula Idősek Ott-
honát, ahol újabb 26 férőhe-
lyet alakítottunk ki.

• A járvány elleni véde-
kezésben idén számíthat-
tunk-e, számíthatunk-e a 
város vezetésére, önkor-
mányzatára. Gondolok itt a 
gondozószolgálatra. Ugye, 
jól tudom, hogy ez a rá-
szoruló (idős vagy beteg, 
esetleg karanténba kény-
szerült) lakosok számára 
ingyenes szolgálat?

– A kecskemétiek folya-
matosan számíthatnak az 
önkormányzat segítségére, 
különböző formákban. A Gon-
doskodó Szolgálat közel két 
éve, 2020 márciusában kezd-
te meg működését. Az önkén-
tesekből álló csapat munkál-
kodása azóta sem szünetelt, 
most is dolgoznak, hétköz-
naponként 8 és 12 óra között 
várják a segítségre szorulók 
telefonhívásait a 20/556 
3402-es számon. Az idősek-
nek, betegeknek, karantén-
ban lévőknek segítenek a be-
vásárlásban, a gyógyszerek 

kiváltásban, ahogy ezt tették 
korábban is. A szolgáltatás 
igénybevétele természetesen 
térítésmentes.

• Katonatelep, pontosab-
ban a 14-es választókerü-
let szempontjából milyen 
eredmények születtek? 

– Katonatelep évek óta 
vonzó városrésszé vált, egy-
re több fiatal család települt 
be, s örvendetesen nőtt a 
gyermekek száma is. Nem 
véletlen tehát, hogy a város 
vezetése és önkormányzata 
nagy figyelmet fordít a gyer-
mekintézmények fejlesztésé-
re. Ezek sorában kezdődött 
el tavaly az új bölcsőde épí-
tése és ezzel párhuzamosan 
az óvoda is új, tetszetős, a 
környezetbe illő külsőt ka-
pott. Ugyanakkor egy új 
játszótér-komplexum és 
fitnesspark építése is megin-
dult, olyannyira gyorsan, hogy 
rövidesen – előreláthatóan 
tavasszal már birtokba is 
vehetik a gyermekek illetve a 
mozogni vágyó felnőttek eze-
ket a létesítményeket. Bővült 
a közvilágítás, új járda épült a 
Hosszúnyelű utcában, szilárd 
burkolatot kapott az Orchidea 
utca, térfigyelő kamerákat 
is kihelyeztettünk. Fontos 
megemlíteni, hogy a pandé-
mia miatti nagyobb anyagi 
terhek ellenére a költségve-
tésből tavaly ismét tudtunk 
adni támogatást az egyéni 
választókerületek számára. 
A keret a kisebb körzetek-
ben három-, a nagyobbakban 
ötmillió forint lett. Tudomá-
som szerint ebből a keretből 

a helyi tanácsadó testület 
döntése értelmében fontos 
célok valósultak meg. Így pél-
dául fűnyíró traktort kapott 
a sportpálya, lefesthették, 
kijavíthatták az iskolaudvari 
padokat, s jelentősebb ösz-
szeget kapott a „Falu-és Ta-
nyabejáró” Alapítvány is. Ezt 
azért emelem ki, mert ez az 
alapítvány sokat tehet, tesz 
azért, hogy Katonatelepen és 
a választókerület többi ré-
szén, így a kiterjedt tanyavi-
lágban lakók életkörülményei 
is javuljanak. Remélem, idén 
is lesz módunk a választó-
kerület további fejlesztésére 
elsősorban a költségvetésből, 
de nem mellékesen a válasz-
tókerületi keretből is.  Továb-
bi sikereket, boldog újévet 
kívánok minden Olvasónak, a 
körzet minden lakosának!

Lejegyezte: 
Kovács Klára

Szeberényi Gyula
alpolgármester
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Évértékelő számvetés
Képviselői munkám izgalmas 
éve volt a tavalyi esztendő.  
Én úgy érzem, hogy rengete-
get léptünk előre. 2021 a so-
kat ígért bölcsőde építésének 
az éve is volt. Elkezdődött az 
építkezés, és most már ott 
tart, hogy decemberben a 
cserepeket is felrakták az épü-
letre. Ki kell emelnem, hogy 
a kivitelező mindenben part-
ner volt. A munkálatokat úgy 
próbálta ellátni, hogy ebből 
az óvodának a lehető legkeve-
sebb problémát okozzon. Sőt 
végül az óvoda lett az egyik 
legnagyobb nyertese a bölcső-
de építésének. Új kerítést, 
térburkolatot, ereszcsatornát, 
homlokzatfestést és a régi 
polgárőrház helyett egy úgy 
faházat is kapott az óvoda. A 
Mathiász János iskola terüle-
tén lévő óvodás csoport pe-
dig, az óvodába való bejutást 
elősegítő kis járdát kapott.  
Ezeknek a fejlesztéseknek az 
együttes összege, mintegy 26 
millió forint volt. 

A másik nagy előrelépés az 
infrastruktúrát érinti. Elké-
szült végre a Hosszúnyelű ut-
cán 372 méter hosszan a jár-
da. A járda a vasúton túl épült, 
ahol a legnagyobb szükség volt 
rá. A járda összköltsége 20 
millió forint volt. Gondolom, 
nem szorul magyarázatra, 
hogy nagy könnyebbség ez a 
gyalogosok, és a kerékpáro-
sok számára.  Ugyanezt a vas-
úton túli területet érinti, hogy 
decemberben végigvezették 
a vezetőszálat a Kunleány, 
Ezerjó, Hajnalpír, Kéknyelű, 
Kövérszőlő, Dobokay, Kék-
frankos, Ezerfürtű, Sárfehér, 
Oportó, Furmint, Favorit, Ju-
hfark, Hosszúnyelű utcákban. 
Ez nagyon fontos előrelépés 

a közvilágítás tekintetében, 
mivel a vezetőszál kiépítése 
adja meg a lehetőségét annak, 
hogy a később a közvilágítás is 
kialakításra kerüljön. 

Az infrastrukturális beruhá-
zások közül, nagyon jelentős 
volt az Orchidea utca fejlesz-
tése. Nagy hírt kavart ez a be-
ruházás, véleményem szerint 
joggal, ugyanis mind az utca 
lakói mind a város képviselői 
jelesre vizsgáztak az összefo-
gásból, a közös munkából. A 
költségek nagyjából felesben 
terhelték az utca közösségét 
és felesben a várost. A konst-

rukció lényege az volt, hogy 
egy olyan mart aszfaltos utat 
hozzunk létre, melynek megfe-
lelő 30 cm-es útalapja van és 
maga a mart aszfalt is megfe-
lelő vastagságban és kellő tö-
mörítéssel legyen bedolgozva 
az útba.  

A Vacsihegy sem maradt ki 
az infrastrukturális fejlesztés-
ből. A Talfája közi útnak egy 
szakasza 2021 tavaszán még 
nagyon rossz állapotban volt. 
De nyár elején már sor került 
az út melegaszfaltos kátyúzá-

sára, valamint sekélykátyúzá-
sára, illetve kialakításra kerül-
tek a csapadék elvezető árkok 
is. 

A Vacsihegyben még a tél 
beállta előtt kiépítésre ke-
rült egy 8x8 méter átmérőjű 
streetball pálya. 

Ha már a sportról van szó, 
a Katonatelepi Sportegyesület 
területén elkezdődött egy új 
játszótér megépítése. A város 
20 millió forinttal támogatja 
ennek a játszótérnek a meg-
építését. A játszótér mellett 
egy fitneszpark is kialakításra 
kerül. Bár a város támogatja a 

játszótér megépítését, azon-
ban a játszótér létrejöttében 
a civil összefogás legalább 
olyan jelentőséggel bír, mint 
az anyagi segítség. 

Ha már gyerekek, akkor 
nem mehetünk el amellett 
sem, hogy első ízben meghir-
dettünk egy húsvéti pályáza-
tot melyen sok kisiskolás és 
több óvodás vett részt.  Nem 
mehetünk el amellett sem, 
hogy az új létesítmények, az 
út és járda beruházások dön-
tő fontossága mellett a la-

kosság közérzetére kihatnak 
a közösségi rendezvények is.  
Szerencsére a járványhelyzet 
átmeneti enyhülése lehetővé 
tette, hogy megrendezzük a 
Borbási falunapot, a katonate-
lepi őszköszöntőt a kakasfőző 
versennyel együtt, a Guba par-
ki családi napokat. Az adventi 
időszakban pedig Katonatele-
pen és Törekvésfaluban került 
sor a karácsonyi ünnepekre 
ráhangoló rendezvényekre.

És jelen cikkemben jelentem 
be először, hogy a katonate-
lepiek legfontosabb beruhá-
zása, a 441-es út felújítása a 
tervek szerint 2022 tavaszán 
megkezdődik. Jelenleg a te-
rületszerzési és terület-előké-
szítési feladatok ellátása van 
folyamatban, azonban a kivi-
telezővel a Vállalkozási Szer-
ződést már megkötöttük. Így a 
2022-es év a várva várt 441-
es út felújításáról fog szólni!

Ám remélhetően nemcsak 
arról, hanem a választóke-
rület egészében több olyan 
kisebb-nagyobb fejlesztésről, 
fejlődésről, rendezvényről, 
ami a lakosság életkörülmé-
nyeit tovább javítja. Ebben a 
reményben kívánok minden-
kinek boldog, sikerekben gaz-
dag és mindenekelőtt végre 
járványmentes új esztendőt!

Dr. Fekete Gábor

Dr. Fekete Gábor
önkormányzati képviselő

KATONATELEPI KÖZÜGYEK

Kiadó: Falu-és Tanyabejáró Alapítvány (6000 Kecskemét, Talfája tanya 40.)
Felelős kiadó: Kovács Mária Klára kuratóriumi elnök

Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella
Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasószerkesztő: Kovács Klára

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (Kertünk-házunk), Kisberk Hella, Marsa Tímea (Oktatás, óvoda), Szentesi Zoltán, 
Kovács Péter(Sport), Laczay András, dr. Finta József (hit és erkölcs),  dr. Serfőző Katalin,  

Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás),  Szeli Sára  (kultúra),  
Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1100 példányban
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Évek óta megoldatlan prob-
léma volt a csiga csoportos 
gyermekek és szüleik bejutá-
sa az óvodába egy kiadós eső 
után. Egy lelkes édesanya, 
Lékó Katalin felkereste Dr. Fe-
kete Gábor képviselő urat, aki 
rögtön ígéretet tett a hiányzó 
járda szakasz befejezéséhez 
szükséges anyagi fedezet biz-
tosítására. A járda 2021 ok-
tóberében elkészült, melynek 
kivitelezését az iskola és az 
óvoda karbantartói végezték 
el, amit ezúton is köszönünk.

Az összeg egy részéből pe-
dig a csiga csoport nyílászárói 
kaptak szúnyoghálót, melyet 
szintén Lékó Katalin közben-
járásának köszönhetünk.

Nemcsak a 2. sz. óvoda ré-
szesült részönkormányzati tá-
mogatásban, hanem a Platán 
utcai csoportok is.  A bölcsőde 
építése miatt átalakult az óvo-
da játszóparkja. Jelenleg keve-
sebb az árnyékos játékterünk, 
ezért most nagyobb hangsúlyt 
fektetünk olyan játékeszközök 

beszerzésére, amelyek köny-
nyen áthelyezhetők egyik hely-
ről a másikra. Így esett a vá-
lasztásunk a ROTIKOM udvari 

játszócsaládra, amit szintén 
Dr. Fekete Gábor képviselő úr 
támogatásával sikerült meg-
vásárolnunk, melynek értéke: 
284.990 Ft.

A játék bármikor bővíthető. 
A karácsonyt megelőző na-
pokban nagy örömmel vették 
birtokba óvodásaink.

A járványügyi szigorítások 
(óvodai szinten) miatt sajnos 
idén sem léphetett be a Mi-
kulás az óvodai csoportokba. 
Sokat töprengtünk óvó nénik, 
hogyan tudnánk mégis em-
lékezetessé tenni ezt a napot 
óvodásaink számára? Az ud-
vari babaházunkat a gyerekek 

segítségével feldíszítettük, 
hogy a Mikulás biztosan tudja, 
hova tegye a zsákjait, amiben 
a csomagokat hozta. Míg a 
Mikulás „bepakolt” a feldíszí-
tett házikóba, addig mi elját-
szottuk a „Te vagy a Mikulás?” 
című orosz mesét, melyet 
nagy lelkesedéssel fogadtak a 
gyerekek.

A karácsonyi ünnepélyen 
szintén egy mesét báboz-
tunk el óvodásainknak, majd 
többféle hangszer megszólal-
tatásával, (hegedű, furulya, 
szintetizátor, dallamcsengő) 
koncertre „varázsoltuk” a gye-
rekeket néhány karácsonyi dal 
előadása által.

A műsor után izgatottan és 
örömmel vették birtokba a kü-
lönböző játékokat, amelyeket 
az óvoda alapítványára befolyt 
összegből tudtunk megvásá-
rolni

Összeállította:
Nagy Lukácsné

Óvodai hírek
125.000 Ft részönkormányzati 

támogatásban részesült 
a Katonatelepi 2.sz. óvoda

OVI-SULI események decemberben
Nagy öröm iskolánknak, hogy 
az OVI-SULI foglalkozásokra 
idén is nagy az érdeklődés. 
A komplex iskolaelőkészítő 
program célja, hogy megala-
pozza a sikeres iskolakez-
dést. A gyerekek megismer-
kednek az iskola légkörével és 
jövőbeli tanítóikkal, így szep-
temberben már egy otthonos 
közegben kezdhetik meg ta-
nulmányaikat. A program so-
rán a legtöbb képességterület 
fejlesztésre kerül, úgy mint 
a figyelem, a nagymozgások 
(egyensúly, mozgáskoordi-
náció) és finommozgások, a 
grafomotorika, a ritmusérzék, 
a szókincs, a mondatalkotás, 

a beszédészlelés, a logikus 
gondolkodás, a vizuális és au-
ditív észlelés, az emlékezet. 
Az eddigi alkalmak nagyon jó 
hangulatban teltek. 

Az óvodások lelkesen és 
motiváltan vettek részt a já-
tékos foglalkozásokon. Tar-
tottunk angolos teadélutánt, 
elkalandoztunk Szám- és 
Meseországba, kis kézmű-
veskedéssel pedig közösen 
készültünk a karácsonyra. 
Február 15-én lesz az utolsó 
alkalmunk, ahol játékos moz-
gásfejlesztés várja majd a 
gyerekeket. Várunk továbbra 
is minden érdeklődő nagycso-
portost!
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Karácsony

Várakozás, készülődés, lelkes 
és izgatott gyermeki arcocs-
kák. Ezek jellemezték a decem-
beri hónapot az iskolában. A 
tanulók minden héten közösen 
gyújtották meg az adventi ko-
szorú gyertyáit, melyekhez rö-
vid kis történeteket olvastak fel 
tanítóik vezetésével. Mire elér-
kezett az iskolai ünnepség de-
cember 17-én, már mindenki-
nek lélekemelő hangulata volt. 

Idén a karácsonyi műsort a 
4. osztály adta elő. Hallhattunk 
tőlük téli verseket, láthattunk 
kisebb karácsonyi jeleneteket, 
de számos ismert dalt is meg-
szólaltattak, és nem utolsó sor-
ban egy közös manótánccal is 

készültek. Felléptek az iskola 
szolfézs csoportjának kórus-
tagjai is, akik Gryllus Vilmos ka-
rácsonyi gyerekdalaival örven-
deztették meg a közönséget. 
A 4. osztályosok részt vettek a 
már hagyományosan megren-
dezésre kerülő településszintű 
ünnepségen is december 19-
én, ahol a szülőkkel és a helyi 
lakosokkal közösen ünnepeltek 
a Katona Zsigmond Emlék-
parkban. A műsor után közös 
teázás és mézeskalács kóstolás 
következett, majd mindenki fel-
rakta a saját készítésű díszét is 
a fenyőfára. Igazi ünnepi hangu-
latban telt ez a délután is, min-
den léleknek jól esett így elbú-
csúzni az iskolától a szünidőre.

Faragó-Zombori Szilvia

Rovatunkat rendszeresen 
figyelemmel kísérő olvasó-
ink tapasztalhatták, hogy 
általában sokak által hasz-
nált termékek vagy sokak 
által igénybe vett szolgál-
tatások példáján igyek-
szünk rámutatni: probléma 
esetén hová fordulhatnak. 
Nos, az aggregátor kétség-
telenül nem tartozik ebbe 
a körbe, hiszen viszony-
lag kevesen vásárolnak 
áramfejlesztőt. Ám az a 
körülmény, ahogyan a vál-
lalkozás kezelte a hibás 
termékkel kapcsolatos be-
jelentést sajnálatosan már 
nem ritka. 

De vegyük sorra a történe-
tet. Valaki – utánvéttel – inter-
neten vásárolt két benzinmo-
toros önindítós aggregátort. 
Az egyik nem indult kulccsal 

sem és berántóval is nagyon 
nehezen. Ugyanakkor ennek 
a készüléknek az eleje is be 
volt horpadva, így felhívta 
a rendelés visszaigazolása-
kor kapott telefonszámot. 
Többszöri próbálkozással 
is sikertelenül, mert a tele-
fon ki sem csörgött. Ekkor 
e-mail-lel próbálkozott. Ered-
ménytelenül. A fogyasztó írt a 
lealkudtuk.hu csapatának is 
(ők a fogyasztói panaszban 
nem érintettek!), mert az ő 
oldalukon keresztül rendel-
te a termékeket. Ez a csapat 
készséggel próbált segíteni, 
felvenni a kapcsolatot a vál-
lalkozással, azonban ők sem 
jártak sikerrel. 

A vásárló ekkor fordult a 
Bács-Kiskun megyei Békél-
tető Testülethez, mellékelve 
a vásárlásról kiállított szám-
lát és a vállalkozásnak írt 
üzeneteket. Kérte a testület 
közbenjárását, hogy a vállal-
kozás a terméket kicserélje, 
vagy amennyiben arra nem 
kerül sor, akkor a 69.989 Ft-
os vételárat, térítse vissza 
számára. 

A testület a rendelkezésére 
álló iratanyag megvizsgálása 
után megállapította, hogy a 
fogyasztó bizonyítottan több 
formában is jelezte a jótál-
lásköteles termék hibáját, 
azonban a vállalkozás a fo-
gyasztó jótállási igényét nem 

intézte és semmilyen formá-
ban nem mentette ki magát a 
felelősség alól. Így a testület 
a fogyasztó kérelmét megala-
pozottnak tekintette, ajánlá-
sában felszólította a vállalko-
zást a termék 15 napon belüli 
cseréjére, vagy ha ez valami 
ok miatt nem lehetséges, a 
vételár visszafizetésére.  

Az ügy tanulsága, hogy ak-
kor is van mód fogyasztói jo-
gainkat érvényesíteni, ha a jót-
állásra kötelezett vállalkozás 
nem reagál jogos igényünkre.

A Bács-Kiskun megyei 
Békéltető Testület  

elérhetőségei:
levélcím: 6000 Kecskemét, 

Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525

 E-mail: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Hibás áramfejlesztő
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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. Kaiser László gyermekorvos
+3676 471053 +3630 4065318

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 14–17 óra,  
kedd, csütörtök 10–12 óra,tanácsadás szerda 14–15 óra
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

Régi szokás nálunk, reformá-
tusoknál, hogy az új év első 
napján istentiszteletet tartunk. 
Nem nagy egyházi ünnepnap 
ez, mégis kifejeződést nyer 
az, hogy fontos áldást kérni az 
előttünk lévő esztendőre. Ezen 
a napon felolvasásra kerül Isten 
törvényének összefoglalása, a 
Tízparancsolat. Elvileg európai 
kultúránk egyik alapja lenne 
mindaz, ami ebben le van írva, 
ám valószínűleg az emberek 
jelentős részének problémát 
jelentene elmondani Isten tör-
vényének eme összefoglalását. 
Amit meg nem ismerünk, azt 
elég nehéz megtartani, illetve 
tudatosan törekedni rá. Azért 
hangzik el a törvény összefog-
lalása az új év első istentisz-
teletén, mert egyrészt a hívő 
embernek is újra és újra el kell 
gondolkoznia róla, másrészt az 
is világossá válik, hogy Isten 
elvárása semmit nem változott 
az emberek felé. 

Amikor Isten törvényt ad 
az embernek, akkor azt azért 
teszi, hogy rendezetten tudja 
megélni a kapcsolatait: Urával 
is és a másik emberrel is. Kál-
vin János úgy fogalmaz, hogy a 
törvény tükör, fék és ösztöke az 
ember számára. Egyrészt, aki 
olvassa, meglátja benne önma-
gát: azt is, ami jó, azt is, ami 
nem. Ilyen módon esélyt kap 
arra, hogy kiigazítsa, ami nincs 
rendben az életében. Másrészt 
fékként visszatart bizonyos 
dolgok megtételétől. Harmad-
szor, a törvény nemcsak tiltás, 
hanem inspirál is a jóra, em-
berségesre.

A Tízparancsolat két részre 
osztható, ugyanis szabályozza 

Isten és ember, valamint em-
ber és ember kapcsolatát. Ez 
utóbbiak az emberi együttélés 
alapját képezik.

A fókuszban a család áll, 
aminek alapja férfi és nő szö-
vetsége. Ezt a kapcsolatot védi 
a „ne paráználkodj”, vagyis 
„ne légy házasságtörő” fel-
szólítás. A közbeszéd része, 
hogy a család „intézménye” 
ma válságban van, a házassá-
gok nagyobb része válással ér 
véget. Sok oka van ennek, ami 
meghaladja e cikk kereteit, ám 
az egészen biztos, hogy sok-
kal jobban kellene tisztelnie és 
szeretnie egymást a házasság-
ban élő feleknek. Házasságtö-
rés helyett házasságápolásra 
lenne szükség. A gyermekek 
és szülők kapcsolatában első-
sorban a gyermeknek kell tisz-
telnie szüleit, míg a szülőknek 
úgy kellene ott állnia a gyermek 
mellett, hogy fel lehessen nézni 
rájuk.

Az élet védelme ugyancsak 
közös és egyéni felelősségünk. 
A „ne ölj” parancsolat nem-
csak tiltja a másik életének 
kioltását, hanem a másik és 
önmagunk életért való fele-
lősségvállalásra biztat. Ebbe 
az is beleértendő, hogy káros 
szenvedélyeinket, önsorsrontó 
tevékenységünket is abba kel-
lene hagyni.

Ezek mellett még nem be-
széltünk a nyelv bűneiről: ha-
zugság, pletyka, rágalmazás, 
a másik gyalázása, amelyek 

ugyancsak a parancsolatok 
hatálya alá esnek. Persze eze-
ket az erkölcsi útmutatásokat 
a legtöbben elfogadják, miért 
fontos ezt vallási köntösbe öl-
töztetni?

Azért mert a Tízparancsolat 
előírásainak sorában a fentebb 
említett rendelkezések csak 
a törvények második felében 
olvashatóak. Az első felében 
találjuk az Istennel való kap-
csolatunk szabályozásának 
előírásait. Ezek jelentik az 
alapját egész erkölcsiségünk-
nek. Az Istennel való rendezett 
viszony meghatározza az em-
beri kapcsolatainkat is. 

Mit vár el Isten?
Először is, hogy ne legyen 

más istenünk rajta kívül. Bár 
ma nem ez a gondolkodás fő 
sodra, a keresztyén ember 
mégis tartja magát ahhoz, 
hogy nem mindegy, kit tisz-
tel vallási értelemben. Vagyis 
nem minden isten ugyanaz. A 
Tízparancsolatban Isten be-
mutatkozik az ember számára, 
mint szabadítója, segítsége és 
támasza. Ezt az Istent nem 
lehet kiábrázolni, képbe, vagy 
szoborba önteni, de még csak 
nagyon szépnek és jónak tűnő 
vallásos gondolatokba csoma-
golni sem – Isten ugyanis több 
mindezeknél.

Isten nevét nem szabad hiá-
ba, vagyis tiszteletlenül, feles-
legesen, káromkodva említeni. 
Népünknek itt is nagy hiányos-
ságai vannak.

Végezetül a hetedik nap 
megszenteléséről olvasunk. 
Eme újság hasábjain is írtam 
már erről, itt most csak meg-
említem, hogy a testileg-lelki-
leg egészséges ember életében 
meg kell lennie a munkára és 
a pihenésre szánt időnek is. 
Emellett óriási szükség van a 
lelki elcsendesedésre, Istennel 
való találkozásra a megszen-
telt napon, a vasárnapon és 
minden más napon is. Istennel 
töltött idő nélkül, az ember 
erőforrásai kimerülnek és a 
kapcsolataiban sem fogja tudni 
megtartani az elvárt rendet.

A Tízparancsolat megle-
hetősen régi. Ma talán sokan 
azt mondják, idejétmúlt. Mint 
ahogy valószínűleg sokan 
mondták ezt az elmúlt 2000-
2500 évben. Mégis, a törvény 
változatlan. Krisztus is azt 
mondja, nem eltörölni, hanem 
betölteni, megtartani jött a tör-
vény. Vagyis annak érvényessé-
ge megkérdőjelezhetetlen. Az 
új évben legyen Isten törvénye 
útmutatásunk, törekedjünk 
megtartani és így kövessük 
Krisztust, Megváltónkat!

Új év, régi törvény

Laczay András
lelkipásztor
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– De fáj a fejem!
– De fáj a fejem!
– Hú de sötét van!
– Hú de sötét van!
– Visszhangzik?
– Tényleg?
– Ki az?
– Én.
– Az jó, de meg is mondod, 

hogy ki vagy, vagy találgas-
sak? Hú, de fáj a fejem!

– Én, a Feri, tudod, a have-
rod, és nekem is nagyon fáj a 
fejem.

– Szevasz, Ferikém, én a 
Tibor vagyok, de nem látlak.

– Tudom, megismertem a 
hangodat.

– Hol vagy?
– Itt.
– Beszélj még, elindulok a 

hang irányába. Mintha min-
den mozogna. Vagy még min-
dig be vagyok rúgva? Hogy le-
het ilyen sötét?... Na, kezdjél 
már el beszélni, mert olyan 
sötét van, mint egy tehén-
ben. Így az életben nem fog-
lak megtalálni.

– Mit mondjak?
– Mit mondjál? Mit mond-

jál? Verset bakker, azt!
– Hát jó. Nem nagyon tudok 

én verseket... Várj, eszembe 
jutott egy. Tudod, az Ildi ta-
nítónő volt, és az elsősöknek 
mindig megtanította ezt a 
verset. Annyiszor hallottam, 
hogy én is megjegyeztem. 
Mondjuk, a címét azt nem tu-
dom. Nem baj?

– Nem, csak mondd már!
– Akkor mondom. Hango-

san mondjam?
– Kiborítasz! Jó így ezzel a 

hangerővel, csak mondjad!
– Jó: 
Hogy mit láttam?
– Itt semmit se lehet látni.
– Ez már a vers.
– Jaaa, akkor mondd!
... Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb 

kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
– Megvagy, Feri!
– Ez a kezed?
– Kifvenfnéd a fámból a 

manpfodat?

– Ja, bocs.
– Vége is a versnek?
– Nem, van még tovább is.
– Akkor folytasd! Nem 

szeretem a félbehagyott dol-
gokat. A falat is végig le kell 
kenni, ha egyszer elkezdted, 
különben foltos lesz.

– Na, hogy is van? Hol is 
tartottam? Ja, igen:

ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt ma-

dár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
Vége.
– Jó volt. Egész jó vers-

mondó vagy! Így a sötétben el 
is tudtam képzelni mindent. 
Én nem tudok ilyeneket.

– Én is csak ezt tudom, 
meg az Anyám tyúkját.

– Azt ki írta, Ady?
– Nem, asszem Arany Já-

nos, de nem biztos. Az Ildi 
tudta ezeket. Nekem a hen-
teskedéshez nem kellett 
verstudás, de a slágereket 
kívülről tudtuk. Az üzembe’ 
egész nap ment a rádió. A 
nyolcvanas évekbe’ EDDA-ra 
formáztuk a sonkákat, aztán 
jött a Pa-dö-dő...

– Hát, azokból lenne mit 
formázni, hehe.

– Rohadtul fázok!
– Hát, nincs valami meleg, 

Ferikém, az igaz. Te egyéb-
ként emlékszel valamire?

– Tegnapról?

– Igen.
– Nem nagyon. Asszem be 

akartunk menni a belváros-
ba.

– Tényleg, de minek?
– Meg akartunk nézni vala-

mi tűzijátékot, nem?
– Most, hogy mondod, a 

Klárinak nagyon nem tet-
szett, hogy be akarunk men-
ni. Mondta, hogy maradjunk, 
és koccintsunk, nem lesz 
semmilyen tűzijáték bent, 
nézzük meg az Ádert meg a 
Fannit, és feküdjünk le alud-
ni.

– De mi mégis bementünk, 
ugye?

– Neked nagyon mehetné-
ked volt, én meg inkább men-
tem veled, mert már nem na-
gyon álltál meg a lábadon... 
Útközben mintha találkoz-
tunk volna valakikkel.

– Ja, ja, tényleg. Megkínál-
tak valami édes likőrvodká-
val.

– Dereng valami. Rettene-
tes íze volt. Aztán már tény-
leg semmi. Teljes filmszaka-
dás. Te, ezek bedzsináztak.

– Az meg mi?
– Tudod, az a bódítószer, 

amivel a bulikba’ elkábítják a 
lányokat!

– Nem tudom.
– Mindegy. De valami biztos 

volt abba’ a piába’. Magamtól 
sose szoktam így elkészülni.

...
– Éhes vagyok!
– Én inkább innék valamit. 

Pfhúú, mingyár’ vattát köpök!
– Nálam nincs semmi. Vár-

jál! A belső zsebemben itt a 
laposüveg... Van is benne...

– Hülyéskedsz, Feri? Én 
nem pálinkázni akarok!

– Másom nincs. Hol va-
gyunk egyáltalán?

– Gőzöm sincs! De nézd, 
onnan szemből, mintha fény 
szűrődne be.

– Tényleg! Hallod ezt a 
hangot, Tibor?

– Hallom, tisztára olyan, 
mintha valami vonat zakatol-
na. Nézzük meg, hogy hon-
nan jön a fény, gyere.

– Uhh, imbolyog a padló!
– Áááá! Te estél rám, Feri?
– Én! Egy vonaton va-

gyunk?
– Jó nagyot fékezett! Ál-

lunk?
– Aha. De miért van ilyen 

sötét? Hogy kerülünk ide?
– Hát ez nem az első osz-

tály, az biztos.
– Most menjünk oda a fény-

hez, amíg állunk, lehet, hogy 
ott az ajtó. Várj, először meg-
kopogtatom a padlót... Hal-
lod, hogy, hogy kong? Olyan, 
mint valami konténer.

– Pszt! Valakik beszélget-
nek kint. Kezdjünk el döröm-
bölni, hátha meghallják, és 
kinyitják az ajtót.

– Várj! Ezek mintha oroszul 
beszélgetnének.

– Mii? Oroszul? Pfff, most 
jól jönne egy cigi.

– De hát leszoktál, nem?
– Leszoktam, persze, de at-

tól még jól jönne.

Wesz Péter
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KTSE hírek: 2022. december
A KTSE nevében kívánok 
boldog, sikerekben gazdag 
új évet a Katonatelepi Köz-
ügyek Olvasóinak!

Mivel az év vége, és az új 
év kezdete hagyományosan az 
előző év értékelése és az új 
évi tervezgetés időszaka, így 
visszakerestem, hogy miről is 
szólt a tavaly januári írásunk. 
Összességében kaotikusnak 
értékeltük a 2020-as évet, és 
ugyan bizonytalanul, de biza-
kodva vártuk 2021-et, hogy 
minden visszatér a normális 
kerékvágásba, és meg tudunk 
tartani minden programot és 
rendezvényt, amit eltervez-
tünk. Hát ez nem egészen így 
történt…

Úgy érzem minden év más 
és más miatt egyre nehezebb, 
gyorsan és folyamatosan vál-
toznak a körülmények, soká-
ig gondolkoztam egy idevá-
gó hétköznapi hasonlaton, 
aztán eszembe jutott, hogy 
nemrégiben olvastam egy 
cikket a síkfutásról terepfu-
tásra váltásról, amit szinte 
egy az egyben lefordíthatunk 
a hétköznapjainkra is, futni 
valószínűleg mindannyian 
futottuk már, ki többet, ki ke-
vesebbet, így mindenkinek is-
merős lehet. Az írás lényege 
az volt, hogy először is tudo-
másul kell vennünk, hogy mi 
nem síkfutók vagyunk többé, 
hanem terepfutók, igenis néz-
ni kell, hogy hová lépünk, ez 
sokszor több energiába kerül, 
és nem lehet olyan sebessé-

get elérni, mint a síkfutáskor, 
valamint a terepviszonyoknak 
megfelelően változtatni, vari-
álni kell a lépéseink hosszát, 
ritmusát is, ami mentálisan is 
elég megterhelő. Úgy gondo-
lom most az életünk, a KTSE 
működése is ilyen, folyamato-
san változnak a körülmények, 
sőt egyre nehezebb, sokszor 
rettentő göröngyös a terep. 
Ami fontos, hogy alkalmaz-
kodnunk kell hozzá, hiszen a 
sikerhez vezető útnak ezek a 
szakaszok is a részei, amiken 
át kell jutnunk anélkül, hogy 
elesnénk, vagy kiesnénk a 
versenyből. El kell fogadnunk, 
hogy nekünk ezen a nehéz te-
repen kell célba érni!

És a célunk továbbra is 
változatlan, jobbá, élhetőbbé 
tenni Katonatelepet, sportolá-
si és kikapcsolódási lehetősé-
get nyújtani az itt élő lakosok-

nak, a fiataloktól az idősebb 
korosztályig mindenkinek. 
2022-ben a következőket sze-
retnénk megvalósítani:

Ebben az évben is szeret-
nénk a hagyományos rendez-
vényeket megtartani, segíteni 
azok színvonalas megrende-
zésében, ezek közül az első 
a februári hagyományőrző 
disznóvágás, amit jelen állás 
szerint meg tudunk tartani, 
ennek részleteiről külön olda-
lon adunk tájékoztatást

Folytatjuk a megkezdett 
munkát azért, hogy minél 
előbb meg tudjon épülni a 
várva várt kiszolgáló létesít-
ményünk, és tovább szeret-
nénk fejleszteni a pályákat 
körül ölelő infrastruktúrát, a 
parkosított részt.

Felnőtt csapatunk folytatja 
szereplését a megyei labdarú-
gó bajnokságban, annak rész-

leteiről a következő számban 
fogunk beszámolni. 

A nagy sikerre való tekintet-
tel továbbra is edzés lehető-
séget biztosítunk a kicsiknek 
is, ennek részletei is kidolgo-
zás alatt vannak.

A tavalyi év végén elkezdtük 
és remélhetőleg a disznóvá-
gásra sikerül befejeznünk az 
új játszóteret, melyet a meg-
szokott módon ismét közös 
munkavégzéssel próbálunk 
felgyorsítani és a rendezvény-
re átadni.

 Január második hétvégéjén 
egy jó hangulatú és eredmé-
nyes munka során kialakítot-
tuk a különböző játékok alap-
jait és elkezdtük telepíteni a 
játékokat, amiről a fényképek 
is tanúskodnak. Ahogyan azt 
a közösségi oldalon is jelez-
tük, ez még sajnos nem jelen-
ti azt, hogy a játszótér készen 
van, használni még nem le-
het, a betonnak ilyen időben 
több hét is kell még megfe-
lelően megszilárdul. Kérünk 
szépen mindenkit, hogy le-
gyen türelemmel, biztosan 
mondom, hogy megéri, mert 
egy kiemelkedő színvonalú 
játszóterünk lesz, amit más 
településrészek is irigyelni 
fognak.

Idén is számítunk a kato-
natelepi lakosok támogatásá-
ra, szeretnénk minél többet 
együtt dolgozni, kikapcso-
lódni a sportpályán. Addig is 
kitartást és jó egészséget kí-
vánok mindenkinek!

Szentesi Zoltán 
KTSE alelnök
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Decemberi kecskeméti sporthírek – ízelítő:
KOSÁRLABDA

A Falco KC Szombathely ven-
dégeskedett a Messzi Ist-
ván Sportcsarnokban, ahol a 
DUNA ASZFALT-DTKH Kecske-
mét csapatát 87–83 arányban 
győzte le a férfi kosárlabda NB 
I.-ben. Remek mérkőzésen, a 
vendégek nagyobb rutinja ér-
vényesült, ahol a hazaiak hi-
báit azonnal megbüntették. 

Az EGIS KÖRMEND csarno-
kában 105-78 arányú veresé-
get szenvedett a kecskeméti 
gárda. A hazaiak jó védekezé-
se és ponterős játéka diadal-

maskodott a tartalékos vendé-
gek ellen. 

DUNA ASZFALT-DTKH Kecs-
kemét – DEAC-TUNGSRAM 
85-94. A még mindig tarta-
lékos hazai együttes ereje a 
hosszabbításra teljesen elfo-
gyott. A mérkőzésen a véde-
kezésük nem volt megfelelő 
és nem tudtak mit kezdeni a 
vendégek betöréseivel.

A Kaposvári KK vendége-
ként 77–61 arányú vereséget 
szenvedett a kecskeméti gár-
da. A hazaiak végig jobban vé-
dekeztek és ezzel irányították 
is a küzdelmes mérkőzést. 

Hazai pályán, hosszabbítást 
követően 101–99-re sikerült 
behúzni a HÜBNER Nyíregyhá-

za elleni találkozót. A mérkő-
zés végig kiegyenlített, harcos 
küzdelmet hozott. 

FUTSAL

A Nyírgyulaj KSE csapatát lát-
ta vendégül az SG Kecskemét 
Futsal csapata a magyar férfi 
első osztályú futsal bajnok-
ságban. A vendégek jobban 
küzdöttek és a helyzetkihasz-
nálásuk is 100%-os volt, mert 
az egy az egyben szituációkat 
sokkal jobban oldották meg. A 
nem várt vereség végeredmé-
nye 3–6 lett.     

Az Újpest FC-220Volt csa-
patának otthonában küzdős 
mérkőzésen egy 3–3-as dön-
tetlent ért el a kecskeméti gár-
da. A vendégcsapatban kevés 
volt a friss ember, így csökken-
tek a variációs lehetőségek is. 
A pontosztozkodás igazságos-
nak mondható. 

KÉZILABDA

A NEKA együttese fogadta 
a KTE-Piroska Szörp felnőtt 
kézilabda csapatát a férfi ké-
zilabda NB I.-ben. Az újoncok 
csatájából a hazaiak kerültek 
ki győztesen. A vendégek vé-
dekezése ezen a szinten gyen-
ge volt, a kihagyott helyzetek 

pedig megbosszulták magu-
kat, így alakult ki a 32–29-es 
végeredmény. 

Decemberben óriási skal-
pot gyűjtöttek be a kecske-
méti kézisek. Hazai pályán 
27–26-ra legyőzték a GRUND-
FOS TATABÁNYA alakulatát. 
A hírös városi srácok végig 
szívvel-lélekkel küzdöttek, 
ami mellé kiváló kapustelje-
sítmény párosult. 

A férfi kézilabda Magyar 
Kupában az Eger vendéges-
kedett Kecskeméten és 31–31 
arányú döntetlent ért el, ami-
vel tovább is jutott. Egyenlő 

erők küzdelme folyt a pályán, 
a hazaiak sokáig vezettek, de 
az egriek védekezése a végé-
re feljavult, a hazaiak teljesít-
ménye pedig visszaesett.  

A férfi kézilabda Liga Ku-
pában a Dabas KC VSE ven-
dégeként 35–34-es győzel-
met aratott a KTE-Piroska 
Szörp csapata. Szoros mecs-
csen, becsületes küzdelem-
ben bravúr győzelmet arattak 
a fiúk.  

A Liga Kupa következő 
mérkőzésén a Messzi István 
Sportcsarnokba az Optimum 
Solar-Békési FKC érkezett, 
de nagyarányú 46-34-es ve-
reséggel távozott. Kemény 
meccsen, jó támadójáték, 

de gyengébb védekezés jelle-
mezte a hazaiak játékát. 

LABDARÚGÁS

Az NB II.-ben a KTE-Hufbau 
férfi felnőtt labdarúgó csapata 
a Szentlőrinc vendégeként 4-1 
arányban győzedelmeskedett. 
A rossz talajon játszott mér-
kőzésen a vendégek a máso-
dik félidőre teljesen átvették 
az irányítást, így nem volt kér-
dés a három pont sorsa. 

A KTE-Hufbau csapatát a 
Budaörs látta vendégül, ahol a 
kecskemétiek egy 3-0-ás győ-

zelmet arattak. A KTE végig 
jobban támadott, a labdát vé-
gig a földön tartották, ez volt a 
siker egyik kulcsa. 

RÖPLABDA

A férfi Magyar Kupában a Vi-
dux-Szegedi RSE-t fogadta 
a visszavágón a Kecskeméti 
RC és nyert 3-0 arányban. A 
jó hazai alapjáték mellett a 
fegyelmezettség volt a siker 
kulcsa. 

A férfi Magyar Kupa negyed-
döntőjében kétszer diadalmas-
kodott a Kistext csapata ellen 
a KRC. Idegenben 3-0, míg ha-
zai pályán 3-1 arányban.  

Dr. Kovács Péter
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IV. Hagyományőrző falusi disznótor 
2022. február 12-én 

 

 

A katonatelepi sportcentrum területén 
a disznótor reggel a szúrástól a 
feldolgozásig megtekinthető. Igény 
szerint étkezést biztosítunk, házi 
pálinkával, forralt borral. Reggelire 
készül vér illetve sült hús,  vacsorára 
sütünk pecsenyét, kolbászt, hurkát, a 
büfében pedig kapható lesz sör, bor, 
üdítő, kávé. Az étkezésekre elővételes 
jegyek ellenében illetve a helyszínen 
téríve korlátozott létszámban lesz 
lehetőség. A gyerekeknek játszósarkot 
biztosítunk a fűtött sátorban, ahol a 
nap folyamán ügyeskedhetnek. 

Kezdés: 
6:30 fogópálinkás üdvözlés 

Reggeli (kb.10 óra):  
sült vér, sült pecsenyék, savanyúság, 2 dl forralt bor vagy tea 
 
KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY: Várjuk csapatok jelentkezését a kolbásztöltő versenyre! 
A szervezők mindenkinek biztosítanak 5 kg húst, a többi hozzávalót és eszközt a 
csapatoknak kell hoznia. Jelentkezési határidő: 2022. február 10. ( max: 10 csapat) 
Vacsora (kb. 18 óra): 
orjaleves, főtt hús tormával, hurka, kolbász, toros káposzta, 2 dl bor vagy üdítő és 
ásványvíz 
 

AZ ESTE FOLYAMÁN ÉLŐZENE  VÁRJA A KILÁTOGATÓ VENDÉGEKET 
 
A programok árai: 

- reggeli 1000 Ft    
- vacsora 2500 Ft 

Jelentkezés: 
Balla Krisztián   30/624-6989 
Tóth László    20/973-7187 


