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Sorsfordító évek: Egy
nemzet, az egyén életének évei olykor szürkén,
hangtalanul
peregnek,
mígnem jön egy időszak,
amikor minden megváltozik, elmúlik, újjá születik. A „SORS” beleszól
életünkbe.Ilyen év volt a
magyar nemzet életében
az 1956-os esztendő. És
ilyen év volt egy fiatal
mérnök életében is. Az
56-os év szinte berobbant életünkbe, nem teljesen előzmények nélkül.
Szinte pár óra alatt kitört
egy népfelkelés, egy forradalom Budapesten - és
gyújtókanóca felgyújtotta
az egész országot, a szíveket, lelkeket vággyal,
lelkesedéssel töltötte ki.
Felkelt egy nép, elbukott, de
mégis győzött, mert megásta
egy egész világrenddé alakulni akaró rendszer sírját.
Miért pont ez a kicsiny tízmilliónyi nép, akinek aligha
lehet világpolitikai súlya?
Azért, mert a magyar nem
tűri el az elnyomást, az igaztalanságokat és azért, mert
ránk a sors a keresztény civilizáció előretolt bástyájának
szerepét osztotta ki, a SORS!
Elbuktunk, de „56” nem ért
véget, és sok-sok éven át élt
a lelkekben, a tudatunkban,
reményeink között. Most egy

szabadabb, demokratikus világban élve emlékezünk.
Emlékezzünk az 56-os diákokra, elesett harcosainkra
úgy, hogy szenvedélyek és túlzó érzelmek nélkül mondjuk
el, mi is nekünk, nekem „56”.
Milyen út vezetett az 1956ban kirobbant elemi elégedetlenséghez,
forradalmi
hangulathoz és később a teljes népfelkeléshez?
Az első, talán meghökkentő ok az országnak 1945-ben

történt szovjet megszállása.
A II. világháborút befejezve a
nagyhatalmak érdekövezeteik mentén felosztották a világot. Mi rossz helyet kaptunk.
Maradtunk a szovjet érdekszférában, míg a szomszédos Ausztriából 1955-ben kivonultak a szovjet csapatok.
Nálunk maradtak, ráadásul
a csapatokkal együtt importálásra került egy, a magyar
lélektől idegen szovjet-bolsevik rendszer, annak minden

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

apró kis részletével együtt.
A szovjet nagyhatalmi terjeszkedés nem volt véletlen,
ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy kaptunk kiképzett,
több nyelvet beszélő moszkovitáknak nevezett kommunista vezetőket (Rákosi Mátyás;
Gerő Ernő; Nagy Imre és a
többiek). Ezek mellé csatlakoztak a hazai kommunisták,
közülük is kiemelkedett Rajk
és Kádár. Meg kell említeni a fentiek által létrehozott

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu

Folytatás a 2. oldalon!

Sorsidéző éveink – 1956
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Államvédelmi Hatóságot is,
Péter Gábor vezetésével.
Mit akartak ezek a rafinált, ügyes gonosztevők az
országgal és a néppel? Be
akarták vezetni és be is vezették a szovjetrendszer
minden intézményét, ideológiáját: teljes államosítás,
a magántulajdon megszüntetése, az évszázadokig várt
földreform kolhozosítással
történő negligálása. A lakosságot munkás-paraszt- értelmiségi-egyéb kategóriába
sorolták, és közöttük egy
kasztrendszert
alakítottak
ki. Mindezt a legdurvább
erőszakkal, az ember jogainak semmibevételével, véres
eszközökkel tették. Gyilkoltak, internáltak, megsemmisítettek. Nem kímélték önmagukat sem, sorra vetették
börtönbe saját embereiket is,
sőt, ki is végezték őket! Ez
történt pl. Rajk Lászlóval is.
A parasztságot TSZCS-ékbe kényszerítették, vagyon és
jogfosztottak lettek! A gyárakban a munkásosztályt az
állandó időnorma megszorításai tették a rendszer egyre
jobban erősödő ellenségévé.
A Miskolcon épülő egyetem
építését,
melynek
hallgatója lettem én is, rabosított
építészmérnökök
irányították. Gyakori látvány
volt a két fegyőr között sétáló, kezében rajzokat tartó
mérnök. Nem volt elitélve,
„csak” internálva.
Az egyetem neve Rákosi
Mátyás Nehézipari Egyetem
lett. A névadást „mi kértük”,
hallgatók (??!). Az egyetemeket főleg Munkás-Paraszt
származású
hallgatókkal
töltötték fel. Később ez az
új értelmiségi réteg lett a
rendszer sírásója. Történelmi tény, hogy a forradalmat
kirobbantó tüntetés a Műszaki Egyetemtől indult 1956.
október 23-án.
Ez az előzmények igen vázlatos és alig érzékeltethető
felsorolása. Nem az a cél
ezzel a cikkel, hogy értekezést, vagy történelmi esszét
írjunk. Sokkal inkább egy ember által átélt eseményeket
szeretnénk bemutatni, egyéni
sorsával megvillantani az akkori idők fiataljainak életét. E
sorok írójának is sorsdöntő
éve 1956:

Diplomát kap és felszabadultan lép ki az egyetem
kapuján, hogy az ÉLETET
elkezdje. 1956. május 1. a
kezdés dátuma, egy kisváros
patinás szerszámgépgyára a
munkaadó. Akkoriban nem
választhattunk
munkahelyet, hanem a népgazdaság
érdekeire hivatkozva KIJELÖLTÉK (Ennek eltörlése is
a forradalom vívmánya volt).
De akkor is, az első munkahely varázsával a fejében
ment be az első napon dolgozni – és érték sorra a meglepetések:
• 1956-ban a gyár nem a
saját profilját termelte és
gyártotta, hanem jóvátételként cölöpverőket gyártott
Jugoszláviának!
• A bemutatott vezetők közül az igazgató, de a főmérnök sem rendelkezett talán
még érettségivel sem. Annál
inkább komoly „elbeszélgetés” folyt a személyzeti vezetővel, a szakszervezeti titkárral és a gyár párttitkárával.
Az olvasóra bízom a kihallgatás stílusú beszélgetés témáinak elképzelését! Sokkoló,
megfélemlítő volt.
Történt azért jó dolog is.
G y á r t m á n y s ze r ke s z t ő n e k
nevezték ki. Itt régi, jól képzett szakikkal és nagy tudású
emberséges munkatársakkal
hozta össze a sors. Jó iskola
volt. Ma duálisnak hívnánk. A
nyár közepén megnősül, ami
itt azért kell közölni, mert
ennek hetekig tartó agitáció
lett a következménye. „Miért
templomban házasodott az
elvtárs?” „Maga fogja a „szociálizmust” építeni? Így?”
Túlélve ezt, egy újonnan
alakuló műszaki osztályra
helyezik, ahol a főnök egy
volt szakszervezeti vezető,
korábban Jutasi őrmester
volt (Jutason volt egy híresen
szigorú tiszthelyettes képző iskola a két világháború
között). Következett a már
gyakorlattá vált „elbeszélgetés” – négyszemközt! Lényeg:
Főnöki béremelési ígéret, ha
a levelezőn tanuló főnök rajzfeladatait megcsinálja! Megcsinált egyet, a többit elvitte
a forradalom.
Szépen teltek a munkás
hétköznapok. Sokan szeretettel vették körül a fiatalembert, anyai nagyapjára
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tekintettel (ácsmester, megbecsült kisiparos volt).
Meglepő volt, hogy a műhelyekben milyen sok államosított és vagyonától megfosztott ember dolgozott.
(Gyerekkori fodrászom, egy
úri szabó, stb.) A levegőben
lógott valami feszültség. Sok
volt a súgás-búgás (még a
rádió sem volt általános, az
egymás közötti beszélgetések voltak a fő információs
csatornák). A városka felett
meg-megjelent egy amerikai
repülő, alaposan megszórta a várost rendszerellenes
röplapokkal és lázadásra
bíztató jelmondatokkal.
A mérnök a gyár VASAS
csapatában elkezdett játszani. Sikeresen szerepelt,
sok néző előtt játszottak.
(Ez lett a veszte?) Pestről,
főleg a naponta odautazó
anyagbeszerzők
szállították az egyre több mozgolódásról szóló híreket. A Párt
és a Szakszervezet egyre
többet ülésezett a gyárban
is, nagy titkokat sejtetve. A
jellemző azonban a teljes bizonytalanság volt, miközben
a miniszterek és elnökök
páternoszter-szerűen váltották egymást. Nehéz volt
eligazodni a dolgokban. Azt
a legkisebb ember is érezte,
tudta, hogy nem mehet ez
így tovább. Kezdtek a sajtótermékekben is nyitottabban
írogatni. Megmozdult a pesti
értelmiség, írók, költők újságírók.
Október 23. Budapesten a
Műegyetemről elindul a forradalmi menet, a tüntetők
a Bem szoborhoz vonulnak.
Már valóságosan is kitört
a Forradalom. A rádióból
érkező hírek zavarosak, ellentmondásosak. A Pestről
hazaérkezőktől lehetett a leghitelesebb képet kapni. Teljes
volt a tájékozatlanság és nem
volt, aki megmondja mi is a
teendő.
Október 24. A kisvárosba
még nem ért le a forradalmi
láng. Az emberek az utcán kisebb nagyobb csoportokban
tanakodtak, érdeklődtek. A
rádióból zene, majd felhívások hangoznak el, meg lehet
tudni, hogy Nagy Imre lesz a
miniszterelnök. Szovjet ka-

tona, rendőr, magyar katona
nem látható sehol. Vihar előtti csend.
Október 25. A csillaghullás napja. A történelmi
kisvárosban is a diákság
lelkesedése és példamutató
bátorsága indítja el a folyamatokat. Megkezdődött a
közintézményeken lévő töménytelen, ízléstelen vörös
csillagok leverése. Ez futótűzként terjedt a városban.
A gyárba is eljöttek a diákok,
mint később kiderült, követelték a csillagok eltávolítását. A személyes élményem
a következő volt: A rajzasztalnál ülve morajló hangokat
lehetett hallani. Kíváncsian
kinéztünk és láttuk, hogy a
lakatosok az irodaház tetején
lévő 3-4 méter magas csillagot próbálják eltávolítani.
Rohantunk mi is a helyszínre.
Mire odaértünk a monstrum
a földön hevert. Őrjöngő emberek taposták, törték szét a
csillagot. A „bátor” pártvezetőség meg sehol, egyedül egy
kis sovány ember, a főtechnológus hadonászott a pisztolyával. Ekkorra már tömeggé
nőtt a nézők száma is, egyre
fokozódott a hangulat, a még
mindig a fegyverével hadonászó főtechnológust alig
bírtam a lincseléstől megmenteni. Aztán széthordták a
csillagot és elindultunk haza.
Nem tudtuk mit kell csinálni
ilyenkor. Talán a Himnuszunkat énekeltük el. Erre nehéz
emlékezni, mert akkor naponta több alkalommal volt
himnuszéneklés.
Október 26. Nagy tüntetés a főtéren.
Emlékezzünk, szeressük a
harcos forradalmi múltunkat! Becsüljük és szeressük
azokat a hétköznapi hősöket,
akik tették a dolgukat, feláldozták életüket, személyi
szabadságukat azért, hogy
mi itt ma egy nyitottabb szabadabb országban élhessünk.
Akinek van a rokonságában,
ismerősei között áldozat,
emlékezésre méltó egyén, az
gyújtson meg egy szál gyertyát, emlékezzen, mondjon el
egy imát értük.
Éljenek a magyar szabadságot szerető emberek!
(TéVé)
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Köszönet Katonatelepnek, köszönet
a körzetemben élőknek
Nagy kihívás a szavazóurnákhoz invitálni az ország
lakosságát.
Különösen
alacsony szokott lenni a
részvételi arány az olyan
körzetekben, mint a miénk
is, hiszen a hatalmas tanyavilágban élők számára
sokszor olyan teher begyalogolni vagy kerékpározni
a szavazókörbe, amit nem
vállalnak fel.
Az október 2-ai népszavazáson a 15-ös választókörzetben ezek ellenére kiemelkedő volt a részvételi arány.
Az egyik szavazókörben
54,8 százalék jelent meg. Ez
a városban is a legjobbak
közé tartozik. A leggyengébb
részvétel is 33,28 százalék
volt, ami szintén kimagasló
a megszokotthoz képest, fő-

leg ha hozzátesszük, hogy a
Borbásiaknak közel 10 kilométert kell autózni a szavazókörig.
Sajnálom, hogy nem sikerült
elérni, hogy a népszavazás
érvényes legyen, meglehetősen markáns a véleményem
azokkal kapcsolatban, akik a
távolmaradásra buzdítottak
egy olyan fontos kérdésben,
mint hogy beleszólhasson-e a
magyar parlament a betelepítendők számába.
Ugyanakkor örömteli, hogy
a nem szavazatok száma
mintegy 3 millió 200 ezer, a
szavazatok 98 százaléka. Ez a
hatalmas mennyiségű szavazat egyértelműen jelzi, hogy
az ország lakói igenis elvárják, hogy a kormány tegyen
meg mindent annak érdeké-

ben, hogy az ide telepítendők
számát csakis a magyar parlament jóváhagyásával lehessen meghatározni.
Őszintén remélem, hogy az
Uniónak sikerül megoldást
találni erre a ma még beláthatatlan következményekkel
járó folyamatra. Remélem,
megértik annak a több mint
3 millió magyar szavazónak
az üzenetét, akik vasárnap
elmentek voksolni. A szolidaritás, emberiesség természetes, mondhatni kötelesség.
De ennek mértékét csakis az
határozhatja meg, aki a legjobban ismeri teherbírásának
határait – és ez ki lehetne
más, mint mi magunk, azaz
az általunk választott mindenkori parlament. És ez így
természetes, magától értető-

Még egyszer a faleváltásról
Megkezdődött a 320 C/D/E
erdőrészletek faállományának
cseréje. A dolgok menete értelemszerűen az, hogy a meglévő faállomány letermelésével,
majd a gyökérzet eltávolításával, a talaj előkészítésével
kezdődhet meg a fák ültetése.
A hosszan tartó egyeztetés, a
közös gondolkodás eredménye, hogy Katonatelepen egy
önkormányzati véderdő igen
tudatosan, a településen élők
hosszú távú érdekeit is szolgáló módon lesz ültetve. A cél
egy 85 év körüli élettartamú
állomány telepítése, amelybe
a későbbiek során közjóléti
funkciókat szolgáló elemeket
(kis ösvények, utcabútorok,
stb.) is lehet elhelyezni.
A munkálatok a fenti sorrendben zajlanak majd, a
vágás várhatóan október 2.

felére fejeződik be. A Sportegyesület kap mulcsot is a
helyben zúzott ágak aprítékából, amelyet a futópálya

építésére, vagyis bővítésére
szánunk.
A Ceglédi úttól kb. 15 m szélességben elmarad a tuskózás
és az újra telepítés, itt sarjaztatással engedik a nyárfát felnőni, hogy a zaj és porvédelem
a lehető leggyorsabban javuljon. Ám ez a 15 m széles sáv
sem marad nyárfás, hiszen
vagy az útszélesítés miatt ki
lesz tisztítva és út kerül a helyére, vagy ha a négysávosítás
mégsem valósul meg, akkor a
most telepített állomány kellő
sűrűsödése után kitakarítjuk
és az új fafajtákkal azt is beültetjük.
Jó hír, hogy a városrendezési terve jogi értelemben véve
is megvalósítja, azaz a térképre is felkerül az a néhány
útcsatlakozás, amiket ugyan
eddig használt a település, de

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
dő. Remélem Brüsszelben is
így gondolják majd…
valójában nem léteztek. Ezek
egyike éppen a most munkálatok alatt álló szakaszon
található, az orvosi rendelőtől a Ceglédi útig tart. Ezt az
utat az úttervezők áttették a
Bernát János utca tengelyébe,
hogy az onnét érkező forgalom
logikus módon eredeti mozgásirányától nem kitérítve tudja
elérni a főutat. Ez azt jelenti,
hogy egy ideig az orvosi rendelő és a Ceglédi út között
az útkapcsolat megszűnik, viszont nem telepítik be fákkal
a Bernát János utca tengelyében a területet mintegy 16 m
szélességben a Ceglédi útig.
Az ezzel, valamint az erdősítéssel járó kellemetlenségért elnézésüket, megértésüket kérjük.
Bármilyen problémát tapasztalnak, vagy kérdésük
van, keressenek bátran telefonon vagy e-mailben.

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke
Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasószerkesztő: Balasi Franciska
Szerkesztő Bizottság: Borsos Mihály, Kisberk Hella, id. Tóth Viktor
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk);Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda);
Laczay András (hit és erkölcs); Lakosa Zsolt (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);
dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban
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SZÜRETI NAP KATONATELEPEN
Városrészünkben komoly hagyományai vannak a nyár
végi, ősz eleji hagyományos rendezvénynek, a Szüreti
Napnak. Az utóbbi 10 év alatt jelentősen megváltozott
a városrész mérete, összetétele, jellege és az inkább
kisebb településeken, falvakban ünnepi, közösségi ös�szejövetelnek tartott megmozdulás elvesztette korábbi
vonzerejét. A Katonatelepen évtizedek óta élő és esetleg gazdálkodó emberek generációja fogyóban van, a
fiatalok más szórakozási formákban hisznek, azokat
helyezik előtérbe, a hagyományőrzés már keveset jelent számukra. Az itt lakók jelentős része a közvetlenül
a városban dolgozik, tanul és éli a városias környezet
szokásos életét. Katonatelepre, igaz hazajön, mert itt a
lakóhelye, otthona, de szabadidejét, kulturális igényeinek kielégítését nem itt találja meg.
Akik az elmúlt 10-15 évben választották lakóhelyüknek Katonatelepet, egyfajta
természet közeli, csöndes
másoktól független életteret
gondoltak maguknak, ahol
könnyebben kizárhatják a
külvilág sokszor zajos, idegesítő hatásait és néha kicsit idegesítő embertársait.
Az egyre inkább elidegenedő
világban nem igénylik a közösséget, az összetartozást,
az egymásért cselekvést,
egymás gondjainak meghallgatását, megértését, esetleg
az azokban segítő magatartást. Persze tisztelet a kivételnek, akik az elektronikus
média csábító csapdáján
felül tudnak emelkedni, és
személyesen is próbálnak élő
kapcsolatot kialakítani akár
közvetlen szomszédjukkal is.
Az elmúlt években egy, sajnos még kisebbségben lévő
csoport, próbál ezen változtatni és olyan, először csak
kisebb, közösségeket kialakítani, melyek, mint egy kis
hógolyó, lavinává nőhetnek
és egy komoly lakóközösséget, erős, barátságos városrészt tudnak alkotni. Ehhez
természetesen közös célok,
vágyak, tevékenységek világnézeti és vallási platformok
kellenének, akik nem egymás
ellen, hanem egymásért cselekszenek.
Aki figyeli a körülöttünk
zajló eseményeket és túlteszi magát a közösségi média néha parttalan és önző
hadakozásain is, tapasztalhatja, hogy valami már kezd
kialakulni. A már korábban is

működő körök, klubok, társaságok aktívabbak, másokkal
is kommunikálnak (nemcsak
a Facebookon!), és igénylik a
szabadidő eltöltésének olyan
lehetőségeit, ami nemcsak
egymással, de a városrésszel
is jobban összeköti őket. Ennek az iránynak a letéteményesei egyértelműen a fiatalok, a felnövő generáció.
A Kecskemét-katonatelepi
Ifjúságért Alapítvány ezt a
törekvést próbálta és próbálja erősíteni, összehangolni és most már az iskola,
az óvoda alapítványával és a
Katonatelepi Sportegyesülettel közösen eredményeket is
tud felmutatni. Ennek egyik
példája az előbbi szervezetek
közös rendezvénye a Szüreti
Nap. A rendezvény megszervezését elég sok vita előzte
meg és számos negatív és
pozitív kritikai megjegyzést
generált, már megrendezése
előtt is.
Ezt a néhány sort azért
merem bátran papírra vetni,
mert magáról a rendezvényről a Kecskeméti médiában
és a közösségi oldalakon is
számos tudósítást olvashattak, vagyis a Katonatelepi
Közügyek újság hasábjain inkább csak egy tényszerű, rövid ismertetőt adnék néhány
fotóval. A néha indulatos, pro
és kontra vélemények tiszta
megítéléséhez viszont szeretnék néhány, nem mindenki
által ismert információt közzétenni:
• A Szüreti Nap egy évben
egyszer, igaz akkor éjszakába
nyúlóan, általában szeptem-

ber végén kerül megrendezésre.
• A korábbi években a Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézet bocsájtotta rendelkezésre területét a rendezvényhez ingyen, infrastruktúráját
is beleértve, azonban ez sem
volt sohasem ingyenes (áram
és vízdíjak, takarítás, személyzet stb.)
• Két éve az Intézet Kutató
Állomásként működik és az
új felettes hatóság nem tartotta helyesnek egy gazdálkodó, működő telepen egy ilyen
rendezvény lebonyolítását,
különös tekintettel arra, hogy
ebben az időben még sok
szabadföldi kísérleti anyag
(szőlők) nem kerül betakarításra, kiértékelésre és azok
őrzése tömegrendezvényen
megoldhatatlan.
• Katonatelepen pillanatnyilag alig akad olyan
helyszín, ami alkalmas egy
hasonló rendezvény megvalósításra, és elegendő szabad
tér is található.
• Az egyetlen helyszín,
ami szóba jöhetett a Kecskemét-katonatelepi Ifjúságért
alapítvány által korábban
megkezdett emlékpark területe, amit a városvezetés
közparkká nyilvánított és
annak gondozásában, infrastrukturális fejlesztésben
is részt vesz, azt anyagilag
is támogatja. Ennek mérete
meghaladja az Intézet által
korábban használatra adott
terület méretét (lehet ellenőrizni!).
• A közpark környezetében
valóban lakóházak is vannak,
ugyanakkor két vendéglátó
ipari egység is van a közelben. A gépkocsik parkolása az Intézetben is nehezen
megoldható volt.
• A most elkezdett sportcentrum és szabadidő központ várható befejezése a
legjobb esetben is 2018-ra
várható, és akkor sem biztos,
hogy az ilyen összejövetel céljára megfelelő felülettel fog
rendelkezni, az infrastruktúráról nem is beszélve.
• Az ilyen rendezvények
elengedhetetlen tartozéka a

zene a tánc és bizony néha
az italozás is, ez nyilván zavarja a közvetlen környezetben élőket. De kérdem
én: a Hunyadi-városban, a
Petőfi- városban, a Széchenyi-városban ez nem zavaró?
Kecskemét főterén is vannak
lakóépületek ahol az ott lakókat, ha zavar is például a Borutca éjfélig tartó zajongása,
nem tesznek panaszt a város
jegyzőjénél, hiszen tudják,
csak egy évben egyszer és
egy rövid ideig vannak ennek
kitéve.
• A rendezvény után a terület rendbetétele természetesen a rendezők felelőssége,
de úgy hiszem ez meg is történt, a megjelenített, de nem
meggyőző fotók ellenére is.
• A lovas fogatok felvonulása minden szüreti rendezvény színpompás velejárója,
most is szép volt, és ahol ló
van, ott lócitrom is előfordul.
Ám miután a Katonatelepi
közutakon nem tilos lovas kocsik közlekedése, azt hiszem
máshol is találkozhatunk kis
kupacokkal, amit, ha valakit
zavar, egy lapátmozdulattal,
környezetbarát módon el lehet távolítani.
• Külön kifogások érték a
rendezvény színhelyét kisgyermekes szülők részéről,
a biztonság miatt. Nos, a
rendezők
példamutatóan
megszervezett rendőri és
polgárőri felügyeletet biztosítottak és a körben elhelyezett
építési védő kerítéselemek
teljes biztonságot nyújtottak
az esetleg elkószáló kisebb
gyermekek részére is.
• Az időjárással szerencsénk volt, bár a por egy kicsit több volt, mint a zöldfelület, de ez idővel változhat.
Összességében, megértve
néhány lakó fanyalgását, sőt
felháborodását is, előbbiek is
hozzátartoznak az összképhez. Nagyon nagy köszönet
a két főszervezőnek: Kisberk
Hellának és Balla Krisztiánnak, meg persze segítőiknek
bízva abban, hogy a következő még jobb környezetben
és még nagyobb sikerrel fog,
esetleg ugyanitt, lezajlani.
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Röviden a programról:
A Szüreti Nap eseménysorozata az iskola tanulói részére
egy kis délelőtti szüreteléssel
és mustpréseléssel, kóstolóval telt az Intézet pincéjénél,
szűkebb körben, a helyhiány
miatt.

meg, megismerik a különböző
népek zenéjét, ünnepekhez
kapcsolódó népszokásokat,
tanulhatnak
megzenésített
gyermekverseket stb.
A pörköltfőző verseny első
helyezettje, a Valkai Sándor

Mindjárt a programok elején a Katonatelepi óvodások mutatták be aranyos műsorukat a büszke szülők és a nézőközönség örömére

Akik az este közeledtével
hamarabb hazatértek, sajnálhatják, hogy nem követhették
a „Juggler of the village” tűz�zsonglőr együttes bemutatója,

rült lebonyolítani ezt a vidám
ünnepséget. Másnap, minden
ellenkező híreszteléssel szemben, a helyszínt összetakarították a szervezők, és helyre-

Délután fél kettőtől egy csinos lovas hölgy felvezetésével,
több mint 15 lovas kocsi utaztatta körbe Katonatelep utcáin
az érdeklődőket, melyek közül néhány csodálatos kivitelezésű hintó is volt.

vezette zsűri ítélete alapján,
Harlacher Ferenc birkapörköltje lett, amit azután jóízűen
el is fogyasztottak.
A „Vadhajtás”citera zenekar
a szokásos magas színvonalú
műsorral kedveskedett a közönségnek (kalocsai és bácskai dallamokat szólaltattak
meg), ezúttal is bizonyítva,
milyen kiváló az iskolában a
gyerekek zenei felkészítése.
Az együttes szeptember folyamán Egerben megrendezett
Arany Páva gála hangversenyen nyújtott szereplésük elismeréseként Aranypáva Nagydíjat kapott.
A „Grapevine” együttes
műsorát már sokan ismerik,
minden eddigi fellépésük a
Katonatelepi Szüreti Napokon
óriási siker.

Délután háromkor a választókerület önkormányzati képviselője, Falu György köszöntötte a megjelenteket Balla Krisztián főszervező társaságában.

Már a megnyitó előtt hozzáfogtak a versenyzők a pörköltfőző verseny előkészületeihez, hogy az esti, zsűri általi kóstolóra minden fogyasztható legyen:

óriási látvány volt! Ezt követte
a késő éjszakába nyúló tánc,
ahol már inkább a fiatalabb
generáció ropta.
Összességében, egy új helyen, de jó színvonalon sike-

állt a rend. Reméljük jövőre
még sokkal jobb lesz! Még egyszer köszönet mindazoknak,
akik nemcsak ötleteket adtak,
hanem tettek is valamit a sikerért.
dr. Kerényi Zoltán

„Így tedd rá” elnevezésű népi játékokat és néptánc foglalkozást tartott Oldal Henriett óvodapedagógus, néptánc oktató
a kisebb korosztály számára. Sok-sok, mondókás, népi játékokat, táncot tartalmazó foglalkozásokat tart az egészen
kicsiknek a Baba-mama klubfoglalkozásain, óvodás korosztálynak a helyi óvodában és kisiskolásoknak szóló foglalkozásai kezdődtek szeptember végétől a Mathiász Iskola alsós
tanulóinak

(Fotók: Sipiczki S. Hírös.hu engedélyével)

A színpadon egymást váltották a zenés és táncos produkciók, melyek közül nagy
sikert aratott a Falloway táncegyüttes bemutatója, a népi
játékok és néptánc bemutató,
valamint a Dóbiás Péter és zenész társai, akik népi hangszereket szólaltattak meg. Dóbiás
Péter, aki maga zenetanár,
zenész kollégáival általános
iskolások számára szoktak
zenei előadásokat szervezni. A
Mathiász Iskolásokhoz is fognak jönni ebben a tanévben 5
alkalommal. Mindig valami új,
az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó témákban adnak elő műsort „Mesélő
dallamok” címmel. A gyerekek
nagyon szeretik ezeket vidám
előadásokat, sok érdekes és
ritka hangszerrel ismerkednek
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Az irodalmi pályázat eredménye
A korábbi lapszámainkban az
iskola diákjai számára meghirdetett irodalmi pályázat
véget ért. A pályamunkákat,
melyek két korcsoport részére hirdettünk meg, egy
háromtagú
bírálóbizottság
(Kisberk Hella, Laczay András, id. Tóth Viktor) értékelte és hozta meg végleges
döntését. A pályázatokat a
diákok jeligésen küldték be,
vagyis a bírálók anonim módon alkothattak véleményt
a munkákról. A Katonatelepi
Közügyek korábbi számaiban
már közöltünk néhány írást
ezek közül, természetesen
akkor még csak jeligésen. A
bírálók, figyelembe véve a
díjakat szponzorálók szándé-

kát is, két korcsoportban 3-3
munkát tartottak érdemesnek
külön elismerésre. Ezek a következők:
5-6. osztályos kategóriában
I. helyezett: Duzmath
Gábor: Az elveszett madár –
15.000Ft értékű ajándék vásárlási utalvány
II. helyezett: Zetkó Zsuzsanna: Az elveszett madár10.000Ft értékű ajándék vásárlási utalvány
III. helyezett Farkas Kitti: Ha a tábla mesélni tudna
– 5.000Ft értékű ajándék vásárlási utalvány
Az utalványokat felajánlotta a Kecskemét-katonatelepi
Ifjúságért Alapítvány
7-8. osztályos kategóriában

I. helyezett: Karsza Ágnes: Egy osztályfőnök
–
15.000Ft értékű ajándék vásárlási utalvány
II. helyezett: Ábel Andrea: Ló és lovasa című –
10.000Ft értékű ajándék vásárlási utalvány
III. helyezett: Benda Vivien: Kistestvér születik –
5.000Ft értékű ajándék vásárlási utalvány
Az utalványokat felajánlotta
a Katonatelepi Sportegyesület
A díjak átadására a Szüreti
Napok keretében került sor,
melyről fotók is készültek:
A pályázatra igen sok pályamű érkezett, sok színvonalas írással, eléggé különböző
elképzelésekkel és színvona-

lon. Összességében voltak
kiemelkedő fogalmazások is,
melyeket díjazott is a zsűri.
A gondolatok kifejtésében,
átadásában mindenki igyekezett egyedi látásmódot,
érzéseket beépíteni, sajnos
a kifejezésmód nem minden
esetben volt elég színvonalas.
Reméljük, hogy hasonló pályázatokkal sikerül felkelteni
a diákok érdeklődését az írás,
mint önkifejező eszköz, megismerésére és használatára,
és sokuk tud, és akar majd az
írott médiába bekapcsolódni
írásaival.
A mostani és a következő
lapszámban megjelentetjük
a még eddig nem közölt díjnyertes pályamunkákat, kívánva minden résztvevőnek
sok sikert és jó témákat egy
következő pályázathoz.

Az irodalmi pályázat nyertes munkái
1. helyezett (5-6. osztályos kategóriában): Duzmath Gábor

Az elveszett madár
Egyszer élt egy idős bácsi és egy idős néni. Nagyon szerették az állatokat, de legjobban a madárkákat szerették. A bácsit Tibornak hívták, a nénit Máriának. Ők Izland
szigetén laktak. Szerettek ott élni és minden este nézték az állatokat, miközben ültek
a parton, mint egy rendes család. Örültek az idősek annak a kedvességnek, szeretetnek, amelyet az állatoktól kaptak. Szegény öregekre rátört a szomorúság, amikor
visszaemlékeztek a régi gyermekkorukra, s a gyerekeikre, akik már meghaltak még
tízéves korukban.
Tibor bácsi megy az állatokhoz. Végigsimogatta az állataikat és hirtelen felkiáltott:
– Mária! Láttad valahol a kiscinegét?
Mária szomorúan felel:
– Biztos nem látod ott valahol? De melyik kiscinegére gondolsz?
– Nem látom, akkor biztosan eltűnt! -mondja bánatosan Tibor
Átmentek a távoli nyomozó ismerőshöz Itáliába. Az ismerősüket Bélának hívták.

I. helyezett: (7.- 8. osztályos kategóriában) Karsza Ágnes:

Egy osztályfőnök
Történetünk egy általános iskolás lányról, Annáról és az osztályfőnökéről szól.
Kezdjük a legelején, a 2012-es tanévnyitón. Ezzel az ünnepséggel kezdődött meg
Anna számára az 5. osztály. Ez egy nagy változás a kicsi lány életében. Felső tagozatos lett. Innentől kezdve megváltozik néhány dolog. Itt már többet kell tanulni, idősebb
korosztály veszi majd körül, sőt új osztályfőnöke is lesz. Na, igen. Az osztályfőnök.
Már nem a szigorú, ám emberséges Marcsi néni fogja egyengetni az útjukat, hanem
valaki egészen más. Anna nagyon reméli, hogy a testnevelő tanára, Ákos bácsi lesz
az. számára teljesen idegen, szőke nő terelgeti az újdonsült ötödikeseket. Nem sokkal később az illető
Viszont mikor a lány belép az iskolába, nem a tanár urat látja az osztálya mellett.
Megdöbbenésére egy kijelentette, hogy mostantól ő lesz az osztályfőnökük, és a Kati
néni megszólítást kell használniuk.
Annában egy világ dőlt össze. Nem erre számított és fájt neki a csalódás. Ő a magas, ijesztő, de jószívű tanár urat szerette volna, mégis egy alacsony, bájos boszorkát kapott. Ki tudja, mi rejtőzik a nyájas mosoly és a hideg, kék szempár mögött…
Lassan megkezdődött az iskola, ám Annának semmi kedve nem volt hozzá.
Ennek leginkább az új tanárnő volt az oka. Anna meg se akarta ismerni, teljesen
elzárkózott.
Ám ahogy bekövetkezett a tanítás, úgy tűnt, az érzés kölcsönös. Anna minden
helyes válaszáért megkapta a kiérdemelt mosolyt, de a lány érezte, hogy ez csak egy
álca. A többieknek viszont valós, eredeti járt.
Kati néni gyakran volt beteg. A gyerekek aggódtak és kíváncsiskodtak, kivéve
Anna. Őt nem érdekelte. Egész egyszerűen örült a tanárnő távollétének.
A következő tanévben sem javult a helyzet. A lány már olyan szinten utálta az
osztályfőnökét, hogy otthon mindennapos téma volt. Megutálta a tantárgyakat is,
amelyeket Kati néni tanított. Egy idő után már nem is készült ezekre az órákra. Az

– Segíts nekünk megkeresni az egyik kisbarátunkat – kérleli a két öreg.
– Persze segítek nektek kedves rokonaim – válaszol a nyomozó.
Visszautaznak Izlandra és kérdezik Bélát:
– Mi az első lépés?
– Keressünk nyomokat –mondja hozzáértően Béla, a nyomozó.
Elmennek nyomokat keresni, megnéznek mindent, átfésülik az egész szigetet.
Sajnos eredménytelenül.
– Mit is keresünk mi? –kérdezi Béla
– Egy kis cinegét. – válaszolnak az öregek.
– Hogy néz ki? –kérdezősködik tovább Béla
– Sárga és kék tolla van.
– Hiszen az ott van, ott csücsül a fa tetején – kiált fel Béla.
Felnéznek az öregek a fa tetejére és valóban ott ül a sárga-kék kismadár. Nem
győznek hálálkodni az idősek. Béla is visszautazik hazájába, az öregek is békésen
hazamennek. Azóta is élnek boldogan, egészségben. Szeretik egymást és még jobban figyelnek egymásra.
Jelige: Gábor
osztályfőnök sem volt kedves Annához. Átültette az osztály második legrosszabb
tanulója mellé. Innentől a lány jegyei viharos gyorsasággal romlani kezdtek. Ettől
fogva Anna a tanárnőt okolta még a szeles időért is.
A hetedik osztály érdekesen indult. Kati néni kórházban töltötte az első két és fél
hónapot. Annát nem zavarta. Tökéletesen elvolt a helyettesítő tanárokkal is, ellenben
az osztálytársaival, akik valósággal követelték, hogy Kati néni térjen vissza. Anna
mindig mondta: „Ha visszajön, akkor az lesz a bajotok”. És igaza lett…
Anna igyekezett kerülni a tanárnőt. Próbálta függetleníteni magát. Bármennyire is
utálta az osztályfőnökét, tanulnia kellett az ő tantárgyait is.
Egyszer aztán minden megváltozott. Anna a tanárnővel álmodott. Kedves álom
volt ez, cseppet sem bosszús, vagy rémisztő. Magát látta, amint mosolyogva, jókedvűen beszélget az osztályfőnökével. Megnyugvást érzett. Reggel a buszon a tanárnő
széles mosollyal üdvözölte Annát, s a lány érezte, hogy ez valós, nem álarc. Ettől
a naptól kezdve nem érzett haragot a nő iránt, nem is akart vele rosszban lenni.
Kifejezetten élvezték egymás társaságát.
Viszonylag hosszú időre megmaradt közöttük ez a jó viszony, ám nyolcadik osztályban újra összerúgták a port. Anna és a legjobb barátja, Zsolt gyakran megölelték
egymást az óraközi szünetekben és sok időt töltöttek el együtt. Ez nem meglepő,
hiszen legjobb barátok. De a tanárnő máshogy gondolta. Örökké csak azt mondta
nekik: „Ez már szerelem”. Több hónapba telt, mire sikerült meggyőzni, hogy a barátság az barátság, teljesen más, mint a szerelem. Anna hamar megbocsátott az
osztályfőnökének, mivel rájött, hogy a saját be nem teljesült kamaszkori szerelmét
látta kibontakozni Anna és Zsolt barátságában.
Alig két hónappal később Kati néni bejelentette, hogy elmegy, nem fog többé tanítani. Anna először rettenetesen kétségbe esett, de később beletörődött az új helyzetbe és megnyugodott. Látta a tanár nőjén, hogy boldog, felszabadult. Ennek Anna
nagyon örült. Tudta, hogy nem halnak meg egymás számára, csupán eltávolodnak
egy kicsit.
A lány búcsúzóul egy könyvecskét ad az osztályfőnökének, benne a történetükkel…
Jelige: A fekete-fehér ázsiai

Katonatelepi Közügyek
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Zajlik az élet az óvodában
Óvodánkba jelenleg 86
kisgyerek jár a négy csoportba. Örömmel érkeztek
vissza a régi óvodásaink
és jöttek az új kisgyerekek
szeptember elején. Azóta
már mindannyian megismerkedtek az óvodai élettel, a dolgozókkal, a többi
kisgyerekkel. Alakulnak a
barátságok is.
Igyekszünk minél több időt
a szabadban tölteni, amíg az
idő ilyen kegyes hozzánk, de
rengeteg jobbnál jobb programmal is kedveskedtünk a
gyerekeknek. A Szüreti Napon
a Katica csoportos gyerekek
léptek fel, mindannyiunk nagy
örömére. Bátran táncoltak a
színpadon, élvezték a műsort.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Felkészítő óvó nénijeik
Ferkó Bernadett és Nagy Lukácsné voltak.
Szüretelni is voltunk a Kutató Intézet jóvoltából, amit
ezúton is köszönünk az ottani
dolgozóknak. Ez a program
mindig népszerű a gyerekek
körében, izgatottan készülődnek rá. Farkas Sándor volt
óvodásaink apukája vitt el és
hozott vissza bennünket lovas
kocsival, ami hatalmas élményt jelentett a gyerekeknek.
A szőlőt vígan szedték, fáradhatatlanul hordták a kikészített
ládákba. Végül a saját kiskosaruk és vödrük is megtelt, amit
hazavihettek a családnak.

A második helyezett csapat

Mihály-nap alkalmából Saskőiné Csortos Ibolya óvó néni
kiállítást rendezett, amelyre
az óvodásokat, az alsósokat
és a szülőket is szeretettel
várta. Nagyon alaposan felkészült, és a gyerekeknek interaktív foglalkozást is tartott. A
gyerekek számtalan új – nekünk régi – eszközzel, szokással ismerkedhettek meg, több
tárgyat a kezükbe is vehettek,
a ruhadarabokat felpróbálhatták. Nekünk, felnőtteknek jó
volt visszamenni az időben,
rácsodálkozni a régen látott
vagy éppen a számunkra is
ismeretlen eszközökre, használati tárgyakra. A kiállított
tárgyak jó része saját és családja gyűjtése, de Katonatelep

Mihály Napi Kiállítás

lakói – köztük volt óvodásaink
és szüleik - is kölcsönöztek az
alkalomra jellegzetes tárgyakat. Nagyon szépen köszönjük
nekik. Megtisztelő volt, hogy
a Fazekas Ferenc volt iskolaigazgató hagyatékából is kaptunk kölcsön tárgyakat erre a
napra.
Október 3-án rendezte meg
a Ceglédi úti Óvoda a Pöttöm
Próba elnevezésű közlekedési versenyét, amelyre hat fős
csapatok jelentkezését várták. Természetesen óvodánk
is benevezett a vetélkedőre.
Sokat készült minden csoport,
gyakoroltuk a közlekedési táblák felismerését, színezését,
a közlekedési lámpák színeit, hogy melyik után melyik

Nehéz munka a szüret

következik, a rendőri karjelzéseket, helyes és helytelen
szituációkat véleményeztünk,
valamint a biciklizés is ment a
csapat tagjainak. A nagy felkészülésnek meg is lett az eredménye, hiszen óvodásaink a 2.
helyen végeztek. Szívből gratulálunk nekik, és természetesen nagyon büszkék vagyunk
rájuk. A csapat tagjai a következő nagycsoportos gyerekek
voltak: Börönte Balázs (Maci
csoport), Farkas Fanni (Katica
csoport), Fazekas Tamás (Cica
csoport), Juhász Andor (Cica
csoport), Kállai Boglárka (Csigabiga csoport) és Orlik László Gábor (Csigabiga csoport).
A csapatot a versenyre kísérte
Ferkó Bernadett és Horváth
Mónika.
Obbágy Tiborné Netti
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Bibliai személyekkel foglalkozó sorozatunkban Pál
apostol kerül elénk, akinek
élete és Istennel való találkozásai messze meghaladják egy cikk terjedelmét,
mégis néhányat kiemelek
közülük.
A múltja, életének indulása
ígéretes. Eredeti neve Saul. Vallásos, félig zsidó családban nő
fel a mai Törökország déli részén. Kiváló tehetsége miatt Jeruzsálemben tanul, szép jövőt
jósolnak neki. Komolyan veszi
hitét, ám – mai kifejezéssel élve
– szélsőséges nézeteket vall, így
részt vesz abban a törekvésben, hogy az alig megszületett
keresztyénséget el kell tiporni.
Többek kivégzésével egyetért,
Jézus követőit üldözi. Pedig vallásos ember… Aztán életének
fordulata mégis bekövetkezik.
Damaszkusz felé tart, hogy az
ottani keresztyéneket elfogja,
amikor rendkívüli módon megjelenik neki Jézus útközben.
Elveszíti látását, minden, amit
addig felépített semmivé lesz,
a jövő bizonytalanná válik. Három napot tölt teljes vakságban, s közben lélekben megvilágosodik, Krisztus követője
lesz. Látását visszanyeri, megkeresztelkedik, üldözőből üldözötté válik. Innentől ismerjük őt
Pálként. Három hosszú missziói útján gyülekezeteket alapít,
közben sokszor testi kínokat
kell kiállnia, vesződik az új gyülekezetek irányításával, rossz
hittani elképzeléseivel, erkölcsi

2016. október

Pál apostol
kilengéseivel. Leveleket ír, amelyek ma a Biblia részét képezik,
ezekben gyülekezeteket, vagy
személyeket tanácsol abban,
hogyan élhetnek Istenhez méltó
életet. Élete tele van sikerrel és
kudarccal, Isten pedig felhasználja őt egyháza építésében. A
hagyomány szerint a Nero féle
keresztyénüldözésben veszti
életét Rómában, Kr.u. 64-ben.
Mit üzenhet élete és Istennel
való kapcsolata?
Ha a vallás ítélkezéssel társul, akkor embertelenné lesz.
A vallás önmagában üressé
válhat. Ha a keretei, szokásai
maradnak csak meg, akkor az
ember kizárólag szabályokat
akar majd megtartani és másoktól elvárni. Aki pedig nem
illeszkedik ezekhez, azt meg
kell bélyegezni. A kiüresedő,
csak szabályokhoz ragaszkodó
vallás türelmetlen a másikkal
szemben. Sok jelét látjuk ennek manapság. Ugyanakkor
nemcsak hitrendszerek, hanem
gondolkodási-, és eszmerendszerek esetén is megfigyelhető
ez a jelenség, ami társadalmak
végzetes szétszakadásához vezethet. Pál élete egy, a feltámadott Krisztussal való találkozás
után vesz gyökeres fordulatot.
A hit megélése, gyakorlása teret enged az életünkben Istennek, de szükséges egy vele való,
életet formáló találkozás. A

keresztyén hit elsősorban nem
hitrendszer, hanem életközösség, kapcsolat Istennel, amit
egyéni és közösségi formában
is meg lehet élni. Valamilyen
Istennel kapcsolatos élménye
szinte minden embernek van. A
kérdés, hogy mit kezd vele. Pál
arra használta ezt az élményt,
hogy átgondolta életét és rájött,
meg kell térnie hozzá, gyökeres
fordulatra van szüksége. Ha
Istennel kapcsolatos élményt
élünk át, akkor azzal még dolgunk van, hiszen esélyt kaptunk
a mellette való döntésre!
Pál megtérése előtt is komolyan vette Isten törvényét.
Úgy gondolta, teljesítenie kell
maradéktalanul és akkor nyeri
el az örök életet. Általában így
gondolkodunk: ha jót teszünk,
Isten megfizet nekünk. Tulajdonképpen így önigazolást keresünk, teljesítményt akarunk
felmutatni Isten előtt. Isten
azonban elsősorban hitet, belé
vetett bizalmat vár tőlünk. Hitet az Ő Fiában, Krisztusban,
az ő kereszthalálában és feltámadásában, amivel az örök
élet lehetőségét szerezte meg
nekünk. Krisztusban való hitet
vár tőlünk, ezáltal megbocsátja vétkeinket és új életet ad.
Pál, mikor megértette ezt, így
foglalta össze: „Az igaz ember
hite által” él. Sokak felszabadító
felfedezése lett ez azóta, csak

Laczay András
lelkipásztor

hogy az egyik legjelentősebbet
említsük, Luther Márton életében és a reformáció elindulására is nagy hatást gyakorolt.
Isten felhasználja az ember
tehetségét. Sokan gondolják,
hogy a Krisztust követő embernek fel kell adnia önmagát, hite
szigorú keretek közé szorítja,
nem tud kiteljesedni. A tehetséges Saulból lett Pál apostol éppen az Istennel való találkozás
nyomán találta meg helyét a világban. Tudása, felkészültsége,
szónoki képességei hatékonynak bizonyultak szolgálata során. Van, aki fél attól, hogy ha az
Urat követi, nem teljesedhet ki
az élete. Pál kiváló példa arra,
amit Jézus mond: „Mert aki
meg akarja menteni az életét,
elveszti azt, aki pedig elveszti
az életét énértem, megtalálja
azt.” (Máté 16, 25)
Pál találkozott Istennel és e
gyökeres fordulat alapjaiban
változtatta meg életet, teljesebbé téve azt. Miért ne történhetne ez meg bármelyikünkkel?

Top-keretből nyílik lehetőség a Mathiász iskola
energetikai korszerűsítésére
A város számára mintegy 23 milliárd forintos fejlesztési lehetőséget kínál a Terület és Településfejlesztési
Operatív Program, rövidítve TOP. Az összeg hatalmasnak tűnhet, de ha megnézzük, mennyi mindent kell
a városban fejleszteni ahhoz, hogy a meglévő problémák kezelése mellett néhány előre mutató beruházást
is el tudjunk végezni – nos, akkor már nem is olyan
sok ez a pénz.
Azt még hozzáteszem, hogy ilyenkor természetesen bruttó összegekről beszélünk, tehát a 23 milliárd forint 27 %-a
Áfa formájában befizetésre kerül. Ezt azért kell megjegyezni,
mert sok esetben felteszik a kérdést egy-egy önkormányzati
beruházásnál, hogy mi került ilyen sokba? A város nem rendelhet meg semmit számlák nélkül, legyen az anyagköltség
vagy munkadíj. Így egy-egy ilyen hivatalos munka nem hasonlítható össze összegszerűségében egy privát beruházással.
A kis kitérő után röviden leírom a közgyűlés által már jó-

váhagyott anyagot. Mint látható, ennek 2018 októberére kell
befejeződnie.
A fejlesztés műszaki tartalma:
– Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1500 m2 felületen;
– Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2200 m2 felületen;
– Lapos tető szigetelése kb. 68 m2 felületen;
– Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 440 m2 felületen;
– Fűtési rendszer rekonstrukciója;
– Napelemes rendszer telepítése.
Tervezett beruházás nagyságrendje: bruttó 140.800.000 Ft
Tervezett elszámolható költség:
bruttó 160.705.800 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás mértéke: bruttó 160.705.800 Ft
Becsült projekt összköltség:
bruttó 160.705.800 Ft
A projekt megvalósításának tervezett határideje
2018. október 31. napja.

2016. október
Tisztelt Pácienseim!
Ebben a cikkemben a praxisomba tartozó személyeket
szeretném tájékoztatni, ez
év októberében bevezetendő
szűrő és állapot felmérő programunkról.
A praxisunkba tartozó pácienseket előzetes időpont
egyeztetést követően, a rendelési időn kívül, egy átfogó
vizsgálatra hívjuk.
Itt a megfelelő vizsgálatokkal egyes betegségek korai felismerésére, illetve a megelőző
állapot felderítésére van mód.
Amennyiben a vizsgálatok
eredménye negatív, úgy ez
megnyugvást jelent mind a
páciens, mind a családorvosa
számára.
Abban az esetben azonban,
ha megbetegedés gyanúja vetődik fel, időben kivizsgálva,
kezelve az adott problémát
egyszerűbb és gyorsabb lehet
a gyógyulás.
Ezzel nemcsak az élet hos�szát, hanem minőségét is javíthatjuk.
Gyakran tapasztalom, hogy
a mindennapi rohanás során
az emberek nem értékelik az
egészségüket. Egy- egy intő jel
hatására talán elgondolkodnak, és változtatnak az életmódjukon.

Katonatelepi Közügyek
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Prevenciós vizit
A korcsoporthoz köthető
időről-időre megismételt szűrővizsgálatok lehetőségét a
törvény biztosítja. Szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy éljenek a lehetőséggel.
Célunk az alapellátási tevékenységünk működésének,
hatékonyságának és ezzel egyidejűleg a betegek elégedettségének javítása.
A prevenciós vizit lebonyolítását praxisunkban hárman
végezzük.
A háziorvos, a körzeti ápolónő és az adminisztrátor.
A találkozókat csütörtöki
napokon 9.30 és 11.30 között
szervezzük. Ekkor csak a behívott személyeket fogadjuk.
Az adminisztrátor: Kohutné
Meggyesi Katalin, levélben értesítést küld a prevenciós vizit
előtt 1-2 héttel, hogy mikorra
várjuk a pácienst. Amennyiben valakinek ez az időpont
nem felel meg, úgy az itt megadott telefonszámon egyeztethet az adminisztrátorral, hogyan módosítsák a találkozót.
A vizsgálat előtt néhány nappal még telefonon is kérünk
egy megerősítést, hogy részt

A rövidesen kezdődő népesség összeírás kapcsán sajnos
az alvilág, a bűnözők is akcióba akarnak majd lépni. A
rosszindulatú szélhámosok is tudni fognak erről a felmérésről, így biztosan készítenek hamis igazolványokat,
csak hogy főleg idős emberek lakásába bejussanak, és
pofátlan módon, amíg az egyik kérdez, addig a másik
a lakásban az értékeket összegyűjti. Ezért fontos a kér-

tud e venni a behívott személy
a vizsgálaton. Fontos ez azért,
hogy a várakoztatást illetve az
üres időket elkerüljük.
Az egyeztetett időpontban
az ápolónő, Gajdácsi Frankné
Icuka fogadja a pácienst.
– adatlapot töltet ki a 2-es
típusú cukorbetegség kockázatának a felmérésére.
– a törzskartonon a szülők,
és a páciens korábbi betegségeit, adatait rögzíti.
– Vérnyomást mér
– EKG-t készít.
– Ezt követően a szükséges
beutalókat kiadja attól függően, hogy milyen további vizsgálat indokolt és szükséges.
(Laborvizsgálat, hasi ultrahang, szemészet, stb.)
– A vastagbél daganat szűrését egyelőre nem támogatja
az egészségbiztosítás. Tájékoztatjuk a pácienst, hogy
otthon, saját maga elvégezheti a széklet vérvizsgálatot.
Ehhez, egy gyógyszertárban
megvásárolható tesztet kell
beszereznie. Ára: 995 Ft. Ennek pozitív eredménye estén a
háziorvossal okvetlen meg kell
beszélni a további teendőket.

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Amikor a vizsgálati eredmények elkészültek, azt kérjük,
hogy jelezzék felénk. Mindezen leleteket a háziorvos és
az ápolónő közösen átnézi,
és amennyiben szükséges, az
orvossal való személyes találkozás időpontját egyeztetjük.
Tekintettel arra, hogy korcsoportonként keressük meg
a pácienseket ez a program
több évet vesz igénybe, mire
mindenkivel találkozunk.
A szűrővizsgálatokat az
1952-1962. között született
személyekkel kezdjük.
Bízunk abban, hogy jó hangulatban zajlanak ezek a találkozók és sokan élnek a felkínált lehetőséggel.
Dr. Serfőző Katalin
háziorvos

dezők visszaellenőrzése még a beengedés előtt. Ez a lényege a következő anyagnak is, melyet a rendőrség megküldött a polgárőrségnek, akik most a lakóság figyelmét
felhívják az óvatosságra. Az üzenet minden Katonatelepi
polgár számára fontos, még akkor is, ha nem minden
családhoz fognak kimenni a kérdezőbiztosok. A bűnözők
ezt nem fogják figyelembe venni, mindenki legyen óvatos!

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára
A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két
népszámlálás között követi
nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra
2016. október 1. – november
8. között kerül sor.
Az összeírást az ország
2148 településén mintegy
440 ezer címen végzik el, ez
a magyar háztartások 10%át jelenti. A mikrocenzust
törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az
alapkérdőívekre, amelyek a
lakás és a személyi kérdőív.

A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek
kapcsolódnak a következő
témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások
presztízse,
véleményünk
saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a
nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik,
az időszak elején, interneten
keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok
végzik az összeírást laptopok
és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltési
időszak:
2016. október 1–9.
Összeírási időszak:
2016. október 10.
–november 8.
Miről ismerhető fel a
számlálóbiztos?
Magyarország
területén
2016. október 10. és november 08. közötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát
számlálóbiztosi igazolvánnyal
igazolja, amelyen szerepel a
neve és az azonosítószáma.

A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai
Hivatal
06-80-200-014
ingyenesen hívható, zöld
számán ellenőrizhetik le! További információ található
a mikrocenzusról az alábbi
oldalon: http://www.ksh.hu/
mikrocenzus2016/
A polgárőrség nevében:
Héjjas János
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Előző lapszámunkAz idei ősz, eddig 35
ban részletesebben
a
mezőgazdászok, ◦C
beszéltünk
Szent
kertkedvelők számá- 30
Mihály napjáról, ami,
ra kedvezően alakult
sok más hagyomány
időjárási szempont- 25
mellett, a vidéki emból. A betakarítási
berek gazdasági év
munkákhoz kedvező
20
fordulója. Bár sok
hőmérsékleti és csahelyen a szőlőszüret
padékviszonyok volcsak ezután kezdőtak,
természetesen 15
dik, a Duna –Tisza
országos szinten elégDr. Kerényi Zoltán
közén, így Katonagé eltérő módon. Az 10
telepen is, október
már megszokottnak
elejére (szőlőfajtától függően) már mondható, hogy a közvetlen környe- 5
általában megforrt a korábban szü- zetünk, Katonatelep, elég sok anomáretelt szőlők bora. A népi hagyomá- liát mutat még a közvetlen közeli tele- 0
nyokat ma már felülírják, a gazdasági pülésekhez is, jól ábrázolja ezt a NAIK
megfontolások, a külső körülmények Szőlészeti
és Borászati Kutató Állo- 35
35
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Néhány fontosabb kerti munkálat, teendő októberben, a teljesség igénye nélkül:
• A télálló burgonyát most
már fel kell szedni, de ügyeljünk arra, hogy csak napos,
száraz időben ássuk ki. A
földet le kell súrolni a gumókról és száradás után tegyük
zsákba, majd fagymentes, sötét helyen tároljuk.
• Októberben le kell szedni
az utolsó babokat, de gyökereit hagyjuk a földben, mivel
a nitrogénkötő gyökérgumó
nagyon jó trágya.
• A káposztát is be lehet
takarítani, bár sokan meghagyják a fagyok utánra. Az
áttelelő káposztafélékről a
sárguló leveleket el kell távolítani. Megfelelő fejlettségű,
tömör fejek esetén ez is célravezető. Vigyázat: a levelek
alatt meztelen csiga rejtőzhet. A káposztafélék külsejét
sóval megszórva, megakadályozhatjuk, hogy egész té-

len benne csemegézzenek.
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trágyához hozzáférhessenek.
A talajban levő
víz megfagyása,
aztán megolvadása tavasszal
lazává teszi a talajt, így kön�- tömböket hagyunk, mert a
nyebb dolgunk lesz.
giliszták úgyis szétzúzzák és
• Október és november a tavasszal könnyebb dolgunk
legmegfelelőbb hónap, hogy lesz. Célszerűen jó mélyre
nekilássunk az ásásnak, trá- kerüljön a trágya, ezáltal mégyázásnak. Nem gond, ha lyebbé válik a termőtalaj réaz ásás során nagyobb föld- teg.

• Az időjárástól függően
kezdenek hullni a levelek, ami
értékes tápanyagforrás. Ehhez a legegyszerűbb házilag
összeállítani egy levéltárolót
összeállítani, akár úgy, hogy.
egyszerűen leszúrunk négy
cöveket a földbe, és köré
dróthálót rögzítünk.
Ha rendesen megtömjük
száraz levelekkel, hagyjuk
állni egy évig, ez alatt a rakás legalább egyharmadára
fog csökkenni, folyamatosan adhatjuk tovább hozzá
a leveleket, nem kell elégetnünk!
• A fokhagymát is elültethetjük most, habár ez még
novemberig is várhat. Ha
van rá időnk és az időjárás is
kedvez, érdemes most megtenni, mert ki tudja, milyen
időre számíthatunk majd novemberben.

Főbb októberi növényvédelmi teendők: őszi lemosó permetezések
– záró permetezések:
Egy lemosó permetezést
a gyümölcsfáknál, szőlőnél érdemes még az ősszel
beiktatni, hiszen tavasszal
sokszor nehéz alkalmas
időpontot találni rá. Sokan
a metszést már közvetlenül
lombhullás után megkezdik.
Ha ez előtt végezzük el a
lemosó permetezést nyilván több permetezőszert
használunk, mégis sokan
ajánlják, hogy még teljes
lombhullás előtt kell elvé-

gezni a permetezést, így a
lehullott leveleket is fertőtleníti a permetlé. Kiskertekben mégis jut talán annyi
idő, hogy a lehullott leveleket összegereblyézzük, és
ha fertőzöttek elégessük, és
csak ezután kezeljük fáinkat,
szőlőnket valamelyik lemosó
permetező szerrel. Nagyon
későre sem tanácsos halasztani ezt a permetezést, mert
a kórokozók késő ősszel már
felkészülve a télre jobban

ellenállnak a gombaölő szereknek is. Válasszunk réz és
kén hatóanyagúakat erre a
célra, olajos szerekkel csak
három-négyévente tanácsos
lemosásszerűen permetezni.
A peronoszpóra gombája
a lehullott levelekben és a
kéregrészeken telel át, ezért
az előző kártevőkkel együtt
rezes készítményekkel való
kezeléssel
megelőzhetjük
a jövő évi kártételt. Peronoszpóra idén minden kert-

ben, minden gyümölcsfán jelen volt, feltétlen szükséges
a jövő évi megelőzés.
A lisztharmat gomba termőtesteit a leveleken fekete
pontok alakjában láthatjuk.
Kajszibarack fák gutaütésére az ágak, vagy később az
egész fa elszáradásából következtethetünk. A kórokozók ősszel sebeken keresztül
fertőznek, ezért lombhullás
után metszeni, permetezés
nélkül nem szabad.

Max.
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Az évad növénye: a sütőtök
A tökfélék (Cucurbitaceae)
családjába több faj tartozik,
kedvelt kiskertben is termesztett növény. A lopótök kivételével Amerikából származik. A
termesztett tökök nagy része
négy tökfajhoz tartozik. Ezek
közül a laskatöknek nincsenek nagyon elkülönült fajtái, a
pézsmatöknek kevés, az óriásilletve a spárgatöknek viszont
számtalan termesztett fajtáját
ismerjük.
A mai háztartásokban túlnyomórészt a Pézsmatök
(Cucurbita moschata) kerül
felhasználása, ami több néven
is ismert, például, mint sonkatök, bébitök és kanadai tök.
A termés alakja jellegzetes, a
kocsánytól távolabbi vége kiszélesedő. Húsa a sok karotintól élénk narancssárga. Szinte
kizárólag sütőtöknek használják, majdnem teljesen kiszorította az óriástök (Cucurbita
maxima) sütni való fajtáit. Ez
utóbbi Magyarországon legismertebb fajtája a „Nagydobosi”. A sütőtök tápértéke a
spárgatökénél nagyobb, nagy

a szénhidrát-, és C-vitamin
tartalma is.. Energiatartalma
80 kcal/100 gramm, 16,5 g
szénhidrát van 100 grammjában. Nem túl sok fehérjét,
rostot és zsírt tartalmaz, viszont gazdag a különböző A-,
B1-, B2-, B3-, B6-, C-, E-vitaminokban, folsavban és pantoténsavban. Karotintartalma
például 4 mg, C-vitaminból 24
mg-t találhatunk benne, E-vitaminból pedig 1,1 mg-t, ezen
túlmenően igen gazdag ásványi anyagokban, mint kálium-,
foszfor-, vas-, réz-, mangán.
A különböző fajták termesztési módja csaknem egy-

forma, igénylik a jól trágyázott talajt ezért a földbe érett
trágyát, vagy komposztot kell
bedolgozni. A sütőtököt általában helybe vetik, de a palántás előnevelés is elterjedt.
Ilyenkor áprilisban üvegházba, vagy fűthető melegágyba,
cserépbe, vagy gyeptéglába
szoktak 2-2 szem magot dugni, majd kikelés után a gyengébb példányokat eltávolítva,
a palántákat a májusi fagyos�szentek után kell a szabadba
kiültetni.
Szabadföldbe május elején, vessük el fészkekbe 5-6
db magot, 6-8 cm mélyre. A

A szőlőparcellák betelepítése
(Történeti emlékek a 19. századból)
A szőlő telepítését – amit akkoriban ültetésnek neveztek
–, megelőzte a szőlőművelés
legnehezebb, legnagyobb fizikai
erőt megkívánó munkaművelete, a fordítás. Ültettek homokba
mély-szántással is, de leginkább fordították a földet a régi
időkben. A homokot legalább
80 cm mélyre kellett megforgatni, lehetőleg úgy hogy a felső már termékenyebb, humuszosabb réteg kerüljön alulra, a
szerves trágyával egyetemben.
A „leleményes” munkások,
mert akkoriban sem kellett a
„parasztembörnek”, a napszámosnak a szomszédba menni
egy kis furfangért, szaggatással próbálták gyorsítani
és könnyíteni munkájukat. A
gazdának, vagy vincellérének
gyakran kellett ellenőriznie a
fordítás mélységét és minőségét. A szaggatással ugyanis
nagyobb,
összekeményedett
földdarabok kerülhettek alulra,

ami több szempontból is veszélyeket hordozott magában.
A nagyobb rögök az ültetésnél
okoztak gondot, az ültető fúró
megakadhatott benne, és a fiatal szőlők egyik legnagyobb
ellenségének számító cserebogár-pajorok, vagy ahogyan akkoriban nevezték, a „bujtáskukacok” sem kerültek elő. Ezeket
pedig fontos volt eltávolítani a
forgatás alkalmával, mert abban az időben még nem használtak talaj-fertőtlenítő szereket, és kártételüket csak így
lehetett megelőzni. Ez pedig
az eredésben hatalmas anyagi
veszteségeket okozott. A gazda
a béren felül még külön fizetett
a „bujtáskukacokért” is. „Kecskeméten szőlőföld fordítást
nem is végeztet úgy senki, hogy
a pajort, vagy bujtáskukacot
össze ne szedesse. Valamikor
százáért 2 liter bort vagy 10
krajcárt fizettek” – írja Szabó
Kálmán, Kecskemét szőlő és

gyümölcstermelésének múltja
című, a Katona József Társaság kiadásában, 1934–ben
megjelent könyvében.
A fordítást általában egész
télen át végezhették, amikor a
föld fagya engedte. Az ültetésre
- a kissé megülepedett földbe általában tavasszal került sor.
A beáztatott simavesszőket,
amelyek a mai szabványtól
hosszabbak (70-80 cm) voltak,
fából vagy vasból előállított
fúróval készített lukba helyezték, úgy hogy egy szem (rügy)
maradjon a talajszint felett, és
a talajt az un. szorítóval nyomták a vesszőhöz. Ezt követte a
beöntözés, majd a talajszint
feletti rész takarása, az un.
„csirkézés”. Ezeket a takarásokat a későbbiekben ellenőrizni
kellett, mert a homokot kön�nyen elfújta a szél és a vessző
kiszáradhatott.
A régi időkben a tőkéket alig
egy sukkra ( hossza egyenlő a

magok kikelése után ritkítani
kell a kívánt tőszámra. Ne feledjük, hogy a sütőtök hosszú
indákat növeszt, ezért nagy a
helyigénye, a legjobb a kb. 90
cm-es vetési sor és tőtávolság
. A sütőtök kedvenc fejlődési
helye egy komposzt halom,
amelyre ültetve hatalmas méreteket is elérhet.
A sütőtök félék viszonylag
igénytelenek, különösebb ápolásuk nem szükséges, viszont
nagyon sok tápanyagot és
rendszeres kapálást kívánnak.
Nagyobb terméssel hálálja
meg, ha az indákat rendszeres időközönként visszavágjuk. A sütőtök leveleit nagyon
kedvelik, rágcsálják a csigák,
szívogatják a levéltetvek. A
lisztharmat és az uborka-mozaikvírus is megtámadhatja.
A sütőtök akkor a legízletesebb, amikor a dér már megcsípte és a termések keményítő tartalma nagy részben már
elcukrosodott.
Felhasznált irodalom:
www.- gazdalap.hu;
www. termeszettar.hu
két ököl és a kinyújtott, egymás
felé mutató, összeérő hüvelykujjak együttes hosszával; kb.
32-35 cm) ültették. Napjainkban, de már Mathiász idejében
is, a tőke-távolság ennek három
– négyszerese. A sortávolság is
jóval kisebb (egy kis lépés, kb.
35-40 cm) volt a mainál. Ne
feledjük, hogy abban az időben
a takart fej-művelés volt az általános, még a karós-támaszt
is ritkán alkalmazták. A sortávolság előbb 1-1,2 m-re, majd a
„magas-művelés” bevezetésével 2,2-3,5 m-re nőtt. Jelenleg
az 1 hektárra telepített tőkék
számának emelkedésével (45000 tőke/ha) ismét csökkennek ezek az értékek.
Mathiász János, a korábbi
lapszámokban már idézett leveleiben gyakran kitért ezekre
a dolgokra, nem mintha Katona
Zsigmond, aki ezeket a munkálatokat barátja szőlő-parcelláiban „levezényelte” ne tudta
volna maga is, de a „gazdaembör” már csak ilyen, mindig a
veszélyeken jár az esze.
Lázár János
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A Katonatelepi Baba-Mama klub
október havi programkínálata:
• október 4. kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes), téma: ÖKOHÁZTARTÁS,
meghívott előadó: Szilvási-Hazag Lívia a Linature természetes kozmetikumok készítője
és vegyszermentes kozmetikumok forgalmazója
• október 8. szombat 14-17 óráig BABABÖRZE a Mathiász János Általános Iskola
aulájában, asztalfoglalás: Nagy Betti könyvtárosnál, 76/509-612
• október 11. kedd 09:30-tól „Így tedd
rá” népi játékok és tánc 1 éves kortól Oldal
Henriettel (1000 Ft/alk.)
• október 18. kedd 10 órától Baba-Mama
klub (ingyenes), téma: Anya és Nő is - avagy
a praktikus ruhatár összeállítása, előadó:
Csernus-Farkas Ágota
• október 20. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás István bácsival (700
Ft/alk.)
• október 25. kedd 09:30-tól „Így tedd
rá” népi játékok és tánc 1 éves kortól Oldal
Henriettel (1000 Ft/alk.)
A programokhoz a helyszínt a Katonatelepi Fiókkönyvtár biztosítja!
Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

VÉRADÁS KATONATELEPEN
Helye: Mathiász János Általános Iskola,
Kecskemét, Katona Zsigmond u.1.
Időpontja: 2016. október 22. szombat
9-től 12 óráig
A vérvételre jelentkezők feltétlenül hozzanak
magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát
és TAJ-kártyát
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