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November: őszutó, enyészet hava
Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése...

(Csokonai Vitéz Mihály)
A mai naptárakban az év 11. 
hónapját írjuk, de a római-
aknál, november a kilence-
dik hónap volt („novem” = 
kilenc). A hónap bővelkedik 
jeles napokban, hagyomá-
nyokban, ebből szemezge-
tünk most néhányat.

A mai napig is november 
első két-három napja a ha-
lottak kultuszát szolgálja, és 
Európában mindenütt fontos 
kegyeleti ünnep. A Mindenszen-
tek napját (november1.) és a 
Halottak napját (november 2., 
vagy 3., attól függően, hogy 
elseje vasárnapra esik-e) az 
Egyház csak a 9. és 10. század 
óta ünnepli meg. Az emberek 
legtöbben a halottak napját és 
a mindenszenteket rokon ér-
telmű kifejezésként, egymás 
helyettesítésre használják. Ez 
nem felel meg a valóságnak, hi-
szen, két teljesen külön ünnep-
napról van szó. Mindenszentek 
napján a katolikus egyház az 
üdvözült lelkekről emlékezik 
meg. és tévedés, hogy novem-
ber 1-jét nevezik a halottak 

napjának. A halottak napja 
keresztény ünnep, az elhunyt, 
de az üdvösséget még el nem 
nyert, a tisztítótűzben lévő hí-
vekért. Ezt az ünnepet minden 
évben november 2-án tartják, 
ezen a napon szinte mindenki 
gyertyát, mécsest gyújt meg-
halt szeretteire emlékezve, 
vagy kilátogat a temetőkbe és 

szeretteik sírjára virágot helyez 
el. Könnyen összetéveszthető a 
két fogalom, két ünnepnap, hi-
szen a naptárban egymás mel-
letti két napról van szó.

Tragikus fintora a sorsnak és 
történelemnek, hogy a gyász 
és emlékezés napjaihoz közeli 
napra, november 4-ére esik az 
újkori magyar történelem egyik 
legszomorúbb emléknapja, az 
1956-os forradalom vérbe-
fojtásának kezdete, a szovjet 
csapatok megtorló hadjáratá-
nak első hadművelete, a forra-
dalom leverése. Ezen a napon 
gyújtsunk egy mécsest minden 

hős tiszteletére és emlékeze-
tére, akik vérüket áldozták az 
akkor csak rövid időre kivívott 
szabadságért!

A jeles napok kissé vidámabb 
hagyománya a november 11-i 
Szent Márton nap és az ehhez 
kapcsolódó számos esemény. 
Szent Márton a középkor egyik 
legnépszerűbb szentje volt, tör-

ténetét részletesen elemzik az 
egyházi és történelmi króniká-
sok. Ő a koldusok, a katonák, a 
ló- és lúdtartók védszentje, és 
nem utolsó sorban Franciaor-
szágé is. Márton-nap alkalmá-
val egyre több helyen szervez-
nek helyi rendezvényeket, ahol 
fontos szerepe van a bornak, 
libalakomának, és egyéb ha-
gyományőrző programoknak. 
Mint minden jeles naphoz, 
Márton napjához is kapcsolód-
nak időjárásjósló praktikák és 
megfigyelések: például a liba 
csontjából („ha a liba csontja 
fehér és hosszú, akkor havas 

lesz a tél, ha viszont barna és 
rövid, akkor sáros”). A Már-
ton napján tapasztalt időjárás 
alapján a jóslás: „Ha Márton 
fehér lovon jön, enyhe tél, ha 
barnán, kemény tél várható.” 
A mai napig egyik leggyakoribb 
és legnépszerűbb női keresz-
tnevünk Erzsébet, névnapját 
november 19-én ünnepeljük. A 
név viselői talán nem is tudják, 
hogy Árpád-házi (Magyaror-
szági) Szent Erzsébet volt, aki 
ezt a nevet híressé tette egész 
Európában. Erzsébet II. András 
királyunk lánya volt. Rövid, de 
hányatott élete során, magát 
nem kímélve, jótékonykodott 
és javait, rövid életének utolsó 
esztendeit a betegek és rászo-
rultak gondozásának szentelte. 
Huszonnégy évesen halt meg, 
és már három és fél esztendő-
vel később, 1235. május 26-án, 
pünkösdkor szentté avatták.

Nem feledkezhetünk meg 
igazi lokálpatriótaként Kecske-
mét híres szülöttjének, Katona 
József drámaíró születésének 
225. évfordulójáról. Katona 
József életéről, munkásságáról 
számtalan kötetet írtak már. 
Most csak felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a Katona József 
Társaság a Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
val közösen, november 11-én 
megemlékezést tart a Katona 
József gimnáziumban.

KZ
felelős szerkesztő
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Rövidesen itt az év utol-
só két hónapja és így 
célszerű és szükséges, 
hogy terveinket, elkép-
zeléseinket és az eddig 
elért tényeket megfelelő 
sorrendbe csoportosítva 
tájékoztassuk olvasóin-
kat. Azokról a beruházá-
sokról és fejlesztésekről 
van szó, amelyeket elő-
készítettünk, pályáztunk 
és várjuk az eredményt.

1. TOP pályázaton a 
Mathiász János általános 
iskola:160 milliós energeti-
kai fejlesztése. A lap előző 
számában már képviselő 
tollából megjelent egy cikk! 
Jelentősége az, hogy a vá-
ros vezetése elismeri a ka-
tonatelepi iskolát! Katona-
telepen egyedülállóan nagy 
értékű beruházásról van 
szó, az utóbbi tizenöt - húsz 
évben ilyen mértékű fejlesz-
tést nem terveztek és való-
sítottak meg! Reméljük, a 
város pályázata sikeres lesz 
és a nyári szünetben meg-
kezdődhet a korszerűsítés.

2. Szabadidő és Sport-
centrum hírei: 2016-ban 
beadott MLSZ jóváhagyott 
és elnyert pályázat alapján 
a szabadidő és sportcent-
rum területén létesítésre 
kerül 30 millió forint érték-
ben (a város által biztosított 
önrész 10 millió HUF + a 
19625 m2 terület) egy műfü-
ves 40x 26 os labdarúgó pá-
lya esti világítással, kerítés-
sel a lehető legkorszerűbb 
kivitelben. A megvalósítása 
2017 első felében várható.

3. 400 méteres retortán 
futópálya létesítésére adott 
be a város vezetése pályá-
zatot. Ennek értéke 18 mil-
lió forint. Hangsúlyozni kell, 
hogy a pályázatot még meg 
kell nyerni. De a város rang-
sorolása Katonatelepnek az 
elismerése!

4. Ugyancsak a szaba-
didő és sportcentrum 
területén történő megva-
lósításra nyújtott be pályá-
zatot a város vezetése egy 
12 helyes fittnes pálya ki-
alakítására. Természetesen 
ez is csak lehetőség még, 
de mivel kapcsolódik egy 
országosan meghirdetett 
programmal, remény van az 
eredményes pályázatra. En-
nek értéke 12 millió forint 
lesz.

Mit kell tennünk, hogy a 
fenti pályázatokat és lehe-
tőségeket kihasználhassuk? 
Milyen állapotba kell hozni 
a szabadidő és sportcentru-
mot, hogy az a fentiek meg-
valósítására fogadó képes 
legyen?

• A 2016-os képviselői 
keretből a KTSE-nek adott 
összeget beruházás előké-
szítésére szánjuk, ezzel a 
keret értéke duplázódik.

• Talajrendezést kell vé-
gezni, hiszen 1 méteres 
szintkülönbsége van a terü-
letnek.

• Termőfölddel történő 
feltöltés a füvesítés és terü-
let gyepesítése érdekében, 
komoly feladat.

• Biztosítani kell a köz-
művek csatlakoztatását. 
Elsősorban az elektromos, 

majd a vízhálózat és a 
szennyvíz a sorrend.

• Ehhez a pálya használa-
tának jogi helyzetét is ren-
dezni kell a várossal.

• Nem tűnik gyors és egy-
szerű feladatnak a közmű-
vekkel kötendő szerződéses 
megállapodás, majd a tény-
leges rácsatlakozás sem.

• Az egész terület teljes 
kialakításának majdani el-
rendezését kell elkészíte-
nünk. Ez a terv fogja biz-
tosítani, hogy arányos és 
tervszerű telepítést tudjunk 
még több év múlva is foly-
tatni. Ebben a munkában 
nagy segítséget kapunk vá-
ros főkertész asszonyától 
és csapatától.

Elvégzett munkák ed-
dig: 

• Már október 13-án a 
régi sportpálya kerítését 
elbontották a KTSE lelkes 
tagjai és helyi vállalkozók. 
Köszönet érte, mert munká-
jukért semmilyen juttatást 
nem fogadtak el!

• Még aznap a kerítésele-
mekkel a Platán utcai terü-
letet beépítették!

• Következetesen hasz-
nált szabadidő és sport-
centrum névben első he-
lyen a szabadidő van! Ez 
nem véletlen, nem csak 
sportolás céljára, hanem 
kulturált szabadidő eltöl-
tésére is alkalmassá akar-
juk a területet tenni! Ha az 
összes elképzelt sportpá-
lya megvalósul, még akkor 
is több ezer négyzetméter 
marad arra a célra, hogy 
minden korosztály birtokba 

vegye, „belakja” a teljes te-
rületet.

• Fentiekhez kellenek 
elképzelések, nem utolsó-
sorban közösségek, akik 
ötleteikkel és munkájukkal 
megteszik ezt, megtervezik, 
kivitelez(tet)ik. 

Katona Zsigmond em-
lékpark: 2016-ban a sok 
éve épülő park nagyot fej-
lődött. Közművekkel látták 
el, betonozott útja van, vil-
lanyvilágítással rendelke-
zik. Kandeláberek világítják 
meg a sötét estéket.

Növényzetkialakítás, fá-
sítás, további parkosítás a 
jövő feladatai közé tartozik.

Az emlékpark nem csak 
pihenő és szüreti napok 
rendezésére alkalmas terü-
let kell, hogy legyen, hanem 
terveink szerint legyen itt 
egy úgynevezett szakrális 
rész, ahol emléket állítunk 
azoknak a kimagasló egyé-
niségeknek, akik tettek 
Katonatelepért, itt éltek, 
alkottak! Lehet ez szobor, 
dombormű vagy egyéb mű-
vészi alkotás, ami méltó 
hozzájuk.

Ezt az elképzelést kellene 
kidolgozni, közösen megvi-
tatni és az elkészítéséhez 
szükséges javakat előte-
remteni.

Végül, de nem utolsó sor-
ban az anyagi eszközökön 
túl szükség van közösségi 
életünk megteremtésére, 
javítására, hogy a fenti nagy 
elképzeléseket valóban jól 
használjuk, értelmesen bel-
akjuk azokat.

TéVé

TÉNYEK – TERVEK 2016-2017

A Baba-Mama klub köszönetnyilvánítása
Nagy örömömre szolgál, hogy új eszközökkel bővült a Kato-
natelepi Baba-Mama klub. Képviselői keretből kapott összeg 
felhasználásával vetítővásznat, projektort, és egy CD-s mag-
nót kaptunk, melyet a Katonatelepi Sportegyesület elnökétől, 
Balla Krisztiántól vettem át. 

Az átadásban apa segítéségre volt Balla Bogi és ifj. Balla 
Krisztián is. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a klub 
foglalkozásait színesebbé, érdekesebbé és élvezhetőbbé te-
gyük, megkönnyítve így az előadók munkáját is.

Köszönjük szépen!
Nagysolymosi Andrea 

védőnő
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Tiszta víz van a pohárban!
Ebben mindenki biztos lehet! A BÁCSVÍZ Zrt. kimagasló 
színvonalon végezte és végzi munkáját. Aki a csapból fo-
lyó ivóvizet fogyasztja, nyugodt lehet, mert az mindenben 
megfelel az előírásoknak. De lehet-e ezt még fokozni? 
Egészen biztosan, hiszen az emberek kartonszámra ci-
pelik a nehéz ásványvizes „zsugorokat” haza. Az ár át-
lagosan 250-szeres a csapvízhez képest – és azt még 
cipelni sem kell! A rengeteg PET palack környezeti hatá-
sáról ne is beszéljünk!

A hétköznapi ember számá-
ra két érzékelhető különbség 
van víz és víz között: a szag 
és az íz. Ha egy víznek nincsen 
kellemetlen szaga és az íze jó, 
azt már ihatónak minősítjük. 
A vízszolgáltató feladata, hogy 
ezen túlmenően is minden 
szempont szerint fogyasztha-
tó legyen az ivóvíz.

Az egyszerű módszerekkel 
kiszűrhető anyagok többsége 
egyáltalán nem káros: ilyen 
pl. a klór, ami a „városi” víz-
ben található, vagy a vas, ami 
a fúrt kutak látványos minő-
ség-rontója. Fúrt kutak eseté-
ben látványos az is, ha a kút 
„homokol”, de ez sem jelent 
különösebb egészségügyi koc-
kázatot.

Ezeknek az anyagoknak a 
szűrése viszonylag egyszerű 
eszközökkel és egészen ba-
ráti áron megoldható. Egy 
5 és egy 1 mikronos szűrőt 
kiegészítve egy aktív szén 
szűrővel, már a legfinomabb 
ásványvízhez közelítő élveze-
ti értékű ivóvíz állítható elő a 
csap,- vagy a kútvízből. Ez a 
szűrőlánc ugyanakkor számos 
olyan anyag kiszűrésére al-
kalmatlan, aminek semmilyen 
élvezeti értéket rontó hatása 
nincsen, ám mégsem kívána-
tos, mi több kifejezetten káros. 
Ilyenek pl. az arzén, a nitrá-
tok. Sajnos a „budikat” felvál-
tó vízöblítéses „angol WC”-k 
szennyvízcsatorna hálózat hi-
ányában óriási károkat okoz-
tak az ivóvíz készletekben. 
Ezeket a jellemzően házi vízel-
látó rendszereknél jelentkező 
biológiai szennyeződéseket 
nagyon nehéz szűrni.  A váro-
si vízben a klór hivatott arra, 
hogy a vízben lévő bakteriális 

jellegű szennyeződések kiala-
kulását megakadályozza.

Az ivóvíz szűrésének/tisz-
tításának két elvben eltérő 
módszerével tudunk javítani 
az ivóvíz minőségén. A már 
említett 3-as szűrőlánc (5 és 
1 mikron +aktív szén) első-
sorban az élvezeti értéken ja-
vít. Ez egy olcsó megoldás, és 
előnyös abból a szempontból 
is, hogy a szűrési kapacitása 
gyakorlatilag „online”, azaz 
a vízigénnyel tudja tartani 
a lépést. Közvetlenül akár 
a házba belépő vezetékre is 
köthető, így a mosógéptől 
kezdve minden a szűrt vizet 
használja.  Ezt a kapacitást 
természetesen megfelelően 
nagyméretű szűrőtartályokkal 
és a megfelelő időben történő 
betét cserével lehet biztosí-
tani és kizárólag a fúrt kutak 
esetében érdemes használni. 
A vezetékes ivóvíz esetében 
teljesen felesleges az egész 
ház vizét szűrni, célszerűen a 
konyhában elhelyezett lénye-
gesen kisebb méretű, így sok-
kal olcsóbb 3 lépcsős szűrő is 
elegendő. A tea, a kávé észre-
vehetően finomabbá válik és 
maga víz íze is közelíti a legfi-
nomabb ásványvíz ízét.

Az ivóvíz tisztításának mai 
csúcs-technológiája a fordí-
tott ozmózis elvén működő 
módszer. Háztartási célra is 
elérhető áron kapható egy 
ilyen eszköz. Induló ár 45-50 
ezer forint. Ennek a félig át-
eresztő hártyának a szűrési 
mérete 0,0001 mikron, azaz 
1 Angström. Ez molekuláris 
szintű szűrést biztosít, ami 
azt jelenti, hogy a relatíve kis-
méretű H2O molekula még 
áthatol a membránon, de egy 

arzén-molekula, bonyolultabb 
szénvegyület vagy egy bakté-
rium nem. De áthatolhatatlan 
falba ütköznek az esetleges 
gyógyszer, hormon maradvá-
nyok is. 

Ez a szűrési technológia 
olyan alapos munkát végez, 
hogy az ivóvíz szinte semmi 
mást nem tartalmaz, csakis 
H2O molekulákat. Ez egyéb-
ként problémát is jelent, 
ugyanis nincsen semmilyen 
íze. Ivásakor tehát egyedül 
az „anyagérzet” jelentkezik, 
de egyetlen ízlelőbimbó sem 
reagál, ami agyunk számára 
a víz ivásakor igencsak szo-
katlan jelenség. Erre mi úgy 
reagálunk, hogy ez nem ízlik. 
Mindez persze csupán szo-
kás kérdése, szénsavval dú-
sítva pedig máris jelentkezik 
a savanykás-csípős szódavíz 
íz. Kiegészítésként lehet vá-
sárolni utánsózó patront, ez 
esetben olyan, az íz hatást 
fokozó ásványi anyagokat pó-
tol a berendezés, amitől „fino-
mabb” lesz az ivóvíz. Osztom 
azok véleményét, akik  szerint 
ezekre az ásványi anyagokra 
nem élettani szempontból van 
szükség, hiszen a különböző 
ásványi anyagokat szerveze-
tünk számára az élelmiszerek 
biztosítják. Ez azt jelenti, hogy 
ha valaki utánsózó egység nél-
kül használ egy ilyen tisztító 
berendezést, annak a szer-
vezete sem szenved csorbát. 
A témában szakértő Béres 
művek honlapján fel van so-
rolva minden fontos ásványi 
anyag és nyomelem, és az is 
megtudható, hogy mely élel-
miszerek biztosítják az adott 
anyag szervezetbe jutását. Az 
ivóvíz egyedül a fluor-nál kap 
említést, ott is elsősorban a 
fluorral dúsított ásványvizet 
említi a honlap, és érdekes-
ségképpen a fluor tartalmú 
fogkrémeket…

Jó szívvel ajánlom tehát fi-
gyelmükbe ezt a víztisztítási 
technológiát. A hazai piacon 
is bőséges a kínálat. A már 

említett árnak többszöröséért 
is vásárolható berendezés, az 
elv és a tisztított víz minő-
sége azonban mindegyiknél 
azonos, a különbség kizárólag 
az egységnyi idő alatt előállí-
tott víz mennyiségében van. 
A drágább típusok akár folya-
matosan is képesek „kisujj-
nyi” vastagságban folyó szűrt 
vízzel ellátni a fogyasztót, az 
olcsóbban pedig egy puffer 
tartályban tárolják a szűrt vi-
zet, jellemzően 12 liter űrtar-
talomtól kezdődően. Utóbbiak 
maximum 200 liter szűrt víz 
előállítására képesek napon-
ta. Mindegyik készüléknél ke-
letkezik „technikai” víz, ami az 
ozmózis-szűrő felületének fo-
lyamatos tisztítását szolgálja. 
A szűrőknek van üzemeltetési 
költsége is, ez a legolcsóbb 
változat esetében mintegy 
1000 Ft/hónapra jön ki 2 éves 
távlatot vizsgálva. 

Nagyon fontos kiemelni, 
hogy a különböző vízszűrő/
tisztító rendszerek csakis ak-
kor nyújtják a tiszta ivóvizet, 
ha azok szűrőbetétei előírás 
szerűen cserélve vannak. En-
nek elmaradása esetén akár 
árthat is egy ilyen szűrő! Így 
aki rászánja magát, annak 
erre nagyon precízen oda kell 
figyelnie.

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

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

Közeledik a tél. Ki tudja milyen 
idő lesz? Komoly kárt okoz egy 
elfagyott vízmérő óra. Sokan 
hiszik azt, hogy az 1-1,3 m mély vízóra aknában nincs fagyás-
veszély. Valóban, a fagyhatár 70 cm körüli, ám a vízóra akna 

fedőlapján keresztül nagyon le 
tud hűlni. Mindenkinek javas-
lom, hogy a vízóra akna fedőlap 

belső oldalához rögzítsen egy legalább 5 cm-es hungarocell la-
pot, ezzel minimálisra csökkenthető az aknában a fagyveszély. 

FELHÍVÁS!
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Októberi eseményeink az óvodánkban
Óvodánk Platán utcai fel-
adat-ellátási helyén fel-
újítási munkák kezdődtek. 
Régóta esedékes volt már 
két csoportban a parketta 
csiszolása, lakkozása, il-
letve a harmadik csoport-
ban a laminált parketta 
cseréje. Egy csoport öltö-
zőjében a járólap is cseré-
re szorul. 

Mivel a laminált parketta 
lerakása sokkal rövidebb fo-
lyamat, jóval hamarabb el is 
készül, október 15-én, szom-
baton ez meg is történt. A 
Katica csoport kis lakói 17-
én, hétfőn már egy vadonatúj 
padlójú csoportba térhettek 
vissza.

A Cica és a Maci csoport par-
kettájának felújítása több időt 
vesz igénybe, hiszen csiszolni, 
tömíteni, alapozni és lakkozni 
is szükséges. Ezt az őszi szü-
netben végzik el a szakembe-
rek a járólap cseréjével együtt. 
Reméljük, hogy nem csak szép, 
de sokáig tartós is lesz.

A gyerekekkel októberben is 
sok érdekes programon vet-
tünk részt. A csoportok válto-
zatos helyszínekre látogattak 
el: voltak, akik a Vadasparkban 
tettek sétát az Állatok Világ-
napja alkalmából; voltak, akik 
a vasútkiállítást nézték meg a 
Hírös Agórában; voltak, akik 
színházba látogattak az Ifjúsá-
gi Otthonba. Részt vettünk egy 

hat fős csapattal egy remek 
délelőttön az Ifjúság úti Óvoda 
szervezésében a Földünkért 
Világnap alkalmából. 

Nagyon ötletes játékokkal 
vártak bennünket az öt föld-
résszel kapcsolatban. Keres-
tünk kincset Egyiptomban, 
szedtünk száraz „tehénle-
pényt” Mongóliában, spaget-
tit pakoltunk egyik edényből 
a másikba Olaszországban, 
kenguru-ugrást utánoztunk 
Ausztráliában, és álomfogót 
készítettünk Amerikában. 

Nagyon sok érdekességgel 
megismerkedtünk, jót játszot-
tunk a nap folyamán. A csapa-
tot Saskőiné Csortos Ibolya és 
jómagam kísértük el. A csapat 

tagjai a következő gyerekek 
voltak: Bende Gergely és Fa-
zekas Tamás (Cica csoport), 
Fodor Soma (Katica csoport), 
Kollár Tamás és Prázmári 
Márkó (Maci csoport), Tompai 
Patrik (Csigabiga csoport).

Személyi változás is történt 
októberben: az iskolai Csigabi-
ga csoport dajka nénije (Dok-
torcsik Róbertné Kriszti néni) 
18-ától a Corvina Óvoda Cso-
kor utcai óvodájában dolgozik. 
Helyette a Platán utcai konyhá-
ról Dobnik Szilvia ment át cso-
portos dajka néninek, a Platán 
utcai konyhán a feladatokat 
pedig Nemes Eszter látja el. 

Obbágy Tiborné 
óvodavezető

Megkezdődtek az Ovi-suli foglalkozások
Hagyományosan minden év 
őszén megkezdődnek a jövő 
évi első osztályosok számára 
tartandó iskola előkészítő fog-
lalkozások. A leendő 1. osztá-
lyos tanító – Juhász Andrea 
– irányításával zajlanak ezek 
a foglalkozások, de az iskola 
több pedagógusa is bekap-
csolódik egy-egy alkalommal. 
Az első alkalommal, október 
27-én játékos ismerkedés és 

bemutatkozás történt. Játékos 
beszélgetés formájában gye-
rekek megismerkedtek a le-
endő tanító nénivel. Láthatták, 
hogyan van egy osztályterem 
berendezve, milyen eszközö-
ket használnak a gyerekek ta-
nulás közben. Vidám éneklés, 
mondókázás zárta az első fog-
lalkozást.

További foglalkozásokkal 
várjuk a gyerekeket minden 

hónapban a következő időpon-
tokban:

November 24.– Mesedél-
után a könyvtárban

December  15. – Adventi ké-
szülődés

Január 19. – Utazás Szám-
országba

Február 23. –Télkergetés 
mondókákkal

Március 23. – „Nyitnikék”: 

Közös felkészülés iskolánk 
óvodásoknak szóló rajzpályá-
zatára.

A foglalkozások minden al-
kalommal 15.30h-tól 16.15h-
ig tartanak az iskolában. Vár-
juk iskolánk iránt érdeklődő 
szülőket és az iskolába készü-
lődő gyermekeket.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

A Katica csoport a Vadasparki kirándulás előtt

Kincskeresés a Földünkért Világnap alkalmából
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Interjú Cseh Márk U23-as magyar judo-bajnokkal
A 2016. augusztus 27-
én megrendezésre kerü-
lő U23-as magyarországi 
judo bajnokságon első he-
lyezést ért el, ezzel növelve 
eddigi sikerei számát. 

– Miként álltál a verseny-
hez eleinte, milyen motivá-
cióid voltak? 

– Nem volt rajtam nyomás, 
hiszen ez egy nagyobb korosz-
tály volt, teher nélkül állhat-
tam fel az ellenfelekkel szem-
ben. Eljött az egész családom 
és szerintem ők motiváltak a 
legjobban, hogy megnyerjem a 
versenyt. 

– Hogyan telt a felkészü-
lés? 

– Különböző edzéstechnikák-
kal készülünk fel a versenyekre 

napi több edzéssel és ennek 
meg is lett az eredménye. 

– Nehéz ellenfelekkel kel-
lett szembenézned? 

– 4 mérkőzésem volt. Az 
elsőt kivéve nagy riválisokkal 
kerültem szembe. A döntőben 
az Európa Bajnokságra utazók 

keretében lévő Miskolci ellen-
felemet kellett legyőznöm, 
akit végül sikerült megvernem 
és így megnyerni a versenyt. 

– Milyen érzés volt or-
szágos első helyezettnek 
lenni? 

– Felemelő érzés. Ez előtt 
már a korosztályomban nyer-
tem Magyar Bajnokságot, 
de mivel ez egyel nagyobb 
korosztály így még nagyobb 
örömmel töltött el. 

– Mik a céljaid a jövőre 
nézve? 

– Következő célom a 2017-
ben megrendezésre kerülő 
Felnőtt Világbajnokságon való 
részvétel,amit Magyarorszá-
gon rendeznek. 

Sok sikert kívánunk 
a jövőben! 

Kedves olvasóink! Ebben a számban egy fiatal tehetséges új 
rovatvezető mutatkozik be Önöknek. Balla Dániel, aki Katona-
telep szülötte, itt járt iskolában és jutott Szegedre informatikát 
tanulni. Bizonyítva alapozó iskolánk erejét. Lakosa Zsolt tanár 

úr rendkívüli elfoglaltságai miatt adta át neveltjének a rovatot. 
Munkáját köszöni szerkesztőségünk és reméljük olvasóink is ve-
lünk együtt! Balla Dániel két igen jó hírt közlő cikkel mutatkozik 
be. A fiatalember írásait fogadják szeretettel.

A képen balról a második Cseh Márk

Újabb Mathiászos kosárlabda siker
Négy katonatelepi ifjú diák, 
Benda Gábor, Kovács Ger-
gely, Rácz Dávid és Ladovsz-
ky János, országos második 
helyezést ért el a Streetball 
Challenge Hungary Országos 
Döntőjén a 2005-ös születé-
sűek között. Miután megnyer-
ték a városi döntőt, a négy 
Mathiászos kosaras meg sem 
állt az országos döntőig. Ott a 
Vasas Akadémia kosarasaival 
kellett megküzdeniük, mely 

során sajnos két ponttal alul 
maradtak. Ez igen nagy szó, 
hiszen egy alig párszáz fős is-
kola tanulóiról beszélünk, akik 
méltán híres egyesületek ellen 
küzdöttek egy országos volu-
menű versenyen. 

Balla Dániel 

(A képen balról jobbra: Ben-
da Gábor, Kovács Gergely, 
Rácz Dávid, Ladovszky János

A Katonatelepi Baba-Mama klub november-decemberi programkínálata:
• November 4. péntek 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes), 

téma: Waldorf óvoda-iskola
• November 8. kedd 09:30-tól  „Így tedd rá” népi játékok és 

tánc 1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.)
• November 15. kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes), 

téma: Adventi készülődés, ötletelés Tapodi-Szabó Annamarival 
• November 17. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás 

István bácsival (700 Ft/alk.)
• November 22. kedd  09:30-tól  „Így tedd rá” népi játékok és 

tánc 1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.)

• November 29. kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes), 
ajándékkészítés a Mikulásnak

• December 6. kedd 10 órától MIKULÁS ünnepség a Baba-Ma-
ma klub gyermekeinek

• December 13. kedd 09:30-tól  „Így tedd rá” népi játékok és 
tánc 1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.)

• December 15. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás 
István bácsival (700 Ft/alk.)

A programokhoz a helyszínt a Katonatelepi Fiókkönyvtár biz-
tosítja! Minden érdeklődőt szerettel várunk!

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke l Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán 

Szerkesztő Bizottság: Borsos Mihály, Kisberk Hella, id. Tóth Viktor l  Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk);Kisberk Hella (ok-
tatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda); Laczay András (hit és erkölcs); Balla Dániel (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);  

dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy) Olvasószerkesztő: Balasi Franciska
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban
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A közösségi élet felpe-
zsdítése, feltételeinek 
megteremtése, nemcsak 
a városrész, körzet önkor-
mányzati képviselőjének 
célja és feladata, hanem 
magának a közösség tag-
jainak is. 

Az utóbbi időben szeren-
csére számos jelét láthattuk 
annak, hogy egy-egy közös 
cél megvalósítása érdekében 
összefognak többen és a ki-
vitelezésben is aktívan részt 
vesznek. Ezeket a személyeket 
és terveiket szeretnénk meg-
ismertetni azokkal, akik még 
nem találkoztak velük, sem 
személyesen, sem a közössé-
gi médiában. Balla Krisztiánt 
sokan ismerik, ha másként 
nem, mint a Szüreti Nap fő 
szervezőjét, de a Katonatelepi 
Sportegyesület fő mozgatóru-
gójaként is. Vele beszélgetett 
Varga Zsolt, ezt a kis interjút 
adjuk most közre.

Volt Katonatelepen egy kis 
közösség, baráti kör, akik sze-
rették volna Katonatelep fejlő-
dését felgyorsítani, olyan léte-
sítményeket létre hozni ahol a 
katonatelepiek sportolhatnak, 
közösségi életet élhetnek, jól 
érezhetik magukat.  Az elmúlt 
másfél évtized elemzései, te-
lepülésünket „alvó városrész” 
kategóriába sorolták. Ezt in-

dokolta a közösségi létesít-
mények teljes hiánya, parkok 
teljes hiánya.

– Első dolgotok volt az 
óvoda melletti játszó-tér 
megnyitása. Mi erről a vé-
leményed?

Próbáltuk a játszó-tér meg-
nyitásával a gyerekes szülőket 
megismertetni egymással. 
Emellett fontosnak tartom 
Katonatelepen az emlékpark 
további fejlesztését. Ezt sze-
retnénk egy központi parkként 
használni, ahol az emberek le 
tudnak ülni, beszélgetni ebben 
a rohanó világban. Lehet akár 
iskolai megemlékezéseket is 

ott szervezni. Természetesen 
további fejlesztéseket terve-
zünk a játszótéren is.

– Hatalmas siker az idei 
„Szüreti Nap”. Te vállaltad 
a rendezvény szervezését, 
de azért sokan segítettek 
is. Így utólag hogy értéke-
led?

– A helyszínválasztást sok 
vita előzte meg, de utólag be-
bizonyosodott, hogy jó döntés 
született. Rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk.  A kö-
vetkező években, szeretnénk, 
ha még többen eljönnének.

– Különleges látvány volt 
a felsorakozott 26 lovas fo-
gat. Honnan szedtétek ösz-
sze őket?

– Barátok, ismerősök segít-
ségével.

– Közismert, hogy 1996 
után a Platán utcában, ki-
alakított a város akkori ve-
zetése egy közösségi terü-
letet, ahol sportpálya, park 
és játszó-tér volt tervezve. 
Ebből 20 éven át nem va-
lósult meg semmi. Úgy tű-
nik, hogy most elindult ott 
valami. Lehet, hogy mégis 
megvalósul? Hogyan látod 
ennek esélyeit?

– 2016-ban az önkormány-

zattól kaptunk 3.600.000 Ft-
ot, amiből szeretnénk a te-
rületet olyan állapotba hozni 
ahol különböző sportolási és 
szabadidős tevékenységet le-
het folytatni.

2017-ben megépítésre kerül 
egy 20 x 40-es műfüves pálya, 
aminek értéke 30.000.000 Ft, 
illetve az önkormányzattal 
karöltve építünk egy 700 m-es 
futó pályát.

Tervben van egy kb. 300 
nm-es olyan épület építése, 
ami közösségi célokat fog 
szolgálni. Távlati tervekben 
szerepel, tenisz-, kosárlabda-, 
és egy nagy focipálya építése 
is. Kültéri fitnesz eszközök te-
lepítése is megvalósul remé-
nyeink szerint.

Hinnünk kell abban, hogy 
megváltozhatnak a viszonyok. 
Alvó városrészből egy élhető, 
izgalmas városrésszé válunk. 
A változásban az egyesület-
nek komoly része lehet. Ez 
pedig nem kis feladat, sőt na-
gyon is nehéz! 

Abban biztos vagyok, hogy 
az eddigi támogatók ezután is 
segíteni fognak, egyre többen 
csatlakoznak hozzánk és egy-
re többen támogatják azt, ami 
itt Katonatelepen elkezdődött. 

– További sikereket kívánok 
a munkádhoz!

Varga Zsolt

Balla Krisztián
ARCOK KATONATELEP KÖZÖSSÉGI ÉLETÉBŐL 

Döntés született a „sunnyogó” utakról
A 2016. májusi újságban ábrával illusztrálva részlete-
sen beszámoltam arról, hogy több, a Zsigmond Ferenc 
utcát a Ceglédi úttal összekötő földút nincsen rajta a 
térképen. A jogilag tisztázatlan helyzet rendezése érde-
kében a Település Rendezési Terv módosítását kértem. 
A javaslat csomag a szakmai és minden ilyen esetben 
szükséges egyeztetésen túljutva 2016. október 24-én 
került a közgyűlés elé, amely támogatta azt.

2016 októberében a Bernát 
János utca lakói tiltakozásu-
kat fejezték ki a Bernát János 
utca és a Ceglédi út közötti 

út aszfaltozásával kapcsolat-
ban, ezért az az útkapcsolat 
megszűnik. A faleváltás/be-
ültetés a most hatályos telek-

határok szerint történik, így a 
fásítás egybefüggően lesz el-
végezve egészen a tölgyesig. 

A 441-es út sorsáról az M8/
M44 gyorsforgalmi út meg-
építése után lehet érdem-
ben dönteni, akkor, amikor 
meglesznek az új út átadása 
utáni forgalmi adatok. Ekkor 
lesz megfelelő mennyiségű 
információ a négysávossá fej-
lesztés eldöntéséhez. Az én 

elképzelésem szerint a teljes 
katonatelepi szakaszt lakott 
területként kell majd kezelni 
és a forgalom biztonságos, 
gyors levezetéséhez még leg-
alább egy, de inkább 2 lámpás 
csomópont kiépítése lenne 
szükséges.  

Mindenesetre, amit ma 
meg kellett tennünk, azt meg-
tettük. De azért maradt „hol-
napra” is!              Falu György

FELHÍVÁS KOMPOSZTÁLÓ ÁTVÉTELÉRE
Tisztelettel kérek mindenkit, aki igényelt komposztálót, hogy HOZZA EL a VG KFT Béke fasori telephelyéről!  

Ügyfélfogadás: H-K-CS: 8-15; Sze: 7-19; P: 8-12.
 Az edényt lakcímkártya, személyi igazolvány felmutatása után akkor is odaadják, ha az értesítő nincsen meg.

Egyéb kérdés esetén a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-nél lehet érdeklődni  
a 76/501-910-es telefonszámon, ahol válasszák az 1-es menüpontot.
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Szerkesztőségünk örömmel 
ad helyet és teszi közzé Héjjas 
János elnök úr, a polgárőrség 
működéséről, jogosítványairól 
és intézkedési korlátairól írt 
cikkét! Tesszük ezt azért, mert 
az elmúlt időszakban több mél-
tatlan kritika vagy megjegyzés 

érte a polgárőröket. Különösen 
a Facebook csoportban. Az ész-
revételek remélhetőleg csak tá-
jékozatlanságból erednek. Ezt 
eloszlatandó fontos ez a cikk, 

látjuk és tudjuk statisztikai ada-
tokból hogy katonatelep egy, a 
béke szigetei közül, mert sem-
milyen nagy rendkívüli esemény 
nem volt 2015 évben, kisebb 

lopások és szabálysértések elő-
fordultak ugyan, de ezek nem 
voltak jelentősek Ez dicséret az 
elrettentésért a polgárőröknek! 

Kérünk mindenkit, hogy tá-
mogassuk a polgárőrség mun-
káját! Együttérzéssel és egyet-
értéssel.

POLGÁRŐRSÉG

Kedves katonatelepi lakosok!
• Szeretném Önöket pár 

mondatban tájékoztatni, hogy 
mi is ez a polgárőrség és ho-
gyan is működik, de csak a lé-
nyegre törve, hogy eloszlassak 
néhány tévhitet.

• A polgárőrség civil egye-
sület, mely alulról szervező-
dik, és ha a szükséges alapítók 
létszáma meg van, valamint a 
fő céljuk a közbiztonság javí-
tására fókuszál, majd megfe-
lelnek a jogszabályban írt kö-
vetelményeknek, és a bíróság 
is elfogadja, akkor kész is az 
egyesület. Nos, ez így alakult 
sok-sok évvel ezelőtt Katona-
telepen is, melyért köszönet 
sok embernek. Az egyesületek 
céljait már eléggé leszabályoz-
ták, azaz mondhatjuk azt, hogy 
jelenleg szinte az országban 
minden egyesületnek teljesen 
hasonló az alapító okirata. 
Ez országosan irányított, ami 
szükséges is. Az egyesületek-
nek kötelező együttműködést 
kötni a területi rendőrka-
pitánysággal. Egyesületünk 
legnagyobb részt vállal a köz-
biztonság fenntartásában, 
amellyel nagymértékben segíti 
a hatóság munkáját. 

• A polgárőrnek a munkája, 
azaz szolgálata során viselnie 
kell az OPSZ által biztosított 
megkülönböztető mellényt, 
amelyen a polgárőrség felirat-
nak jól látható helyen kell len-
nie. A polgárőr még rendelkezik 
érvényes polgárőr jelvénnyel 
és polgárőr igazolvánnyal. 

• Polgárőröknek igen sok-
rétű feladatra ad lehetőséget 
az ide vonatkozó törvény, me-
lyek széles palettáját mindenki 
megtalálja a 2011. évi CLXV. 
törvény a polgárőrségről és a 
polgárőri tevékenység szabá-
lyairól. Hosszasan lehetne eze-
ket felsorolni, de talán a leglé-
nyegesebbet kiemelném:

• A polgárőr tevékenysége 
során jogosult a szabálysértés, 
bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért személyt a cselek-

mény abbahagyására felszólí-
tani, a cselekmény folytatását 
megakadályozni, illetve a bűn-
cselekmény elkövetésén tet-
ten ért személyt visszatartani. 
Köteles azonban az elfogott 
személyt haladéktalanul a bün-
tetőeljárásról szóló törvény 
szerint eljárni jogosult nyomo-
zó hatóságnak átadni, ha erre 
nincs módja, e szervet nyom-
ban értesíteni.

• További, hétköznap is lát-
ható feladatok:

• Amennyiben a polgárőr-
ség az általános iskola, óvoda 
fenntartójával együttműködési 
megállapodást kötött, jogosult 
a gyermekek úttesten való át-
kelés biztonságos elősegíté-
sére, ezáltal a tevékenységet 
az iskola, óvoda közelében 
jelzőőri feladatokat lát el. ( Ter-
mészetesen ezt a feladatot ma-
radéktalanul az egyesület tudja 
elvégezni, ahol akkora létszám 
van, hogy akár nappal is sok 
polgárőr tud szolgálatot ellát-
ni. A mi egyesületünk, amikor 
lehetőség van, segíti az óvodát 
és az iskolát (együttműködési 
megállapodás nélkül is.) 

• Felkérésre segítséget nyújt 
a hivatalos szervek segítésé-
nek, azaz sok esetben a mi 
polgárőreink is a rendőrség 
kérésére elhagyják a területet 
és máshol kell halaszthatatlan 
ügyekben segíteni.

• Az észlelt vagy tudomás-
ra jutott bűncselekményről az 
illetékes hatóságot értesíteni, 
azaz azonnal megteszi a beje-
lentést, szükség esetén a felje-
lentést.

• A törvény által feljogosí-
tott, hivatalos személy felké-
résével igazoltatást kezdemé-
nyezni.

• Segítséget nyújt sérült 
vagy közvetlen veszélyben lévő 
személynek.

• A jogszabályokban előírt 
értesítési, bejelentési kötele-
zettségének eleget tenni (tűz, 
katasztrófaveszély).

• Végszükség esetében be-
avatkozik.

• Balesetek helyszínénél 
forgalmat irányít, jelzőőri tevé-
kenységet végez.

• Városunk nagyobb rendez-
vényein megfelelő létszámmal 
részt vesz.

• Rendőrséggel a területün-
kön közös járőrszolgálatokat 
hajt végre.

• Havonta több esetben részt 
veszünk a rendőrség által irá-
nyított és tartott megbeszé-
léseken az aktuális bűncse-
lekmények vonatkozása miatt, 
melyekről tájékoztatjuk a többi 
polgárőreinket, hogy mire is 
figyeljenek még a szolgálata-
ik során. Ezzel kapcsolatban 
igyekszünk törekedni arra, hogy 
lehetőséget kapjunk minél több 
információt megosztani a kato-
natelepi lakosokkal, mivel „ több 
szem, többet lát „.  Talán lehet-
ne ez a címe annak a rovatnak. 
Ez még azért nincs, mert eléggé 
„ le kell butítani” az informáci-
ókat a továbbadás előtt, hogy 
ezzel ne zavarjuk meg a rendőr-
ség munkáját. Azonban vannak 
például olyan felhívások, ame-
lyek a csalók széles palettáját, 
módszereit mutatja be. Ezek 
mielőbbi megismerésével elke-
rülhetőek a csalók eredményes 
statisztikája. 

Jöjjenek a tévhitek elosz-
latásai!

Tudták?
• Polgárőrnek csak büntetlen 

előéletű 18. életévét betöltött 
személy jelentkezhet.

• Minden szolgálati feladatát 
önként vállalja.

• Minden polgárőri feladatot 
térítésmentesen végzi, azaz 
nincs semmiért fizetés, elszá-
molás.

• Minden polgárőri felada-
tot a saját munkája, családja 
fenntartása mellett végzi a 
szabadidejét feláldozva. (Ülhet-
ne kocsmában, a kedvenc tévé 
sorozata előtt, vagy bújhatna 
kedvese mellé.)

• Ha a saját autóját is hasz-
nálja egy polgárőr akciónk so-
rán, nincs lehetőségünk még 
az üzemanyagát sem kifizetni, 
mert járműve nem az egyesü-
lethez tartozik.

• Mink van? 
• Egy öreg polgárőr autónk, 

2 db polgárőr segédmotorunk, 
polgárőr egyenruhánk, vala-
mint 34 önkéntes katonatele-
pi lakos, akik minden itt lakó 
közbiztonsági nyugalmát, bé-
kéjét igyekszik védeni, a rossz 
szándékú személyektől a te-
lepülést távol tartani, a lakos-
ságnak a közrend fenntartása 
érdekében segítséget nyújtani. 
(Anyagi segítséget lehet nyúj-
tani a Katonatelepi Polgárőr-
ség OTP:11732002-20380964 
számlaszámán)

• Mire van szükségünk?
• Önökre Tisztelt Katonate-

lepi lakosok.  
• Olyanokra, aki belépésük-

kel segítenék a polgárőrség 
munkáját, erejét.

• Olyanokra, akik a bűnö-
zés visszaszorítása érdekében 
információkkal látják el a pol-
gárőreinket, majd azt továbbít-
juk a rendőrségnek.

• Olyanokra, aki belátják, 
hogy ekkora területet 34 ön-
kéntes polgárőr nem tud tel-
jesen átfedni, bármennyire is 
szeretnék. Ha minden utcából 
lenne legalább egy polgárőr az 
egyesületben, sokkal, de sokkal 
átláthatóbb lenne a területünk.

• Bízom abban, hogy egy 
kicsit többet tudtak meg a 
polgárőrség munkájáról és 
továbbra is, a lehetőségeik-
hez mérten segítik feladatain-
kat. Maradjunk abban: „TÖBB 
SZEM, TÖBBET LÁT”.

• Vigyázzunk magunkra és 
egymásra! Ne hagyjunk szótla-
nul semmilyen rendellenessé-
get Katonatelepen! 

Köszönöm figyelmüket.
Tisztelettel:

Héjjas János  
nyá. r. alezredes, 

Katonatelepi Polgárőrség 
Egyesület elnöke
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„A titok kulcsa nem lehet 
más, csak a szakadatlan 

munka és kitartás.”                               
Mathiász János

Mathiász János életének 
legtömörebb összegzése is 
egyben a fenti mondat, a 
„szőlő-bűvész” hitvallása. 
Halálának 95. évforduló-
jához közeledve, mintegy 
megelőlegezve a követke-
ző lapszámba szánt „Meg-
emlékezés” -t szeretnék 
arról a személyről, özvegy 
Mathiász Jánosnéról, szü-
letett Sillay Józsáról né-
hány gondolatot megosz-
tani Önökkel, aki Mathiász 
méltó társa, segítője, a 
„kulcs” kezelője és őrizője 
volt hosszú éveken át.

Sillay Józsa, az anyakönyvi 
bejegyzés szerint Silay Jose-
phina 1862. augusztus 7 –én 
született a Pécs közelében, 
Nagykozár és Püspökbogád 
között fekvő Zsemenye pusz-
tán. Szülei Silay Ignác vállal-
kozó és Szémányi Mária „ház-
tartásbeli” voltak. A kis Józsa 
gyermekként legtöbb idejét a 
család szőlőskertjében, ked-
ves szőlőtőkéi között töltötte. 
Ez a kedvtelés igazi vonza-
lommá fejlődött, ami egész 
életét végigkísérte. Jómódú 
szülei Józsát kitűnő nevelés-
ben részesítették, korán meg-
tanulta a francia és a német 
nyelvet is. Az 1870 –es évek 
végén a család nehéz anyagi 
körülmények között élt, szin-
te mindenüket elveszítették. 
A 16 éves leány édesanyjával 
a tulajdonukban megmaradt, 
mintegy 4 hold szőlőskertben 
élt évekig. Végül a szeretett 
szőlőtőkéktől is meg kellett 
válniuk. Anya és leánya Pécs-
re költözött, ahol a Zsolnay 
féle majolikagyárban kaptak 
jól fizetett munkát. Józsa eb-
ben az időben megtanulta a 
kereskedelmi levelezést és 

elsajátította az olasz nyel-
vet is. A szerencse is mellé 
szegődött. Először a pécsi 
Littke-pezsgőgyár kérte fel, 
hogy a bécsi kiállításon lássa 
el a gyár képviseletét, majd 
1891– ben Andrássy Gyula 
gróf szőlőskei szőlőtelepére 
került, ahol 2 hónapos meg-
bízást kapott a megtermelt 
csemegeszőlő külföldre tör-
ténő értékesítésének irányí-
tására. Nagy hasznát vette 
idegen nyelvi és a kereskedel-
mi levelezés terén korábban 
megszerzett ismereteinek. 
Édesanyja is vele tartott, aki a 
csemegeszőlő szedésének és 
csomagolásának irányításá-
ért felelt, míg Józsa a keres-
kedést, a levelezést intézte. 
Az hogy anya és leánya milyen 
jól végezte el feladatát akkor 
derült ki, amikor hazatérve 
Pécsre, napokon belül köszö-
nő levelet kaptak a szőlőskei 
szőlőtelep igazgatójától, Mat-
hiász Jánostól.

Mathiász megköszönte 
azt a szakszerű, fáradságos 
munkát, amit anya és leánya 
Szőlőskén végzett, és a levél 
végén megkérte Józsa kezét. 

Mathiász első feleségétől, 
Gerhardt Annától, Gerhardt 
József kassai aranyműves 
leányától az 1890 –es évek 
elején, 30 éves házasság után 
elvált. Kapcsolatukat – bár 
erről nem tesz említést Váry 
István Mathiász János című 
könyvében -, valószínűleg 
nagyon megviselte az a meg-
szállott munkavégzés, az időt 
és fáradságot nem ismerő 
küzdelem, ami Mathiász mun-
káját ez időben jellemezte. 
Látta a filoxéra-járvány hatá-
sát a szőlőskei birtokon, és 
bár a szénkénegezéssel hosz-

szú ideig vissza tudta szoríta-
ni a kártételt, tisztában volt 
azzal, hogy ez csak átmeneti 
megoldásnak bizonyulhat. 
Ekkorra már megérlelődött 
az elhatározása, az immunis 
homoktalajra átmenteni a faj-
ta-gyűjteményét, újrakezdeni 
mindent 52 évesen.

Sillay Józsát 1892. május 
30– án vette feleségül, aki 
ekkor 30 éves, Mathiász 54. 
Első házasságából született 
hét gyermeke közül hárman 
fiatalon elhaláloztak, az élet-
ben maradt gyermekek közül 
két fiát is vitte a házasságba. 

Józsa, az együtt töltött 29 
év boldog házasság alatt négy 
gyermekkel ajándékozta meg 
Mathiászt. Eötvös Nagy Imre 
így jellemezi a hitvest, Váry 
István Mathiász János című 
könyvében: „Mathiász munká-
jában és gazdasági ügyeinek 
intézésében hűséges, fárad-
hatatlan segítőtársa volt a fe-
lesége, akire hárult az a nagy 
és fontos feladat, hogy amit a 
férje zsenije megteremtett és 
létrehozott, azt a talentumos 
gazdasszony és gondos ke-
reskedő ügyességével értéke-
sítse. A szőlőtelep gazdasági 
és kereskedelmi ügyeit ő in-
tézte.” Folytassuk a méltatást 
most már Váry István gondo-
lataival: „Az bizonyos, hogy 
Mathiász, a teremtő elme, 
nem fejlesztett ki magában 
üzleti érzéket, nem is volt haj-
lama rá. Nagy szüksége volt 
tehát ezen a téren is a fele-
ségére, aki lelke volt a telep 
irodájának is, magyar, német, 
francia, olasz nyelvtudásával 
intézte az iroda levelezéseit, 
rendben tartotta a könyvelést 
s azon kívül még a kiállítá-
sok rendezésének rendkívül 

fáradságos munkájából is 
sokszor ő vállalta a nehezebb 
részt. Mathiász inkább a sző-
lőtermesztés és nemesítés 
gyakorlati ügyének szentel-
te életét. Férj és feleség így 
egészítették ki egymást s így 
tartották fenn a világhírű sző-
lőtelepet.” Mindezek mellett 
Józsa kitűnő háziasszony volt 
és önállóan is résztvevője és 
nyertese is több rangos kiál-
lításnak nagyszerű baromfiál-
lományával és pompás alma-
gyűjteményével.

Mathiász Jánost 83 évesen, 
1921. december 4 –én érte 
utol a halál. Szívszélhűdés 
ölte meg álmában, hirtelen, 
fájdalom nélkül. Az özvegy 
évekig gazdaságosan vezette 
a Telepet, újságíróknak tett 
nyilatkozata szerint: „Amíg bí-
rom, magam vezetem a szőlőt 
s fenn is fogom tartani azon 
a színvonalon, ahogy a férjem 
rám hagyta.” Nem rajta mú-
lott, hogy nem így történt. A 
folyamatos eladósodás miatt 
1926. március 23 –án „örö-
kadásvevési szerződés” jött 
létre az eladó, özv. Mathiász 
Jánosné és a vevő, a Magyar 
Államot képviselő Magyar Ki-
rályi Kincstár nevében aláíró 
Balázsy Ferenc dr. miniszteri 
tanácsos között. A vételár 
80.000 pengő, az értékhez 
képest nagyon mérsékelt volt. 
A Telep, Magyar Királyi Mathi-
ász János Állami Szőlőtelep 
néven tovább szolgálta immár 
új tulajdonosát, a Magyar Ál-
lamot.   A napjainkig többször 
„gazdát váltott” Kísérleti Te-
lep jelenleg a Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Köz-
pont, Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet Kecskeméti Ku-
tató Állomásának ad otthont 
és biztosít munkatársainak 
Mathiász János szavaival 
szólva, szakadatlan munkát 
és kitartást.                                                                                                                             

Lázár János

A titok kulcsa

Tovább szépül a Mathiász Iskola
Az idei évi részönkormányzati keretből 500.000 forintot külö-
nítettünk el az iskolának, melyet még ugyanennyivel egészített 
ki Kecskemét város önkormányzata. Az őszi szünet ideje alatt 
az iskola nagy aulája, a felsős folyosó és az előtér aljzata kap 
az eddigi linóleum helyett új járólap burkolatot. A 220 m2 felü-
leten a munkálatok 1 hét alatt készülnek el és mire a gyerekek 
visszajönnek az őszi szünetről már a megszépült iskola fogja 
várni őket. A munkálatok összköltsége 1.200.000 forintba kerül. 
A meglévő keretösszeget 200.000 forinttal a Szülői Közösség 
egészítette ki.
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Mária történetét tágabb ösz-
szefüggésbe kell helyeznünk. 
Kinyithatja ez a látásunkat, 
hiszen elaprózódó, hetekben, 
napokban mért életet élünk. 
A jövőt kevésbé tervezzük, 
a múlt, annak tanulságaival 
együtt kevéssé foglalkoztat 
minket. Mondhatjuk, hogy ti-
pikus 21. századi tünet ez 
rajtunk. Mária története arra 
is emlékeztet, hogy Istennek 
hosszú története van az em-
berrel. Ez a kezdetektől, a 
teremtéstől íródik. Arról szól, 
hogy az Úr újabb és újabb mód-
ját és útját keresi annak, mi-
ként lehet üzenetét eljuttatni 
az emberhez. Az üzenet örök, 
a forma változhat. Százado-
kon keresztül a törvény, a val-
lási kultusz és prófétai jöven-
dölések által arról szólt, hogy 
elküldi az emberiség egyete-
mes és egyetlen Megváltóját, 
Isten emberré lesz. Isten nem 
az embert kihagyva teljesíti be 
ígéreteit: a Megváltó egy csa-
ládba érkezik. A család tör-
ténete szépen levezethető, az 
utódok között találjuk az ószö-
vetségi Izrael egyik legjelentő-
sebb uralkodóját, Dávid királyt. 
Jézus születésekor a család 
már korántsem méltóságos, 
József ácsmesterként dolgozik 
Názáretben, az ő felesége Má-
ria. Saját életünk története is 
hasonlóképpen leírható, mégis 
egyre inkább feledésbe merül-
nek családunk múltjának feje-
zetei, az emlékezésünk esetleg 
a nagyszülőkig, dédszülőkig 
nyúlik vissza. Mária és József 
története mégis biztatóan hat: 
Isten az ő üzenetével bárkihez 
megérkezhet múlttól, társadal-
mi rangtól függetlenül.

Isten egy angyalt küld Má-
riához. Nem gyakori a Szent-
írásban, hogy angyalok jelen-
nek meg embereknek, amikor 
mégis ez történik, valami rend-
kívüli üzenetre lehet számíta-
ni. Hitünk szerint az angyalok 
teremtmények, ezért nem jár 
nekik imádat, hiszen az csak 
Istent illeti meg. Imádkozni 
sem szoktunk hozzájuk, miért 
is tennénk, ha a felettük és fe-
lettünk álló Istent közvetlenül 
is megszólíthatjuk. Az angyal-
lal Mária úgy beszél, mint egy 
emberrel, bár megjelenése és 
üzenete megdöbbenti őt. Nem 
maga az angyal jelenése a lé-
nyeges, hanem az általa hozott 
üzenet: „Ne félj, Mária, mert 

kegyelmet találtál Istennél! 
Íme, fogansz méhedben, és fiút 
szülsz, akit nevezz Jézusnak. 
Nagy lesz ő, és a Magasságos 
Fiának nevezik majd; az Úr Is-
ten neki adja atyjának, Dávid-
nak a trónját, ő pedig uralko-
dik a Jákób házán örökké, és 
uralkodásának nem lesz vége.” 
A szózat rendkívüli, egyszerre 
hordoz egyetemes és szemé-
lyes üzenetet. Az egyetemes 
üzenet, hogy Isten most látta 
elérkezettnek az időt, hogy 
elküldje Fiát az emberiség 
megváltására, a személyes pe-
dig az, hogy Mária kegyelmet 
talált Istennél, Isten bevonja 
őt megváltó tervének megva-
lósításába. Mindez számunkra 
a következőt jelenti. Isten a 
legmesszebbmenőkig elment 
az emberért, Fiát, gyermekét 
adta oda, hogy megváltson 
minket és örök életünk legyen. 
Bennünk is személyessé, szá-
munkra is sajáttá válhat Isten 

megjelenése. Belép a mi éle-
tünkbe is, megszólít, terve ré-
szévé tesz. Isten üzenetét hall-
hatjuk és magunkévá tehetjük. 
Mária sokáig nem értette az is-
teni szót, de „szívében forgat-
ta”, így őrizte azt. Ahogy szá-
mára a megőrzött Ige egyszer 
személyessé és átéltté lett, úgy 
történhet ez meg ma a bárme-
lyikünk életében.

Máriával nemcsak Jézus 
születésekor találkozunk a 
Szentírásban, hanem több más 
helyen is. Az egyik ilyen, megle-
hetősen érdekes történet akkor 
játszódik, amikor Jézust már 
nagy sokaság hallgatja és meg-
érkeznek hozzá anyja és test-
vérei. Jézus ekkor azt mond-
ja, hogy „aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát, az az 
én testvérem és az én anyám.” 
Mintha ezzel a mondattal falat 
építene anyja és önmaga köré. 
Vannak szekták, amelyek erre 
a mondatra alapozva szakítják 

ki követőiket családjuk köré-
ből. Jézus nem erről beszél, 
hanem arról, hogy az Atyá-
nak való engedelmesség által 
olyan közel kerülhetünk Hozzá, 
mintha rokonok lennénk. Isten 
nem távolságtartó, hivatalos 
kapcsolatot akar építeni ve-
lünk, hanem bensőségeset, 
személyeset és közelit. Az 
ilyen kapcsolatok egyre inkább 
hiányoznak életünkből. Jó len-
ne megújulni ebben is! Istennel 
való kapcsolatunk szorosabbra 
fűzése közelíteni fog minket a 
másik emberhez is.

Mária nem csak a szüle-
tésénél, de Jézus kereszten 
elszenvedett halálánál is ott 
van. Krisztus rábízza anyját 
egyik tanítványára, Jánosra, 
aki ettől kezdve gondoskodik 
róla. Mária, mint anya gyá-
szolja a Megváltót. Hosszú út 
áll mögötte, ami hitbeli érését 
illeti. Az első angyali üzenettől 
a kereszthalálig és feltámadá-
sig évtizedek telnek el. Jézus 
földi szolgálata mindösszesen 
három évet ölel fel, ezalatt a 
Mária által korábban hallott 
isteni Ige hitté érik: nemcsak 
fiaként, hanem Megváltóként 
tekint Jézusra. Ezt a belső, 
lelki utat neki is végig kellett 
járnia. Ismereteink vannak 
Jézus Krisztusról, ez azonban 
senkit nem tart meg önmagá-
ban. Arra kell törekednünk és 
azért kell imádkoznunk, hogy a 
hit megszületésének lelki útját 
magunk is végigjárhassuk.

Advent időszakában, a kará-
csony előtti hetekben érdemes 
újra és újra magunk elé idézni 
Mária példáját! Legyen Isten 
egyetemes megváltó szeretete 
személyes megtapasztalás-
sá, legyen gondolatainkban és 
szívünkben Isten üzenete és 
jussunk el arra a hitre, amely 
Istenben nem csak segítőtár-
sat lát, hanem életünk Megvál-
tóját!

Mária, Jézus anyja
Advent időszaka előtt illő, hogy karácsonyra készülve, 
bibliai személyeket bemutató sorozatunkban Mária, Jé-
zus anyja jelenjen meg előttünk. Még akkor is így van ez, 
ha egyházaink különféleképpen viszonyulnak az ő sze-
mélyéhez. Mi protestánsok azt a tiszteletet adjuk meg 
neki, ami minden embernek jár, kiemelve és példaként 
állítva azt az engedelmességet, amellyel az angyal üze-
netét fogadta. Katolikus testvéreink számára azonban 
Mária sokkal nagyobb jelentőséggel bír. Mit üzenhet az 
ő élete számunkra?

Laczay András
lelkipásztor
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Ez a hónap sok éves átlag-
ban nedves és hideg, ezért 
sokan úgy vannak vele, 
hogy a növényeinkkel már 
nem kell annyit törődni, 
úgy gondolnánk, pihenhet 
a kertész! Az elmúlt hó-
nap,2016 októberének idő-
járása nem nagyon külön-
bözött a sokéves átlagtól, 
amint azt a csatolt (NAIK 
Kutatóállomásától kapott 
) diagramon láthatják.  En-
nek megfelelően szeren-
csére találunk kertünkben még nyíló virágokat is, gyönyö-
rű színben pompázó díszcserjéket. Ugyanakkor rengeteg 

tennivalónk akad még a kertben, amit a növények majd a 
következő évben hálálnak meg.

KERTÜNK – HÁZUNK n  Katonatelepi Közügyek
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Előző évi novemberi számunkban részletesen beszéltünk 
ezekről a teendőkről, most csak felsoroljuk a fontosab-
bakat.

• A novemberi kerti munkák előkészítése
Ha szeretünk hosszabb távon előre gondolni, már most dönt-

sük el, hogy mit szeretnénk termeszteni jövőre, rendeljük meg a 
magokat, (akár katalógusokból, akár a szomszédtól) szaporító-
anyagokat, mielőtt még kiürülnének a készletek.

• Dísznövényeink gondozása
Talajtakaró növényekkel, avarral védjük a fagyos időkben a 

már elvetett növényeket és a mérsékelten télállókat is. A belső 
terekben elhelyezett növényeket fényigényük szerint helyezzük 
el a belsőm terekben és próbáljuk megóvni a hőmérsékleting-
adozásoktól.

• Metszés – az egyik leghasznosabb, legfontosabb őszi kerti 
munka

A hónap vége felé, ha nincs erősebb fagy, metsszük meg a 
lombhullató fákat és cserjéket, beleértve ebbe a gyümölcsfákat, 
szőlőket és bokrokat is.

• Őszi ültetés
A fás dugványokat, amiket a tavaly ősszel vágtunk, most ki 

lehet ültetni az állandó helyükre. 
Hagyományosan, ebben a hónapban kell elültetni a fákat és 

a cserjéket, bár sokan tavasszal szeretik elültetni őket, amikor 
látni a lombozatukat is, egyedül a télen áthűlt talaj jelenthet 
gondot. 

Amikor cserjéket ültetünk, karózzuk és öntözzük meg őket, 
majd tegyünk egy réteg mulcsot a tövükhöz.

Melyek a fontosabb novemberi kerti teendők?

Néhány gondolat a kutyák és macskák 
ivartalanításáról
A nem tenyésztésre szánt 
házi kedvencként tartott 
kutyák és macskák ivar-
talanítása ma már Ma-
gyarországon is a felelős 
állattartás részét képezi. 
Állategészségügyi és ál-
latvédelmi szempontból is 
számos érv hozható fel a 
beavatkozás mellett.

Állategészségügyi szem-
pontból fontos, hogy fiatal 
korban – ivarérettség előtt, 
6-8 hónaposan – végzett mű-
tét esetén nőstény állatokban 
csökken az emlő daganatok 
valószínűsége. Megelőzhető 
a petefészek és méhdaganat 
(ha a méhet is eltávolítják), a 
gennyes méhgyulladás, az ál-
vemhesség, a fogamzásgátló 
szerek okozta szövődmények. 
Hím állatoknál megelőzhető a 
prosztata duzzanata, illetve a 
here és a prosztata daganatos 
elváltozásai.

Megelőzhető, illetve csök-
kenthető bizonyos rossz szo-
kások, magatartási problémák 
kialakulása, pl. a kandúrok, kan 
kutyák vizelet spriccelése, jelö-
lése, agresszivitása. Különösen 
ivarzási időszakban kóborlá-
suk, elszökésük, eltűnésük na-
pokra, hetekre. Megelőzhető az 
ezzel járó sérülések, balesetek 
kialakulása, különböző beteg-
ségekkel történő fertőződésük.

Állatvédelmi szempontból 
nagyon fontos, hogy bizton-
ságosan megelőzhető a nem 
kívánt szaporulat. Nap, mint 
nap találkozhatunk kóbor, le-
soványodott, beteg állatokkal, 
különösen a városszéli terüle-
teken kitett egész alomnyi kis-
kutyával, kiscicával. Ezeknek 
az állatoknak az elhelyezése 
óriási feladatot ró az önkor-
mányzatokra, és az állatvédő 
szervezetekre. Magyarországon 
a legtöbb állatmenhely zsúfo-

lásig telt. Érdemes tudni, hogy 
az Állatvédelmi Törvény 8/A. 
§ értelmében „ember környe-
zetében tartott állat tulajdon-
jogával, tartásával felhagyni 
nem szabad, az állat elűzése, 
elhagyása vagy kitétele tilos”. 
Ennek a jogszabálynak a meg-
sértése súlyos állatvédelmi bír-
ságot vonhat maga után.

Az ivartalanítással kapcso-
latban számos tévhit kering a 
köztudatban. Ilyen pl., hogy a 
szukának vagy nőstény macs-
kának legalább egyszer fialnia 
kell, hogy egészséges, boldog 
állat legyen. Ezt semmilyen 
élettani vagy tudományos vizs-
gálat nem támasztja alá. A fej-
lett országokban (különösen az 
USA-ban) a nem tenyésztésre 
szánt házi kedvencek nagy ré-
sze már ivarérettségük előtt 
ivartalanításra kerül. Ez nem 
változtatja meg az állat sze-
mélyiségét, kedélyállapotát, 

Dr. Molnár Gyula
A rendelő címe: Kecskemét, 

Március 15. u. 2.
Nyitvatartási idő: 

hétfő-péntek 18-tól 20 óráig
Tel.: 70/7765920

e-mail: 
molnar.gyula@bacs.gov.hu
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Akár személyes tapasztalatok alapján, akár csak a közösségi mé-
dián megjelenő írások, kommentek egyértelművé teszik, hogy a 
kisállattartás, legyen az csak kedvtelésből (kutya, macska, dísz-
hal, díszmadár stb.), vagy haszonállatként (baromfi, nyúl), szer-
ves hozzátartozója egy olyan kertvárosi lakóövezetnek, mint Ka-
tonatelep. Sokan ismerték, ismerik dr. Molnár Gyula állatorvost, 

aki sajnos már nem Katonatelepen folytatja praktizálását, de új 
helyén is szívesen gondol vissza az itt eltöltött évekre, pácienseire. 
A most hozzánk eljuttatott írás, melyet lentebb közlünk, nagyon 
hasznos tanácsokkal látja el a kisállat tartókat és elgondolkod-
tat, mennyivel kevesebb gondunk lenne kóbor állatokkal elveszett 
kedvencekkel, ha megszívleljük azokat.

játékosságát, intelligenciáját. 
A kandúroknak, kan kutyáknak 
sincs szükségük arra, hogy éle-
tükben legalább egyszer, vagy 
rendszeresen párosodjanak. 
A szexuális viselkedés esetük-
ben nem örömszerzés, hanem 
szigorúan fajfenntartó célzatú, 
hormonális hátterű. Sőt, nyu-
godtan kijelenthető, hogy szá-
mukra inkább teher, hiszen az 
ivarzó nőstény állat közelében 
kényszert érez azok felkeresé-
sére, ezáltal az elkóborlás-
ra, csavargásra, verekedésre, 
mindezt sokszor napokig ét-

len-szomjan teszi, miközben 
legyengül, megsérül, betegsé-
geket szed össze.

Manapság minden műtétet 
altatásban végeznek az állat-
orvosok. Az Állatvédelmi Tör-
vény szerint nem is lehet más 
módon. Természetesen, mint 
minden altatásban végzett mű-
tétnek, az ivartalanításnak is 
van kockázata, de egy egészsé-
ges, fiatal állatnál ez a kockázat 
minimális. 

Nőstény állatoknál a műtét 
során a petefészek eltávolítá-
sa történik, estenként az állat 

méhével együtt, hasfali seben 
keresztül. A közhiedelemmel 
ellentétben, nem csak a pete-
vezető lekötésére kerül sor. A 
műtétet követően 2-3 napos 
lábadozás után az állatok álla-
pota rohamosan javul, néhány 
nap után elfelejtik a műtéttel 
járó kellemetlenségeket. A bőr 
varratokat 10 nap után el kell 
távolítani. A műtétet követően 
a teljes ébredés után nincs a 
gazdinak különösebb teendője 
az állattal. Nagyon ritkán szö-
vődmények alakulhatnak ki, de 
megfelelő körülmények között 

végzett műtét után, egészséges 
állatoknál ennek az esélye mi-
nimális. Hím állatoknál a herék 
eltávolítása egyszerűbb, a rege-
nerálódás még gyorsabb.

Ezúton szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy állatvédő ala-
pítványok támogatásával éven-
te általában kétszer, tavasszal 
és ősszel legtöbb állatorvosi 
rendelő ivartalanítási akciót 
hirdet. Ebben az évben is októ-
ber 10.-től kb. 1 hónapig él ez 
az akció. Részletes információt 
erről, illetve a műtétek meneté-
ről az állatorvosoktól kell kérni.

Babavárás felkészülten II.
Előző cikkemben váran-
dósságra való felkészü-
lésről, életmódbeli taná-
csokról és terhesség alatti 
vizsgátokról olvashattak. 
Most szeretnék egy kis út-
mutatást nyújtani ahhoz, 
hogyan készüljenek fel a 
baba érkezésére, milyen 
lehetőségek vannak vá-
randósság alatt, amik se-
gíthetnek a szülővé válás 
folyamatában. 

Munkám során sokszor ta-
pasztalom, hogy a kismamák-
nak nem jut elég ideje megfe-
lelően felkészülni a szülésre, 
szoptatásra, babagondozásra, 
melynek általában vagy egy 
aktuális költözés/lakásfelújí-
tás, vagy a munkahely, esetleg 
a többi gyermek ellátása, gon-
dozása lehet az oka. Ha pedig 
végre idejük engedné, nem 
mindig tudják, hová is fordul-
janak információkért, miket 
vásároljanak meg, mire lesz 
valójában szükség...

Érdemes felhasználni a vá-
randós kiskönyv kiadásakor 
kapott Várandós csomagot, 
melyet mindenki a védőnő-
jétől megkap, valamint a to-
vábbi találkozások alkalmával 
kiadott szakmai anyagokat, 
mert ezekben biztosan nincs 
téves információ. Az internet-
ről is lehet hasznos ötleteket 
gyűjteni, de érdemes mindig 
megnézni, hogy az adott cik-
ket valóban szakember írta-e, 

és mennyire lehet hiteles 
az anyag. Természetesen az 
apákat sem szoktuk kifelejte-
ni a sorból, részükre váran-
dósság alatt az Apafüzet I., a 
baba születése után pedig az 
Apafüzet II. című kiadványt 
szoktuk átadni. Ha ezeket 
elolvassák, biztosan tudni 
fogják, hogyan lehetnek ők is 
„hasznosak” a kismamák szá-
mára. Látogatások alkalmával 
igyekszünk minél több dologra 
kitérni, szülésre, szoptatásra, 
babagondozásra felkészíteni 
Önöket, de 
fontos, hogy 
mindig kér-
d e z z e n e k , 
hogy ne ma-
radjon nyitott 
egyetlen kér-
dés sem!

2016 októ-
berétől elkez-
dődött a Ba-
baváró kedd 
esték című programsorozat, 
melynek keretein belül min-
den kedden 17 órától szak-
emberek tartanak előadást 
szülésről, babagondozásról, 
szoptatásról és hordozásról 
az Ifjúsági Otthonban. Aki sze-
retne még többet megtudni a 
szoptatásról, érdemes részt 
vennie szoptatási szaktanács-
adó által tartott Szoptatásra 
felkészítő tanfolyamon, ahol 
elméleti és gyakorlati útmuta-
tót is kaphatnak a témáról. 

Biztosan sokan látták már, 
hogy a Katonatelepi Fiókkönyv-
tárban kéthetente keddenként 
Baba-Mama klub kerül megren-
dezésre, ahol szintén sokféle 
témában tartanak előadásokat 
szakemberek. A legtöbb téma 
már a várandósság alatt hasz-
nos lehet, így kérem várandós-
ként is nyugodtan látogassanak 
el közénk!

Lehetőség van és javasolt 
a várandósság 30-32. hetétől 
Szülésfelkészítő tanfolyamon 
is részt venni, melyet a Kecske-

méti Kórház-
ban dolgozó 
szülésznők 
t a r t a n a k . 
Itt szintén a 
szülés jele-
iről, szülés-
ről esik szó, 
v a l a m i n t 
elmondják, 
hogy aktuá-
lisan mit kell 

a kismamáknak magukkal vin-
ni szüléshez. Körbevezetnek 
az osztályokon, megmutatják, 
hol kell jelentkezni, ha éppen 
aktuális a szülés, így a szülők 
számára sem lesz ismeretlen 
terület a Kórház. A tanfolyam 
elvégzése egyébként feltéte-
le az apás szülésnek is, így 
ha tervben van, mindenképp 
menjenek el az apukák is. 

A harmadik trimeszterben, 
a 32-34. hét körül már szüksé-
ges gyermekorvost választani. 

Ellentétben a védőnői ellátás-
sal, a gyermekorvos szaba-
don választható, de érdemes 
szem előtt tartani, hogy la-
kóhelyünkhöz minél közelebb 
essen, és ezáltal könnyen el-
érhető legyen. Katonatelepen 
Dr. Fischer László gyermekor-
vos rendel. Védőnővel tartott 
csecsemő tanácsadása ked-
denként fél 1-től 1 óráig van, 
érdemes ekkor ellátogatni, és 
jelezni, hogy mikorra várható 
a szülés. Ekkor megkapják a 
szükséges recepteket, amiket 
a gyermek születése után kell 
kiváltani. 

A baba születése után, ha 
minden rendben van, 72 óra 
múlva távozhat az anyuka és 
az újszülött a Kórházból. Ek-
kor szükséges jelezni a gyer-
mekorvosnak és a védőnőnek, 
mert mindketten kimennek 
látogatni a családhoz. Ezt kö-
vetően a védőnővel az első 6 
hétben hetente, majd a gyer-
mek 1 éves koráig havonta 
találkoznak otthon, valamint 
havonta kell járni tanácsadás-
ra, hogy a gyermekorvos a kü-
lönböző státuszvizsgálatokat 
elvégezze, illetve a védőoltá-
sokat beadja.

A fentiekből láthatják, 
hogy számos lehetőség nyí-
lik arra, hogy a babavárásra 
felkészüljenek, és érdemes 
kihasználni, hiszen fontos, 
hogy kiegyensúlyozottak és 
naprakészek legyenek, mire a 
kisbaba megszületik!

Nagysolymosi Andrea
védőnő
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

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

 és a 107 (rendőrség) telefonvonala
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Ismét útra kelt a nyugdíjas klub
Az egyik buszozásom al-
kalmával megszólítottam 
néhány katonatelepi nyug-
díjas ismerősömet, hogy 
lenne-e kedvük velünk 
kirándulni. Páran igent 
mondtak, így a tagság ki-
bővült létszámmal kelt 
útra, hogy ismételten fel-
fedezzünk hazánk értékei 
közül néhány különleges-
séget. 

Mi ezt a túrát munkater-
vünkben kitűztük, hiszen e 
célból pályázatot írtunk a 
kecskeméti önkormányzat 
támogatási alapjához. Ezt a 
Nyugdíjasok Klubjainak Me-
gyei Jogú Városi Szövetségén 
keresztül tettük. Az így elnyert 
összeg lehetővé tette, hogy 
megrendeljük a Bekő Tours 
30 fős kisbuszát. A belépőket 
önerőként jelöltük meg.

Így történt, hogy 2016. 
október 14-én egy nem túl 
napfényes, de esőmentes nap 
reggelén útra keltünk elég-
gé vidám hangulatban. Hogy 
pontosan tudjuk, mit is fo-
gunk látni, szokásos módon 
kis idegenvezetést tartottam, 
szellemi üdülésként néhány 
versikével megtoldva. A szel-
lemi táplálékon túl többen 
gondoskodtak arról is, hogy 
ne fázzon a társaság, azaz 

egy kis lélekmelegítőt vettünk 
magunkhoz.

Első állomásunk a Gödöllő-
höz tartozó Máriabesnyő ke-
gytemploma volt. Itt szakértő 
idegenvezető mutatta be a bú-
csújáró hely történetét, magát 
az épületet, megtekintettük az 
alsó templomban elhelyezett 
Grassalkovics Kriptát, és so-
kat megtudtunk e nevezetes 
család történetéből. Mint el-
mondta a társaság, ez új volt 
a számukra.

Nem így a vácrátóti Botani-
kus Kert, mert ezt már többen 
ismerték, de amit fantasztiku-
san újként kaptunk itt, az ide-
genvezetés, melyben egy bio-
lógus fiatalember jóvoltából 
részesültünk, akiről kiderült, 

hogy kecskeméti, azaz földink. 
Ez az arborétum szerintem a 
legszebb az országban, mi-
vel az Akadémiához tartozik, 
így leginkább tudományos 
szakszerűséggel fejlesztik. 
Ám minket az üvegházak va-
rázsoltak el legjobban, ahol a 
trópusi, szubtrópusi, sivatagi 
növényzet burjánzott, színek 
kavalkádjában, termő baná-
nok, citromok, hatalmasra 
nőtt fikuszfélék, liánok közt 
sétálgattunk.

Egészen más élmény várt 
minket Őrbottyánban, ahol 
kis keresés után megtalál-
tuk Gombos Miklós mester 
műhelyét. Nem is álmodtunk 
arról, hogy valódi történelem 
órában lesz részünk az ország 

egyik legjelentősebb haran-
göntője jóvoltából.  Elmesélte 
a harang történetét a kezde-
tektől a mai napig, megtud-
tuk milyen összefüggés van a 
harangok és az ágyuk között, 
továbbá megtekinthettük ma-
gát a munkafolyamatot. Ezt a 
látogatás mindannyian újdon-
ságként könyvelhettük el.

Miután haranggal búcsúz-
tunk, új élmény várt ránk. 
Hiszen már láttunk növénye-
ket, emberi alkotásokat, de 
még állatokat nem, erre most 
került sor, mivel felkerestük 
a nyugalmazott macikat a 
Veresegyháza melletti ottho-
nukban. Igen jól szórakozott 
a nyugdíjas társaság és a 
nyugdíjas medvék így együtt, 
különösképpen a mézzel való 
kínálgatás tetszett mindenki-
nek. Persze főleg a medvék-
nek.

 Ismét egy emlékezetes na-
pot tölthettünk el együtt. Sok-
sok új ismerettel, élménnyel 
gazdagodtunk, és nem utol-
só sorban élveztük egymás 
társaságát. Szeretnénk, ha 
többen kedvet kapnának, és 
vidám csapatunkhoz csatla-
koznának.  

Lejegyezte: 
Juhászné Balasi Franciska  

klubvezető 


