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Csattanós választ kaptak mindazok, akik kételkedtek(-
nek) egy közösség összefogásának erejében, az élhető 
városrész megteremtésének lehetőségében. Katonate-
lep lakosainak száma meghaladja a 3000 főt és egyre 
több építkezés utal arra, hogy sokan szeretnének ebben 
a városhoz közeli, de mégis természetes környezetben 
található, kertes részben élni. Az élni szó természetesen 
jobb, ha nem csak azt jelenti, hogy itt alszunk, hanem, 
hogy közösen hozzájárulunk a városrész minden téren 
történő fejlesztéséhez. 

Egyre jobban kirajzolódik 
(sajnos) egyfajta generációs 
ellentét a városrészen belül, 
hiszen a régebben itt lakók 
zöme idősebb, nyugdíjas és 
legszívesebben azt venné, ha 
kevesebbet kellene a város-
központba bemenni, minden 
itt lenne helyben. Még akkor 
is, ha a tömegközlekedés vi-
szonylag elfogadható. Előb-
biek miatt az is természetes, 
hogy egy sportpálya létesítése 
többek számára másodrendű 
feladat, szívesebben látnának 
más beruházásokat. De a fej-
lődés mégis csak abban az 
irányban képzelhető el, ha a 
fiatalok, a leendő középkorúak 
igényei is megvalósulnának. 
Ilyen a sport is.

Szerencsére akadt néhány 
elszánt, tettre kész és a szó jó 
értelmében lokálpatrióta Ka-
tonatelepi társunk, aki meg-
próbált egy első lépést tenni a 
kimozdulás felé. A 2014 előtti 
időszakban sportpályának ki-

jelölt területet, egy nagy rész-
vételű lakossági fórum véle-
ménye alapján, elhatározták, 
hogy a város önkormányzata 
segítségével, áthelyeztetnénk 
a mostani, nagyobb területre. 
Ezt jóváhagyták, és pályáza-
tok, személyes kapcsolatok és 
sok önzetlen társadalmi mun-
ka, valamint jelentős állami 
támogatás mellett, szeptem-
ber 9-én elkészült az első lép-
cső, egy Sport és Szabadidő 
Centrum kialakításhoz. Ez a 
műfüves focipálya, melynek 
ünnepélyes avatásról most be-
számolunk.

(Felelős szerkesztő)

AZ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG

Lovas felvonulás, szám-
talan érdeklődő, izgatott 
tekintetek – talán így lehet-
ne jellemezni pár szóban, a 
szeptember 9-én tartott Szü-
reti Nap egyik fénypontját, az 
ünnepélyes pályaavatót. Nem 

mást, mint a régóta emlege-
tett műfüves focipályát adták 
át a Katonatelepi Sport Egye-
sület és az itt élők számára. 

A Sport és szabadidő 
centrum csaknem 23 ezer 
négyzetméteren helyezkedik 
el. Ennek a projektnek első 
lépéseként Katonatelep Szü-
reti Napján került átadásra 
egy kisméretű, kerítéssel va-
lamint palánkkal és labdafo-
gó-hálóval körbevett műfüves 
futballpálya a Platán utcában. 
Az építkezés az Országos 
Labdarúgó Pályaépítési Prog-
ram keretében került meg-
valósításra. A beruházás 29 
millió forintba került, ebből 

9 millió volt az önkormány-
zati önerő, a többit a Magyar 
Labdarúgó Szövetség biztosí-
totta.

Az átadón jelen volt és be-
szédet mondott Szemereyné 
Pataki Klaudia, Kecskemét 
polgármestere, Falu György 
a városrész önkormányzati 
képviselője, Dunai Antal az 
MLSZ tanácsadója, olimpi-
ai bajnok, Szabó Mihály, a 
megyei labdarúgó szövetség 
társadalmi elnöke és Laczay 
András Katonatelep refor-
mátus lelkésze is. Ugyancsak 
megtisztelte jelenlétével az 
ünnepélyes átadást Szebe-
rényi Gyula Tamás alpolgár- (F
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ÚJ FEJEZET KATONATELEP ÉLETÉBEN

A műfüves labdarúgópálya felavatása

(Forrás: keol.hu)
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mester és Bogasov István, a 
Sport Munkacsoport vezetője.

AZ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG 
ILLUSZTRIS VENDÉGEI

Az átadó ünnepséget Falu 
György beszéde nyitotta meg, 
aki részletezte a pálya meg-
valósításnak előzményeit és 
jelentőségét a városrész éle-
tében. Bár eleinte a képviselő 
is kételkedett a projekt sike-
rében, most már bizakodik 
benne, hogy a foci mellett más 
szabadidős és sport tevékeny-
ség is lendületet kap a közeljö-
vőben. Ennek az első lépésnek 
hamarosan folytatása lesz, 
hiszen szintén támogatásból 
még ebben az évben megépül 
egy 400 méteres rekortán fu-
tópálya is a Sport és szaba-
didő centrum mellett.

Polgármester asszony ki-
emelte az összefogás jelen-
tőségét, a jó kapcsolatot az 
önkormányzat és Katonatele-

pen megalakult KTSE sporte-
gyesület között, hangsúlyozva, 
hogy a futópálya, és a későbbi-
ekben tervezett tevékenységek 
nemcsak a fiatalok szórakozá-
sát, sportolását segítik majd. 
Külön megemlítette, hogy 
a „nordic walking” gyalog-
lóedzés, amit ő maga is művel, 
az idősebbek egészséges élet-
módjában is nagy segítség.

Dunai Antal visszaemléke-
zett azokra az időkre, amikor 
pályafutását kezdte homokos 
tereken és libalegelőkön és 
összehasonlított a mai gyere-
kek sokkal kedvezőbb helyze-
tével, és nagy dolognak tartot-
ta létesítménylétrehozását.. 
(A pályaavatás végén, öltöny-
ben is, beállt egy kicsit fociz-
gatni az új mügyepes pályán a 
gyerekekkel).

Laczay lelkipásztor úr bibli-
ai idézettel színesítette mon-
dandóját, és Isten áldását kér-
te a sportpálya működéséhez.

A polgármester asszony 

ezután átadta a pálya kulcsát 
Balla Krisztiánnak, a KTSE ve-
zetőjének, ezzel is jelképezve, 
hogy birtokba vehetik a műfü-
ves focipályát.

A pálya jelképes átadá-
sa szalagátvágással ért vé-
get, majd a jelenlévők mind 
kipróbálhatták az új gyep 
használhatóságát. Az igazi 

birtokbavétel azonban már 
pénteken elkezdődött, egy fo-
citorna csapat mérkőzéseivel 
és a szombati nap délelőttjén 
a végső győzelmet a KTSE 
csapata szerezte meg.

Most az első lépés után, 
alakult egy kisebb létszámú 
csapat és remélhető, hogy a 
város szakembereivel közö-
sen, képesek lesznek egy több 
évre szóló településfejlesztési 
tervezetet előkészíteni. Tud-
juk, hogy ezek az elképzelések 
nem egy-két éves tervek. Füg-
genek a város anyagi lehetősé-
geitől és nem utolsó sorban a 
pályázati lehetőségektől is….

A néhány kétkedő és ellen-
ző hangon túlnő a lelkesedés! 
A helyi vállalkozók és szak-
emberek már eddig is sok u.n 
„társadalmi” munkát végeztek 
el a területen. Ez az átadott 
létesítmény csak erősíti a 
hitünket és reményünket ab-
ban, hogy merjünk nagyokat 
álmodni!

Összeállította:
Balla Dániel és 

 a felelős szerkesztő

Jelképes pályaavatás szalagátvágással (Forrás:keol.hu)

Az átadási ünnepség illusztris vendégei

Megalakult Katonatelep ifjúsági közössége
A közösség 2017. augusztus 
25.-én megtartott első ülésén 
az 5 alapító tag vett részt. 
Mind az 5 tag Katonatelepen 
lakik, közülük 4-en a Mathi-
ász János Általános Iskolá-
ban töltötték tanulmányaik 
első 8 évét. A tagok név sze-
rint: Maros Mirella (18), Balla 
Dániel (22), Szabó Pál (21), 
Pogány Mihály (23) (területi 
elnök) és Vodráska Norbert 
(22). A szervezet jelenleg a 
Kecskeméti Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat hatáskö-

re alatt tevékenykedik, mint 
katonatelepi munkacsoport. 
Első ülésükön szó esett a 
csoport céljairól, alapításá-
nak okairól. Legfőbb iránymu-
tatójuk a katonatelepi ifjúság 
közösségi életének fellendíté-
se. Különböző programterve-
ik közé sorolható:

– sportnapok szervezése
– társasjáték estek, délutánok
– önképző szakkörök 
– évközi nagy rendezvények
Jelenleg is várják a lelkes 

tagokat, bárkit, akinek ötlete 

van és szeretné megvalósíta-
ni az ifjúság javára Katonate-

lepen. Jelenleg 9 tag tartozik 
a közösségbe, akik aktívan te-
vékenykednek a megemlített 
célok elérésének érdekében. 

A közösség vezetősége
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A Katonatelepi Sport Egyesület kibővített taggyűlése
2017. augusztus 28-án 18 órakor az iskolában lakossági 
fórumot szerveztek a KTSE alapító tagjai. A taggyűlést 
megelőzte egy a Katonatelepi Közügyek zárt Facebook 
csoportjának lapján Tokodi György úr létrehozott egy sza-
vazást, kérdőívet a sportegyesület, sportpálya működé-
sével kapcsolatos vélemények felmérésére. (2017. július 
3.) Az azóta ott kinyilvánított szavazatok többsége látha-
tóan igényli a centrum létrehozását és működését, akár 
a KTSE keretein belül akár más úton. 

Mindösszesen 80 fő adott 
le valamilyen szavazatot és a 
nagy többség amellett voksolt, 
hogy más tevékenységekre is 
szükség volna, tehát a közös-
ségi tér kialakítása a fő szem-
pont. A szavazó számánál ki-
sebb létszám, mintegy 30 fő, 
jelent meg 28-i közgyűlése, 
amelyen részt vett Falu György 
képviselő úr is, valamint szak-
értő vendégként Vajda Zoltán, 
kecskeméti ultramaratonista, 
nemzetközi sikerekkel rendel-
kező, ismert hosszútávfutó is.

Szentesi Zoltán alelnök, ve-
títéssel egybekötött, részletes 
tájékoztatót tartott az egye-
sület megalakulásának körül-
ményeiről, az egyesület eddig 
végzett munkájáról.

Az egyesület 2015-ben 
alakult, id. Tóth Viktor kez-
deményezésére. Meg kellett 
szervezni a jogi kereteket, a 
törvényes működés feltételeit. 
Az alapító tagok saját költsé-
gükön intézték a hivatalos be-
jegyzés jogi ügyeit és keresték 
a lehetőségeket a megvalósí-
tás financiális hátteréhez. a 
KTSE cégbíróság által is elfo-
gadott, bejegyzett tevékeny-
ségét hamarosan megkapják 
a regisztrált tagok, de addig 
is elolvashatják a teljes te-
vékenység leírást az id. Tóth 
Viktor által augusztus 29-én a 
Facebookon közzétett fájlban. 
Ebből világosan látszik, hogy 
az egyesület széles körű fel-

hatalmazással rendelkezik és 
nemcsak sport, de más ren-
dezvények megszervezésére 
is jogosult.

Egy év telt el a szervezet, 
anyagi és működési feltétele-
inek a megteremtésével, ez-
zel párhuzamosan hatalmas 
munkát végeztek a képviselő 
úr mások részvételével a jö-
vendő sportpálya és szaba-
didős centrum területének 
rendezésével kapcsolatban. A 
közgyűlés előtt bemutatták a 
tervezett objektumok helyét.

Mint minden alakulóban 
lévő szervezet a tagság javas-
latainak figyelembe vételével 
fognak a beruházások megva-
lósulni. A sokak számára nem 
világos tulajdon viszonnyal 
kapcsolatos kérdések Falu 
képviselő úr által megvála-
szolásra kerültek, miszerint 
a terület önkormányzati tu-
lajdon, közterület, a Katona 
Zsigmond parkhoz hasonlóan, 
az alapvető infrastrukturális 
költségeket (villany, víz) fede-
zetét az önkormányzat bizto-
sítja. A pálya és sportcentrum 
egyéb működtetési költségeit 
a KTSE kell, hogy fedezze saját 
erőből és központi, pályázati 
forrásokból..

Első lépésben, a tervezett 
határidőre, elkészült egy vilá-
gítással ellátott 20x40m-es, 
műfüves focipálya. A pálya 
ünnepélyes megnyitója szep-
tember 9-én órakor lesz.

A pálya használata, 3 illet-
ve 5000 Ft/óra, a használók 
létszámától függ. Az összeget 
az egyesületnek kell befizetni. 
A részletek később ismertetve 
lesznek. 

Ez az elkészült 40 milli-
ós beruházás Katonatelepen 
csak a kezdet! Október végé-
re megvalósul egy 400 m-es 
futópálya is, ami megfelel a 
legkorszerűbb feltételeknek. A 
futó pályát az egyesület tagjai 
ingyen használhatják.

Kik lehetnek az egyesület 
tagjai?

Bárki, aki elfogadja az alap-
szabályt, és befizeti a tagdíjat. 
Aktív keresőknek 500 Ft/hó, 
diákoknak, nyugdíjasoknak 
300 Ft/hó. A belépési nyilat-
kozat szintén megtalálható 
a Facebookon, de bármelyik 
vezetőségi tag, vagy már be-
lépett tag, hozzá tudja juttatni 
az érdeklődőket.

Falu György képviselő úr 
beszélt a Platán utcai terület 
előkészítéséről, a rendezési 
tervekről, a jövő lehetőségei-
ről. Megtudtuk, hogy hatalmas 
mennyiségű földet kellet a 
területre szállítani, mert he-
lyenként 1,5 m volt a szintkü-
lönbség.

2018-tól tervezve vannak 
más beruházások is. A köz-
művek bekötése után, tervek-
ben szerepel egy olyan épület 
építése, ami átöltözésre is al-
kalmas és ahol akár nyári tá-
borokat is lehet szervezni.

A szervezők gondoltak az 
idősebb korosztályra és a 
kismamákra is, így reméljük, 
lesznek padok és sütögető he-
lyek.

Sajnos bizonyos kor után, 
sem a futópályát, sem a műfü-
vest nem tudja igénybe venni 

az ember. Legfeljebb sétálgat 
rajta. Éppen ezért a jövő terve-
iben szerepelni kell egy pihenő 
parknak is a területen. Erre 
lehetőség nyílik azon az erdős 
területen, amelyik  érintetlen 
marad, természetesen kitisz-
títva.

Az egyesület konkrét ter-
vekkel rendelkezik, de várják a 
további javaslatokat.

A futópályával kapcsolatban 
voltak hozzászólások, vélemé-
nyek, melyeket meghallgatva 
az ultramaratonista szakmai 
véleményét is, figyelembe fog-
nak venni..

A jelenlévők közül sokan, 
már a taggyűlés alatt, belép-
tek az egyesületbe és kifizet-
tek előre 4 havi tagdíjat (több 
mint 10 fő!).

Az egyesület elérhetőségé-
ről a vezetés tájékoztatni fogja 
a tisztelt Katonatelepi érdek-
lődőket, kialakítva egy E-mail 
címekkel, és telefonelérhető-
ségekkel feltöltött adatbázist.

A képviselő úr beszélt a 
Katona Zsigmond emlékpark 
fejlesztésének lehetőségeiről. 
Ott is lesznek beruházások, 
padok elhelyezésével esetleg 
egy „grundszerű” kis játszó-
pálya kialakításával. 

Aki nem látta még, érdemes 
megnéznie az elkészült pályát.

 Lejegyezte: 
Varga Zsolt

SZŐLŐVÁSÁR
Kistételű csemege- és borszőlő-eladás a NAIK Szőlészeti és  

Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Állomásán:
Kecskemét-Katonatelep, Katona Zsigmond utca 5.

Érdeklődni lehet naponta 8.30 és 15.30 óra között a helyszínen 
vagy a +36 76 501 430 telefonszámon.
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Az új műfüves labdarúgó pálya ünnepélyes avatóját köve-
tően, az ünneplő közönség átvonult a Katona Zsigmond 
Park területén kialakított szórakoztatási térre. A terüle-
tet, a berendezéseket, az infrastruktúrát, sok szorgos és 
fáradhatatlan polgártársunk készítette elő, élükön Ma-
kai Krisztiánnal, aki egyébként a műsorok moderátora is 
volt. A meghirdetett program egyik része volt a főzőver-
seny, ahol a résztvevő csoportok már délelőtt hozzáláttak 
az ételek elkészítéséhez. Amint az ilyen szüreti napokon 
ez már megszokott számos szórakoztató és érdeklődést 
keltő vállalkozó is felállította sátrait, eszközeit. Nem hi-
ányozhattak az evés-ivás örömeit kiszolgáló vendéglátó-
sok sem, de egyéb, főleg a gyermekek szórakoztatását 
szolgáló, lehetőségek is fellehetők voltak.

A szüreti nap programja 
már délelőtt elkezdődött a ha-
gyományos lovas és fogat fel-
vonulással Katonatelep több 
utcájában. Ezen a felvonulá-
son15 fogat és 10 lovas járta 
végig az utcák nagy részét, 
sok gyermeket, és szüleiket is 
körbevezetve az egyre bővü-
lő városrészben, Sok portán 
étellel, itallal fogadták a felvo-
nulókat, ezért csúszott is egy 
kicsit a program, de a pálya-
avatásra végül időre megér-
keztek. Ez a lovas felvonulás, 
amint azt Dunai Antal, olim-
piai bajnok labdarúgó az ava-
táson mondott beszédében is 

elhangzott, egyedi, különleges, 
ő még sohasem találkozott, 
avatók kapcsán, ilyen szín-
pompás rendezvénnyel.

A menetben résztvevő foga-
tok és lovasok nemcsak Kato-
natelepről, hanem a környező 
településekről is érkeztek, a 
parkban egyenként is bemu-
tatták őket. A Lovasok kö-
szöntése után került sor az új 
műfüves pályán előző napok-
ban megrendezett labdarúgó 
torna eredmény hirdetésére. 
A tornát, és ezzel együtt a 
vándorserleget a Katonate-
lepi Sportegyesület csapata 
nyerte el.

A díjátadás után is a test-
mozgás játszotta főszerepet, 
fergeteges bemutatott tartott 
az ugrókötelesek 3 fős csa-
pata, remélhetőleg kedvet 
csinálva fiataloknak az aktív 
testmozgáshoz.

Az ugróköteleseket követő 
szórakoztató műsorok sorá-
ban az első fellépő a méltán 
népszerű Grapevine táncis-
kola csapata volt, amelyik a 
legkisebbektől az ifjúsági kor-
osztályig rendkívül látványos 
tánckompozíciókkal szórakoz-
tatta szépszámú közönséget. 
Öröm volt látni a sok tehetsé-
ges fiatalt a könnyedtől egé-
szen a nagy felkészültséget 
igénylő táncszámok előadása 
közben, szerencsére sok Ka-
tonatelepi fiatal is ennek a 
táncstúdiónak tanulója, vagy 
már kész művésze. A ferge-
teges kán-kánnal nem ért vé-
get a táncos produkciók sora, 
mert a másik népszerű táncis-

kola és együttes, a Falloway, 
műsorszáma gyönyörködtette 
meg a nézőket és hangolva 
őket az esti bálra.

A gyakorlatilag már profi-
nak tekinthető táncszámokat 
követően, a még most kezdő, 
de mozgáskultúrára nevelt 
Katonatelepi óvodások és 
iskolások mutatkoztak be a 
szülők, rokonok nagy örömé-
re, igen bájosan. Dicséret és 
köszönet a felkészítő óvó né-
niknek, tanároknak!

Az óvodások számára az 
idén nagyon hamar volt ez 
a rendezvény, alig volt idő a 
gyakorlásra. Ennek ellenére a 
gyerekek bátran vették birto-
kukba a színpadot és mutatták 
meg, hogy milyen ügyesek. A 
gyerekeket felkészítette, a tán-
cot betanította: Boros Zsanett 
Csigabiga csoportos óvónő.

A szüreti napok műsorai-
ból nem hiányozhatott a ci-
terazene sem, hiszen ennek 

Szüreti nap Katonatelepen

Fogatok és lovasok felsorakozás a műfüves pálya mellett

Ugrókötelesek bemutatója

Tóth László csapatkapitány átveszi a vándorserleget Grapevine: 10-12 évesek vidám tánca
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hagyománya, gyökerei, erősen 
kötődnek a Mathiász iskolá-
hoz, az ottani zenei műhelyből 
kikerülő tehetséges fiatalok-
hoz A Vadhajtás citerazene-
kar, Léczné Urbán Bernadett 
vezetésével, már nemzetközi 
sikereket is elért, elismert 
zenekar, de az utánpótlás is 
megmutatta, „megpengette” 
oroszlánkörmeit. Az isko-
la „Pántlika” énekegyüttese, 
Krajcsó Bence tanár vezeté-
sével, még csak rövid ideje 
zenél együtt de már most is 
számtalan helyre hívják őket 
fellépni, vendégszerepelni, és 
már VIII. Országos Népzenei 

Verseny döntőjében is helyt-
álltak 2017-ben.

A könnyed muzsikára éhes 
hallgatóságot ezután a Kör-
színház művésze, Kiss Zsolt, 
musical és operett énekes 
szórakoztatta.

A főzőverseny győztese Pa-
csa Jenő, a második helyezett 
a „Gelence” csapat lett, őket 
és a többi résztvevőt is a szín-
padon köszöntötték.

Mindezen zenés táncos 
produkciók közben, az em-
lékparkot benépesítő egyéb 
programok is zajlottak. A „Ku-
tyával Egy Mosolyért Alapít-
ványt”, Kecskeméten hozták 
létre 2011-ben, azzal a céllal, 
hogy kutyás terápiával, segítő 
kutyák kiképzésével foglalkoz-
zon. Most egy néhány már ki-

képzett kutya példáján mutat-
ták be, hogy mennyire fontos 
ez a munka, amit ők végeznek, 
és megmutassák a kutyabará-
toknak, kutyatartóknak, meny-
nyi mindenre lehet alkalmazni 
négylábú barátainkat a házőr-
zésen kívül.

Hosszú sorban állás után 
lehetett csak beülni az elekt-
romos kisautókba, melyeket 
egy, a park elkerített sarkában 
felállított, körpályán próbál-
hattak ki a kisebbek. Emellett 
volt a lufi hajtogatás (a be-
vételt itt is jótékony célokra 
fordították), arcfestés, csil-
lámtetoválás, és sok, a mai 

gyermekek számára vonzó 
szórakozás is.

Természetesen nem szű-
kölködtek a felnőtt korosztály 
résztvevői sem az étkezés és 
italfogyasztás kínálatában, 
az ilyenkor szokásos felho-
zatal volt ételekből alkoholos 
és alkoholmentes italokból. 
A Hobby büfé különleges fel-
ajánlással segítette a Katona-
telepi közösség mindennapja-
it, hiszen felajánlották, hogy 
a sátrukban csapolt sörök 
bevételének egy részét, az 
óvoda alapítványának adják. 
Mindeközben az óvó nénik 
szorgalmasan árulták az esti 
tombola jegyeit, ahol értékes, 
vállalkozók és magánszemé-
lyek által felajánlott, nyere-
mények találtak este gazdára. 

Ebben az évben a tombolázás 
az óvoda feladata volt. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek a segítséget, aki 
bármilyen módon támogatta 
az óvodát. Csodálatos volt lát-
ni, hogy a rendelkezésre álló 
négy nap alatt milyen meg-
mozdulásra képesek a szülők. 
Emberfeletti erőfeszítéssel 
hozták a szebbnél szebb tom-
bolatárgyakat az óvodába. 

A tombolajegyek bevételé-
ből 120.000 Ft folyt be, ez az 
eddigi legszebb Szüreti Napi 
bevételünk. Hálás szívvel kö-
szönjük mindenkinek!

Az estet a nagy sörsátor-
ban rendezett bál zárta, ahol 
a „Szilvási Band” húzta a tal-
palávalót. Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, hiszen csak 
néhány csepp eső esett, és a 
hőmérséklet is nagyon kelle-
mes volt, aki akarta, igazán jól 
érezhette magát. 

Külön köszönet annak a 
néhány kedves segítőnknek, 
akik lehetővé tették, hogy 
gazdagodjon településünk és 
az óvoda intézménye. Makai 
Krisztiánnak, aki egész dél-
után és este a tombolajegyek 
és a jótékonysági sör vásárlá-
sára buzdította a jelenlévőket 
és profi módon levezényelte 
az egész műsort és a tom-
bolasorsolást. Tóth László-
nak, aki kitalálta és megho-
nosította a jótékonysági sör 
fogalmát Katonatelepen. Balla 
Krisztiánnak és a többi szer-
vezőnek, akik lehetővé tették 
gyermekeink fellépését és a 
tombolasorsolás lebonyolítá-
sát, valamint annak a renge-
teg résztvevőnek, akik tomb-
olajegy vásárlásával és/vagy 
jótékonysági sör fogyasztásá-
val hozzájárultak ahhoz, hogy 
az óvodai udvarok tovább 
szépülhessenek.

Kutyaterápiás bemutató

A tizenévesek akrobatikus táncbemutatója

A katonatelepi óvodások műsora

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
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Olvasószerkesztő: Balasi Franciska
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Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet!
Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet.
Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!!! 

(Takáts Gyula)

A régi római naptárban ez 
a hónap a hetedik volt, neve 
is innen ered („septem”, ma-
gyarul hét). A naptárreform 
után ugyan kilencedik hónapja 
lett az évnek, de megtartották 
eredeti elnevezését.

A 2017- es nyárvég után, 
ami forró napokkal izzasztott 
minket, egy kissé elszomorod-
va húzzuk össze fázósan kis-
kabátunkat, és konstatáljuk, 
vége a nyárnak, már csak né-
hány késő őszi napmelengető 
sugárban reménykedhetünk. 

Ez a időszak, mikor az isko-
láskorú gyermekeink számára 
is befejeződik a felhőtlen, sza-
badsággal teli szünidő, kezdő-
dik az iskolaév. 

Szeptember is bővelkedik 
jeles napokban, melyek kö-
zül sokkal már foglalkoztunk 
korábbi lapszámainkban, de 
az idei, a hagyományokon túl-
menően, sok újdonságot hoz 
a Katonatelepiek életében is. 
Ezekről külön cikkekben is be-
számolunk. elöljáróban csak 
néhány fontosabb, de kevésbé 
ismert jeles napról emlékez-
nénk meg. legyen az népi ha-
gyomány, vagy vallási jellegű 
esemény.

Szeptember 1. 
Egyed Napja, 

a II. Világháború kitörése

Szent Egyed a tizennégy se-
gítőszent egyike, a koldusok, a 
nyomorékok és leprások védő-
szentje volt, de –legismertebb 

legendájával kapcsolatosan 
– a szoptató anyák is kérték 
közbenjárását.

Ez a nap az utóbbi évszáza-
dok legsötétebb időszakának 
kezdete. 1939. szeptember 
1-jén Németország megtá-
madta Lengyelországot, s ez-
zel elkezdődött A II. világhá-
ború, amely mind méreteiben, 
mind veszteségeiben, mind-
máig tartó hatásaiban több-
szörösen meghaladta az elsőt. 
A hat évig tartó háború közel 
60 millió embert pusztított el.

A népi szokások szerint 
ezen a napon kezdték a búza, 
vagy rozs vetését. Bő termés-
re számíthat az, aki Egyed 
napján veti el a búzát. Ilyenkor 
fogják hízóra a disznót, ha ka-
rácsony táján le akarják vágni.

Az e napi esőből esős ősz-
re jósoltak, ellenkező esetben 
szárazra.

Szeptember 8.  
Kisboldogasszony napja, 

(Kisasszony napja)

Mária születésnapja ere-
detileg annak a jeruzsálemi 
templomnak felszentelési év-
fordulója, amely ott áll, ahol 
a hagyomány szerint Mária 
született. Ez a templom, a ma 
is álló jeruzsálemi Szent Anna 
templom. Mária születése haj-

nalcsillag az emberiség egén. 
rajta kívül csak Jézusnak és 
az előhírnök Keresztelő Já-
nosnak üljük meg földi szü-
letésnapját. Isten kegyelmét, 
szeretetét ünnepeljük, amely 
Mária személyében megjelent 
a világban. Mária születése 
öröm, ahogy minden születés 
öröm, mert a reményt erősíti 
bennünk. Valami szép, valami 
szent kezdődik. Ez az ünnep a 
nagy Mária-ünnepek közé tar-
tozik, népi elnevezése Kisbol-
dogasszony ünnepe.

Mária születése

(Forrás: mariaradio.ro)
Az ünnepnaphoz igen sok 

népi hagyomány kapcsoló-
dik, ilyen például az, a főleg 
hegyvidéki szőlőterületeken 

ismert, előrejelzés, hogy ha 
Kisasszony napján nem kö-
szönt be az éjszakai fagy, ak-
kor hosszú, meleg lesz az ősz. 

Szeptember 19. 
Kossuth Lajos 
Születésnapja 

Az újkori magyar történe-
lem legendás, és leginkább is-
mert alakja 1802. szeptember 
19-én született Monokon, és 
már korán, ismert közéleti te-
vékenységet folytatott, ügyvéd 
és politikusként is. Most nem 
részletezzük munkásságát, hi-
szen tanulmányok sorát írták 
életművéről, csak azokat az 
információkat osztjuk meg az 
olvasókkal, amelyek Kecske-
mét városával köthetők össze.

Az 1848-as forradalom 
kitörése után, a vívmányok 
megvédése érdekében, to-
borzó körútra indult és egyik 
első állomása volt Kecskemét, 
ahol 1848. szeptember 25-én 
tartott gyújtó hangú beszédet 
a régi Városháza előtti téren, 
ahol ma szobor őrzi emléke-
zetét.

Olyan kérdésekről szólt, 
melyek aktualitása máig hat: 
„védelmezd hát magadat, ten 
tűzhelyeidet, gyermekeidet”…
Beszélt a Bécsi udvar politiká-

Szeptember: Földanya hava, 
Kisboldogasszony hava, őszelő
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járól, a kivívott szabadság és 
a haza veszélyeztetéséről, az 
összefogás erejéről. A Kecs-
kemét és környékéről össze-
gyűlt hatalmas tömeg előtt 
elmondott toborzó beszédére 
a kecskeméti önkéntes nép-
felkelők a téren tettek esküt a 
szabadság és haza ügye mel-
lett.

Szeptember 29. 
Szent Mihály napja

Szeptember hónap legin-
kább ismert és jeles napja 
Szent Mihály nap. Tavaly szep-
temberi számunkban részle-
teztük Szent Mihály (Mihály 
arkangyal), a hét főangyal 
egyikének történetét, csele-
kedeteit a személyéhez fűző-
dő mondák egy részét. Most 
inkább a hozzá fűződő nép-
hagyományokról szólnánk rö-
viden.

Szent Mihály a köztudatban 
a túlvilágra költöző lélek bíró-
ja, kísérőtársa, innen ered a 
hordozható ravatal „Szent Mi-
hály lova” elnevezése is. Mind-
amellett a halál és a temetés 
Szent Mihály gondviselésében 

inkább menyegző, mint sö-
tét gyász. Dél-Magyarországi, 
elsősorban Szegedi és Tápéi 
hiedelem és szólás, hogy a 
halott vőfélye Szent Mihály, és 
az emberei lelket, mint meny-
asszonyt ő viszi az örök me-
nyegzőre. Innen ered a szólás, 
hogy aki meghalt, „mögrúgta a 
Szent Mihály lova”. 

Szent Mihály napja hagyo-
mányosan fontos mezőgaz-

dasági fordulónap. A tavasz-
szal (Szent György napján) a 
legelőkre kihajtott jószágokat 
ilyenkor viszik vissza a faluba, 
és a nyájakat őrzőkkel is ek-
kor történik meg az elszámo-
lás, sőt a következő évre szó-
ló, munkába való felfogadás 
is. Az elszámolás kapcsán, 
számos helyen vásárokat tar-
tanak, mulatságokat, bálokat 
szerveznek. Néhány éve még 

Kecskeméten is szervezett 
a Garabó egyesület ilyen vá-
sárt, két éve azonban már 
nem e napon találkozhatunk 
a termelőkkel, árusokkal.

A szeptemberi időjárás ál-
talában még alkalmas arra, 
hogy a szabadban főzzenek 
és táncoljanak, esetleg a sza-
badban felállított asztaloknál 
étkezzenek, közösségi szüreti 
napokat rendezzenek, bár a 
hónap eleje mindig egy kicsit 
kedvezőbb, ezért az ilyen mu-
latságot idén Katonatelepen 
is szeptember 9-én tervezzük 
megrendezni.

Az időjárással kapcsola-
tosan, Szent Mihály naphoz 
sokféle megfigyelés fűző-
dik, mint például „ha Mihály 
itt találja a fecskéket, ak-
kor hosszú-szép őszre lehet 
számítani”. A közelgő napéj 
egyenlőség miatt már köze-
ledünk a tél kapujához, tehát 
nem véletlen a a megállapí-
tás: „Szent Mihály-nap után 
egy icce víz, két icce sár.”

dr. Kerényi Zoltán
 felelős szerkesztő

Nyári élményeink „magas hőfokon”
Nem múlhatott el ez a 
nyár sem élményteli kirán-
dulások nélkül. A 40 fok 
árnyékban sem képezett 
akadályt a kis nyugdíjas 
csapatunk számára.

 Igaz felkerestünk néhány 
jó nevű fürdőt is, de kulturá-
lis látnivalókkal is teleraktuk 
a hátizsákunkat. Meglátogat-
tuk a makói Hagymatikumot, 
amely szépségével is lenyű-
gözött, ám a vize is pompás 
kikapcsolódást, enyhülést ho-
zott. Képviselőnk, Falu György 
ismételten hozzásegített ah-
hoz, hogy egy igen tartalmas 
túrát szervezhettünk, különjá-
ratos busszal. 

Az utunk első megállója 
Kiskőrös volt. Természetes, 
hogy e helyen minden Petőfi 
Sándorról szól. Azonban min-
denki számára az újdonság 
erejével hatott az a különös 
interaktív kiállítás, amely vé-
gigvitt a János Vitéz történe-
tén. Először úgy gondoltuk ez 
csak a gyerekek számára ér-
dekes, ám meglepően élveztük 
valamennyien. Egyrészt nosz-
talgiáztunk, másrészt szinte 
gyermekké váltunk erre a bő 

órára. Csodálatos volt és csak 
dicséret illeti az alkotókat! 

A Petőfi-szülőházban na-
gyon jó muzeológust hallgat-
hattunk. Számomra a  Bim-
bam cukrászda fagylaltja is 
külön élményt jelentett. 

A következő megállónak a 
kiskunhalasi Csipkeházat je-
löltük meg. Ebben sem csa-
lódtunk. Sok-sok mesés al-
kotásban gyönyörködhettünk, 
csak azt sajnáltuk, hogy nem 
láthattuk a készítőket munka 
közben. Ám nagyon kielégítő 
idegenvezetést kaptunk, s ha 
maradunk, még foglalkozá-
son is részt vehettünk volna. 
Tekintettel a közel 40 fok me-

legre azonban már mindenki 
a kiskunmajsai finom fürdőre 
vágyott. Meg is kaptuk a felü-

dülést, bár eléggé telt házzal 
működött a létesítmény, ma-
gyarán alig volt talpalatnyi 
hely. Lehet, hogy Jobb lett 
volna János Vitézzel Tündér-
ország tavában fürdőzni! (sic!)

Mindenesetre egy szép nya-
rat búcsúztattunk szeptember 
elsején az Illés –portán. Kö-
szönet érte mindenkinek, aki 
részt vett a programokon, aki 
tett is érte valamit, és aki csak 
együtt örült velünk.

Gyertek nyugdíjas katona-
telepiek, hogy ti is részesei 
lehessetek ilyen és hasonló 
élményeknek! 

Balasi Franciska
klubvezető

„A csapat”

Petőfi Szülőháza Kiskőrösön (Zubor Lászlóné felvételei)
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„Itt van az ősz, itt van újra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem.”

Ez a szép Petőfi idézet jutott 
az eszembe a napokban. Min-
denki számára ajánlatos test-
ben és lélekben megteremteni 
azt a harmóniát és nyugalmat, 
ami a költeményből is sugár-
zik. Így tudjuk szervezetünket 
megerősíteni, ellenállóvá ten-
ni. Orvosként ehhez szeretnék 
néhány gondolatot megoszta-
ni Önökkel.

Gyakran hallunk és olvasha-
tunk az úgynevezett mediter-
rán diétáról. 

Mit is takar ez a kifejezés 
és miért is szükséges tud-
nunk róla? 

Mi kell a diétához? Napon-
ta legalább 5 adagnyi zöldség 
és gyümölcs, ezen kívül ga-
bonaféleség (lehetőleg teljes 
kiőrlésű), dió, rizs, főtt tészta 
durumbúzából, tengeri hal, 
vörösbor, olívaolaj. Kisebb 
mennyiségben fogyaszthatók 
sovány tejtermékek, szárnya-
sok. Az étrend olyan, mint egy 
fogyókúra, ám nagyon finom 
és változatos falatokat kínál.

Bizonyított.. A kutatások 
azt mutatják, hogy a Föld-
közi-tenger mentén fekvő 
országok lakóinak körében 
jóval alacsonyabb a szív- és 
érrendszeri valamint a kró-
nikus megbetegedésekben 
szenvedők aránya, mint a más 
vidékeken élők körében. 

Egy washingtoni vizsgá-
lat során 202 olyan személyt 
vizsgáltak meg, akik a megelő-
ző hat hétben szívinfarktuson 
estek át. A páciensek 25%-át 
zsírszegény diétára fogták, 
25%-ukat mediterrán diétán 
tartották, a többiek (50%) pe-
dig a hagyományos, kórházi 
szokások szerint étkeztek.

Az eredmények igen megle-
pőek voltak: a zsírszegény és a 
mediterrán diéta követői 83%-
a élték túl problémák nélkül 
az elkövetkezendő négy évet, a 
hagyományos étrendet követő 
csoport tagjainak viszont csak 
53%-a. Az étrend magas flavo-
noid tartalmánál fogva a daga-
natos betegségek kialakulásá-
nak kockázatát is csökkenti. 

A mediterrán diéta a cu-
korbetegség ellen is véd?

A Navarrai Egyetem kuta-
tói Észak-Spanyolországban 
13.753 nem cukorbeteg egyént 

vontak be vizsgálatukba, átla-
gosan 4 és fél éven át részlete-
sen követték egészségügyi és 
táplálkozási szokásaikat. Az 
után követési periódus végére 
103 személynél diagnosztizál-
tak 2-es típusú cukorbetegsé-
get. A betegek közt jelentős 
túlsúlyban voltak a nem medi-
terrán diéta követői. 

A mediterrán diéta legszi-
gorúbb híveinek relatív koc-
kázata 83 százalékkal ala-
csonyabb volt a diabéteszre. 
Meglepő módon éppen ebben 
a csoportban találták a leg-
több rizikófaktort a betegség-
re; a mediterrán diéta követői 
idősebbek voltak, többször 
fordult elő a családjukban 
cukorbetegség, gyakoribb volt 
körükben az ülő életmód és 
a korábbi dohányzás. A diéta 
azonban, úgy tűnik, megvédte 
őket – állítják a szerzők.

A 2-es típusú cukorbeteg-
ség mára már járványos mé-
reteket öltött mind a fejlett, 
mind a fejlődő országokban. 
A szakértők ezért a cukor- és 
zsírdúsabb étrendre való átté-
rést, valamint az ülő életmó-
dot okolják. 

A mediterrán diéta 
8 aranyszabálya

1. A diéta alapja gyümöl-
csök, zöldségek, gabonafélék, 
főtt tészta, rizs, bab, dió és 
krumpli bőséges fogyasztása.

A teljes kiőrlésű lisztből 
készült kenyér és a durum-
búzából készült tészta gazdag 
rostokban, vitaminokban, ás-
ványi anyagokban, érdemes 
tehát főleg ilyet fogyasztani. 
A Földközi-tenger vidékén, 

elsősorban Olaszországban 
és Spanyolországban a tész-
ták alapanyaga a durumbúza. 
Előnyei megkérdőjelezhe-
tetlenek: a durumbúza rost-
tartalma magasabb, mint a 
hagyományos búzáé, a vércu-
korszintet is lassabban emeli, 
a belőlük készült tésztákba 
pedig tojást sem kell rakni, így 

azok koleszterintartalma is 
nullára csökken. 

2. Az évszaknak megfelelő 
friss élelmiszereket részesíti 
előnyben. Törekedjünk arra, 
hogy mindig az idénynek meg-
felelő zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasszunk, mert azokban ke-
vesebb vegyszermaradványt, 
és sokkal több vitamin talál-
ható. Térségünkben ősszel 
bővelkedhetünk a finomabb-
nál finomabb gyümölcsökben, 
zöldségekben. 

3. Az ételek elkészítéséhez 
lehetőleg ne sok zsiradékot 
használjunk. 

4. A napi étrendbe – mérsé-
kelt mennyiségben – építsük 
be a zsírszegény joghurtot és 
sajtot.

5. Vörös húsok helyett he-
tente kétszer hal és egyszer 
szárnyas, illetve legfeljebb 
négy tojás fogyasztása aján-
lott. Ám a vörös hús kedvelő-

inek sem kell teljes mértékben 
lemondani kedvencükről, csu-
pán havonta néhány alkalom-
mal ajánlatos 340-450 gramm 
mennyiséget fogyasztani. 

6. Az elfogyasztott zsír az 
összes energia 25-35 százaléka 
legyen (ebből a telített zsír ne 
legyen több 7-8 százaléknál). 

7. A napi desszert elsősor-
ban friss gyümölcs legyen; 
egyéb édességek (csoki, süte-
mény, stb.) csak hetente 1-2 
alkalommal megengedett.

8. Mérsékelt mennyiségben 
ajánlott étkezés közben vörös-
bor fogyasztása: a férfiaknak 
napi 1-2 pohár, a nőknek 1 po-
hár javasolt, de ez természe-
tesen nem kötelező.

A sport nélkülözhetetlen 
a mediterrán diéta alatt
A rendszeres testmozgás 

nélkülözhetetlen része a me-
diterrán diétának. Nagyon 
fontos az ideális testsúly mi-
előbbi eléréséhez, majd meg-
tartásához, és a jó közérzet 
kialakításához. Lehetőleg min-
den nap – de minimum egy 
héten háromszor – fél órás 
testmozgást építsünk be napi-
rendünkbe. Lehet ez kocogás, 
intenzív séta, vagy kerékpá-
rozás. Mindenképpen olyan 
sportot keressünk, amiben 
örömünket leljük. Ha eleinte 
nehezünkre esik, de mégis ki-
tartóan végezzük, hamarosan 
rászokunk, jól fog esni, és ha 
kihagyjuk, hiányozni fog. 

Drága kincs az egészség

A mediterrán diéta nem 
alkalmas arra, hogy gyorsan 
leadjuk a kilókat, a módszer 
lassú, de biztos fogyáshoz 
vezet. Ugyanakkor nem olcsó 
mulatság a minőségi élelmi-
szerek miatt, de hosszabb tá-
von biztosan megéri. Betegnek 
lenni is sokba kerül, és nincs 
drágább kincs az egészségnél! 

Mediterrán diéta

(Forrás: tienshoni.hu

(Forrás: vital.hu)

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa



2017. szeptember 9

E havi írásom címe talán so-
kakban rögtön ellenérzést 
szül, hiszen a 21. században 
az evolúcióelmélet messze 
jobban elfogadott, mint a te-
remtésben való hit. Könyvek 
ezreit írták meg e témában; 
nyilván nem egy rövid írás-
ban fog nyugvópontra kerülni 
e vita. Most legyen elég annyi, 
hogy a természettudomány 
tárgya a világ, amiben élünk. 
A tudomány fejlődésével egy-
re többet tudunk róla, de ta-
lán a kérdéseink száma is nő. 
A Biblia nem természettudo-
mányos leírást ad, hanem hit-
vallás. A tudomány a világról 
szól az adott kor színvonalán, 
a Biblia a világ létrejötte kap-
csán a Teremtő Istenről be-
szél. Így szépen meg is férhet 
egymás mellett a kettő.

Keresztyén egyházaink 
szeptember utolsó hetében 
tartják a „Teremtés hetét”. 
Sok parókián, plébánián, 
templomkertben szerveznek 
előadásokat, közösségi prog-
ramokat, amelyek célja, hogy 
tudatosabban vigyázzunk 
a természetre, amit hitünk 
szerint Isten alkotott és bí-
zott ránk.

A Biblia első lapjai szerint 
Isten a világot jónak terem-
tette. Tekintettel arra, hogy 
az ember a legutoljára meg-
teremtett létező, a „jó” nem 
erkölcsi kategóriát jelent, 
hanem azt, hogy a világban 
rend van, céljának megfelelő, 
minden a helyén van, harmó-
niát és szépséget lehet talál-
ni benne. Erre mindannyian 
rácsodálkozhatunk a hegyen, 
völgyön, síkságon, tengeren, 
egy virágban, vagy éppen az 
egyre korábban lemenő Nap 
fényeiben. Mondhatnánk, hogy 
addig volt jó, amíg az ember 
nem jelent meg a földön, hi-
szen tönkretett szinte min-
dent. Ez azonban végső soron 
emberellenes vélekedés. Az 
első ember ugyanis nem így 
bánt a környezetével. Isten 
egy elkészült, évről évre meg-
újuló környezetbe helyezte az 
embert és rögtön feladatot 
bízott rá: művelje és őrizze 
a kertet. A dolog lényege eb-
ben áll és ez a felhatalmazás, 
megbízatás mára sem válto-
zott: a józan belátáson túl, az 
ember Istentől kapott felelős-
sége is, hogy őrizze környeze-
tét, a teremetett világot.

Jól látjuk azonban, hogy 
bár rengeteg forrást fordíta-
nak a környezetvédelemre és 
a maga háza táján minden-
ki sokat tehet ezért, bőven 
van még tennivaló. Mintha 
az elméleti tudásunkat nem 
követné felelős cselekedet. 
Mintha nem gondolnánk 
hosszú távra és azt monda-
nánk, ami bekövetkezik, már 
minket nem fog érinteni.

A Biblia egy komoly törés-
ről beszél, amit bűnesetnek 
nevez: az ember evett a til-
tott fáról, ezzel engedetlen-
né vált, fellázadt Istennel 
szemben. Ennek számos 
következménye van. Meg-
romlott az ember viszonya 
Istennel: hitetlenség, kétsé-

geskedés és távolság érez-
hető. Megromlott az ember 
viszonya önmagával, elég, 
ha itt csak belső vívódása-
inkra, ellentéteinkre gondo-
lunk. Megromlott a viszony 
a másik emberrel, hiszen 
békességben és szeretetben 
is élhetnénk, ehelyett ennek 
sokszor épp az ellenkezőjét 
látjuk. És végül megromlott 
a viszonyunk a teremtett vi-
lággal is. A természetet nem 
használjuk, hanem kihasz-
náljuk, kizsákmányoljuk és 
visszaélünk a lehetőségeink-
kel. Ez a Biblia szerint bűn, 
amiből meg kell térnünk, és 

amin változtatnunk kell. Az 
Istennel való viszony meg-
romlása, illetve esetünkben 
hiánya, vagy sekélyessége 
hatással van az élet minden 
területére. Ezért a követke-
zőket kellene komolyan ven-
nünk a teremtett világ iránti 
felelősségünk tekintetében:

– Ami a teremtésvédel-
met, környezetvédelmet 
illeti, nem tudunk nem vét-
kezni. Igaz ez az élet minden 
területére. Az ökológiai ka-
tasztrófák és saját szűkebb 
környezetünk rombolása is 
rámutat arra, hogy az ember 
vétkezik. Isten úgy beszél a 
bűnről, hogy annak gyökeré-
ben kell keresni a megoldást. 
Ez pedig az Istentől való tá-

volságunk és hitetlenségünk. 
Rendeznünk kell a gyökér-
problémát, tehát Istennel 
kell egyenesbe jönnünk. 
Krisztus megváltó halála 
erre megadja a lehetőséget.

– Továbbra is feladatunk 
a kert művelése és őrzése. 
Vagyis a minimum az, hogy 
környezetünket nem enged-
jük tovább pusztulni. A mi-
nimum, hogy azt a szintet 
megtartjuk, ami jelenleg 
van. De ennél többet is kell 
tennünk. A „művelés” azt 
jelenti, hogy fejlesztem, gya-
rapítom a környezetemet. 
Mára olyan állapotba került 

Földünk, hogy a megőrzés is 
kevés. Művelnem és őriznem 
kell környezetemet.

– Felelősségünk, hogy a 
magunk köreiben megtegyük 
a tőlünk telhetőt. Nem arra 
hív Isten, hogy sajnálkozzunk 
a világ állapotán, vagy, hogy 
kijelentsük, alig ér valamit, 
amit tehetünk. Sok tájé-
koztatást kaphatunk annak 
kapcsán, mi az, amit megte-
hetünk otthonunkban, csalá-
dunkban a teremtés védelme 
kapcsán.

– Szükséges a fogyasztá-
sunk visszafogása. Az élet 
értékét ma élményekben és 
birtoklásban mérjük. Töb-
bet, jobbat, de legalábbis 
drágábbat akarunk mindig. 
Azt gyorsan megérezzük, ha 
túlköltekezünk, azt azonban 
nem, ha túlfogyasztunk. Nem 
érezzük adósságnak azokat 
a természeti károkat, amiket 
a túlfogyasztás okoz. A Bibli-
ában Isten a józan életöröm-
re hív. Olyan életre, amely 
megtalálja a boldogságot, 
amely megtanul elégedett 
lenni azzal, ami van. Nem a 
haladás ellen szól ez, hanem 
a hosszú távú megmaradás 
mellett. Jó értelemben vett 
puritanizmus ez, amit szük-
séges lenne újra elsajátíta-
nunk.

A teremtett világ a maga 
rendjével és szépségével, 
Isten teremtő hatalmáról 
szól. Ideiglenes lakóhelyünk 
a világ, amit azonban meg 
kell őriznünk az utánunk 
jövőknek. Műveljük és őriz-
zük a földet, tegyünk meg 
mindent a magunk szintjén 
környezetünk védelméért és 
ne kifosztott földet hagyjunk 
utódainkra! A józan észen 
túl ezt kéri és várja tőlünk 
Isten!

Katonatelepi Közügyek  n HIT ÉS ERKÖLCS

Teremtésvédelem

Laczay András
lelkipásztor

(Forrás:www.evangelikus.hu)
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Az idei nyár igen csak próbára 
tette a kertészkedők türelmét 
és kedvét. Szőlőinkben, gyü-
mölcsös és zöldséges kertje-
inkben, az aszálytól a jégesőn 
át a forró napokig, szélviharo-
kig, szeszélyes területi elosz-
lásban, mindennel találkoz-
hattunk. Az igazi kertbarátok 
azonban már kezdenek hozzá-
szokni ezekekhez a szélsősé-
ges jelenségekhez, talán csak 
a most kertművelésbe kezdők, 
a fiatalabb generáció, hajlamos 
kedvvesztésre. A szeptemberi 
időszakban szerencsére szá-
mos olyan pozitív élménnyel 
találkozhatunk a betakarítás 
során, ami mindig visszaadja a 
reményt az újrakezdésre, kísér-
letezésre.

A család és a barátok, né-
hány elismerő, dicsérő véle-
ménye terméseinkről, dísznö-
vényeinkről mindig adhat egy 

továbblendítő, lelkesítő hozzá-
állást, hogy már most fogjunk 
hozzá őszi kerti teendőinknek.

Célszerűnek látszik most is 
egy kis visszatekintő az elmúlt 
augusztus időjárására, hiszen 
nagyon sok növénynél perdön-
tő szerepe volt ennek a 31 nap-
nak a környezeti viszonyai.

Augusztus az idén 23 nyári 
napot mutatott közvetlen kör-

nyezetünkben (a 25OCo fölötti 
napi maximum hőmérsékletű 
napok), ami nagyjából azo-
nos a tavalyi értékkel, viszont 
a forró napokból a tavalyitól 
eltérően, amikor egyáltalán 
nem is volt, 7 is adódott (forró 
napokon a maximum hőmér-
séklet meghaladja a 35OCo-
ot). Ezek a napok 90%-ban a 
hónap elején voltak tapasztal-

hatóak. Az augusztusi összes 
csapadékmennyiség 31,3 mm 
volt Katonatelepen, mely ösz-
szesen 4 alkalommal esett le, 
ez rendkívül kevés. A 2016 évi 
augusztusi csapadéknál alig 
volt több, de az is a 110 éves 
átlagnak csak 25%-a volt. Nem 
véletlenül hívtam fel a figyel-
met előző számunkban az ön-
tözés fontosságára.

Dr. Kerényi Zoltán
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Szeptemberben a természet már téli pihenőre készül, 
ugyanakkor ez az év legtermékenyebb és teendőkkel 
zsúfolt időszaka.

Sok száz éves népi megfigyelések bizonyítják, hogy au-
gusztus vége után, a nyár lassan búcsúzik, erősödik az éj-
szakai lehűlés, esősebb idő köszönt be, és az egyre rövidülő 
nappalok gyakorlatilag nem engedik meg a meleg, netán 
forró napok kialakulását. Ennek ellenére még tudunk né-
hány munkát elvégezni kertjeinkben.

A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb kerti munká-
lat, teendő:

– Gyomláljuk ki a zöldségeskerteket, ültessük el a tavasz-
szal virágzó növények hagymáit

– Tisztítsuk meg a rózsaágyásokat és alkalmazzunk egy 
utolsó kezelést gombaölő szerrel a peronoszpórára és a fe-
ketefoltos gombásodásra hajlamos fajtáknál

– Szüreteljük le az almát, szilvát, a romlottakat pedig te-
gyük a komposzthoz

– Vágjuk le az elhalt virágfejeket a krizantémbokrokról, 
hogy meghosszabbítsuk a virágzás idejét

– Ültessünk fokhagymát, póréhagymát, hogy legyen jövő 
nyárra.

– Miután lemostuk és átültettük, óvatosan vigyük be a 
szobanövényeket, és állítsuk be a növekedésükhöz szüksé-
ges fényviszonyokat, hogy pótoljuk a természetes fényt

– Ültessük el a telet jól bíró árvácskákat és őszi egynyári 
virágokat (körömvirág, szegfű, díszkel és díszkáposzta)

Főbb szeptemberi teendők a kertben

Szeptember, a szüret hónapja
Augusztus végétől általában 
szeptember végéig tart a leg-
főbb betakarítási szezon, szep-
temberben leginkább a szőlő, 
az alma, a szilva, késői őszi-
barack, és ahol van, a körte 
betakarítása és feldolgozása a 
kertészkedők legfőbb teendője.

Előző lapszámainkban fog-
lalkoztunk a korábban érő, el-
sősorban szőlőfajták, érésével 
és szüretelésével kapcsolatos 
teendőkkel. Most inkább a sző-
lőszüret, a szőlőlé, vagy bor ké-
szítésének néhány fontos moz-
zanatára hívnánk fel a figyelmet. 

A növényvédelem fő teendő-
je szeptemberben elsősorban 
a rothadás megakadályozása, 
ahol ez az egészségügyi sza-
bályok szerint még megtehető. 
Permetezés esetén most már 
– tekintettel a következő hetek 

időjárására is – a kontaktszerek 
kijuttatását javasoljuk. Réz és 
kén hatóanyagú készítmények 
közül válasszunk. A későbbi 
hónapokban még részletezzük 
a tél előtti növényvédelmi mun-
kákat. A botrytis (szürkepenész) 
elleni szerek nagy választékban 
találhatók meg a gazdaboltok-
ban, és különösen a későbben 
érő fajtáknál még van lehetőség 
ezek alkalmazására. 

Előkészületek a szőlő  
szüretelésére  

és feldolgozására
Az előző lapszámunkban 

részleteztük a szüretre való 
felkészülés lényeges elemeit, 
a szőlő betakarításának le-
hetséges módjait. Most csak 
címszavakban említem meg a 
legfontosabb teendőket:

Döntsük el, mire használ-
juk majd a leszüretelt termést 
(gyümölcsnél befőtt vagy lek-
vár, vagy fagyasztás, esetleg 
pálinka?

A döntésnek megfelelően fi-
gyeljük az érettségi állapotát a 
termésnek, vigyázzunk a sav-
tartalom elegendő szintjére

Válogassuk ki a beteg, nem 
ép, sebhelyes egyedeket, csak 
egészséges gyümölcsből lehet 
bármilyen féle, jó minőségű 
élelmiszert előállítani

Szőlő szüretnél ne felejtsük 
el, hogy a csemegeszőlőkből 
sohasem lesz olyan minőségű 
bor, mint a borszőlőből, ha 
nem fogyasztja el a család, és 
esetleg még illatos is a fajta, 
készítsünk inkább szőlőpárla-
tot belőle (Alig préselt cefre 
héjon erjesztve és lepárolva)

Borkészítésnél ne féljünk al-
kalmazni a borként, mértékle-

tes használata megóvja a bort 
az oxidációtól és a hibás erje-
déstől, túl sok rothadt szem 
esetén ne kénezzük a cefrét, 
csak a mustot, de gyorsan.

Ne féljünk a fajélesztő hasz-
nálatától, csak megkönnyíti az 
erjedést, igaz néha egy kicsit 
uniformizálja a borunkat. A 
fajélesztők igen nagy válasz-
tékához lehet hozzájutni a 
gazdaboltokban, kis kiszere-
lésben is.

Tapasztalva az eléggé ki-
számíthatatlan időjárás válto-
zásokat, mérlegeljünk a késői 
fajták szüreti időpontjának 
meghatározásakor, lehet, hogy 
a törvényesen megengedett 
mustjavítás többet segít egy 
korábbi szüret esetén

Fontos a szüret elejétől vé-
gig kézben tartani a higiéniai 
körülményeket, tisztán tartani 
az edényeket, 
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Nagyon gyorsan eltelt az a 
tíz hónap, amely a gyere-
kek nyári pihenésére szol-
gált. Véget ért a szünidő és 
szeptember 1-jén megkez-
dődött a tanítás. A tanév 
június 15-ig tart, mely 180 
tanítási napot jelent.

Augusztusban megkez-
dődött az iskola energetikai 
korszerűsítése. A beruházás 
a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg. A pro-
jekt 160 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós 
támogatásban részesült. Az 
energetikai korszerűsítés so-
rán valamennyi külső nyílás-
zárót kicserélik, az iskola és 
a sportcsarnok homlokzati és 
födémszigetelését végzik el a 
szakemberek, az iskola legré-
gebbi épületrészének palatete-
jét kicserélik, és napelemeket 
helyeznek el a tetőn. A munká-
latok és a tanítás párhuzamo-
san zajlik az ősz folyamán. Úgy 
kell megszervezni az iskola 
mindennapjait, hogy ez a ket-
tő párhuzamosan és lehetőleg 
zökkenőmentesen, illetve bal-
esetmentesen tudjon zajlani. A 
végeredmény egy szépen fel-
újított iskola lesz, amely Kato-
natelep összképét is pozitívan 
formálja.

Az iskola jelenlegi létszá-
ma 150 fő. 16 első osztályos 
kisgyermek kezdte meg tanul-
mányait. Továbbra is nagy örö-
münkre szolgál, hogy a gyere-
kek a tanulás mellett zenét 
tanulhatnak a Líra Alapfokú 
Művészeti Iskola ide kihelye-
zett tagozatán, melynek három 

tanára foglalkozik a gyerekkel; 
Krajcsó Bence citeraoktató, 
Bíró Lajos zongoraoktató és 
Kósa Vilma szolfézs tanár. A 
Mercedesz Kosárlabda Akadé-
mia továbbra is együttműködő 
partnerünk, és több korcso-
portban edzenek a gyerekek 
Lakosa Zsolt testnevelő és 
sportedzővel. Jelenleg Cseh-
országban vendégszerepelnek 
az U 11-12-es Akadémisták. 
A Dobj kosárba elnevezésű 
program további kosáredzé-
sekre ad lehetőséget más-más 

korosztályban. Itt az edzése-
ket Bardóczky Judit tartja a 
gyerekeknek. Az idei évtől a 
Kiskun Művészeti Alapiskola 
keretein belül valósulnak meg 
a délutáni rajz foglalkozások 
Bognár Éva tanárnő irányí-
tásával. Sakkfoglalkozások 
is lesznek heti 1 alkalommal, 
melyet Pál Imre sakkedző tart. 
Ezek mellett dráma szakköri 
és természetismereti foglalko-
zásokon lesz lehetőségük részt 
venni a gyerekeknek a délutáni 
időszakban. Ezek mellett szer-

vezett és szabadidős könyv-
tárlátogatásokat továbbra is 
igénybe vesz az iskola vala-
mennyi tanulója és kollégája.

De a legfontosabb a tanulás!
Minden évfolyamon van ten-

nivaló; az 1. osztályosoknak 
nem kevesebb, mint megtanul-
ni írni-olvasni, számolni. Az 
alsó tagozat többi évfolyamain 
növekednek az óraszámok, bő-
vül a tananyag. A felső tagozat-
ban szintén új tantárgyakkal 
ismerkedhetnek a gyerekek, a 
8. osztályosoknak fel kell ké-
szülniük a középiskolai felvé-
teli vizsgára, melyhez alapos 
tudás szükséges matematika 
és magyar tárgyakból. 

Az elmúlt tanévben két ta-
nár nyugdíjba ment, és a felső 
tagozaton 4 új kolléga kapott 
státuszt. Új osztályfőnököt 
kaptak a 3. 5. 6. és 7. osztá-
lyosok. A 6. osztályos diákok 
szeptember 5-9-ig új osztály-
főnökük kíséretében Parádon 
táboroznak egy pályázat kere-
tében. Az elmúlt tanévben be-
adott Városi Támogatási Prog-
ramon 7 pályázatunk nyert, így 
a rendezvényeink és az iskola 
által hirdetett versenyek anya-
gi hátterét biztosítani tudjuk.

Az idei tanévtől kezdődően 
a tankönyvek ingyenessé téte-
léről az 1265/2017 (V.29.) ha-
tározat szól, mely szerint 1-9. 
évfolyamon ingyenesen kapják 
a tankönyveket a diákok. Ez 
azt jelenti tehát, hogy az isko-
la valamennyi tanulója ingyen 
jutott tankönyvekhez.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

A nyári időszak ebben az év-
ben is mozgalmasan telt az 
óvodában, annak ellenére, 
hogy a zárás alatt gyerekek 
nem látogatták az intézményt. 
Látogatták viszont különféle 
szakemberek, hiszen idén is 
kaptunk támogatást felújítás-
ra. Illetve a hosszú évek óta 
problémát jelentő folyamatos 
beázás megoldására tettek 
félre számunkra egy nagyobb 
összeget. A felmérésnél kide-
rült, hogy a tető teljes vissza-
bontása nélkül is megoldható a 
Katica csoport öltözőjének és 
mosdójának „beázás mentesí-
tése”.  Az így megmaradt részt 
helyben kellett elköltenünk, de 
ez nem okozott gondot, hiszen 
mindig van mit javítani. Sajnos 
a tavaly novemberi parket-

ta-felújítás nem igazán sikerült 
a Maci csoportban: a tömítés 
három hét múlva már újra pe-
regni kezdett, a parketta lapjai 
között ismét ujjnyi vastag rés 
keletkezett több helyen. Mivel 
már sokszor volt csiszolva, lak-
kozva a parketta, végső megol-
dásként linóleumborítást ka-
pott a csoport padlója. Belefért 
még a keretbe szintén a Maci 
csoport festése (ez a csoport 
volt a legrégebben kifestve) és 
a kerítés javítása is. Teljesen 
új dróthálót kaptunk, illetve a 
nem megfelelő oszlopokat ki-
cserélték. A Katica csoport fala 
is megszépült, ezt a csoportot 

egy kedves szülőnk festette ki 
a nyáron. A szükséges festéket 
is szülői felajánlásból tudták 
megvásárolni az óvó nénik. 

A betegszoba és az iroda is 
új színt kapott, ezekben a he-
lyiségekben a 2003-2004-es 
nevelési évben volt először és 
utoljára festés. Éppen időszerű 
volt már… Itt a munkát az ud-
varosunk végezte, mindannyi-
unk megelégedésére.

Az Katona Zsigmond utcai 
csoportunk nagy vágya telje-
sült a nyár legvégén: az iskola 
felújítási programjának keretén 
belül ők is új nyílászárókat kap-
tak. Igaz, hogy a takarítási idő 

már véget ért, mire hozzájuk 
értek a munkások augusztus 
31-én, és hipp-hopp, el kel-
lett pakolni, majd takarítani 
és visszapakolni, hogy fogadni 
tudjuk a gyerekeket, de nagyon 
örülünk annak, hogy várhatóan 
a csoportszoba, az öltöző és a 
mosdó hőmérséklete is maga-
sabb lesz télen, mint eddig volt. 
(Főleg úgy, hogy még szigetelni 
is fogják az épületet.) A nyílás-
zárók cseréje utáni kőműves 
és festő munka még hátra van, 
remélhetőleg a közeljövőben 
megvalósul.

A Szüreti Napon óvodásaink 
is felléptek, erről a szüreti nap-
pal foglalkozó cikkben részle-
tesebben is olvashatnak.

Obbágy Tiborné Netti
óvodavezető

Becsengettek

Fontosabb események, programok az ősz folyamán:
Szeptember 30. szombat – Iskolai Szüreti nap
Október 5. 6. és 7. –  Papírgyűjtés
Október 14. szombat –  Egészségnap
Október 27. –   Szakmai és Pályaorientációs nap  

/ Szünet a gyerekeknek
Október 28.–2017. november 5-ig – Őszi szünet
November 14., 17 óra: kedd – Fogadó órák
November 18. szombat – Mathiász bál
December 22.–2018. január 2. – Téli szünet

Óvodai hírek

Halad az épület-felújítás
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a.

Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13-18 óráig
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK

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

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

Tel.: +3676 471 486
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

LOTTÓZÓK, TOTÓZÓK, FIGYELEM!
Katonatelep átmenetileg lottózó nélkül maradt, mert a Jegenyefa utcában 

bezárt a fogadóhely. Örömmel tájékoztatjuk a kedves Katonatelepi lottózókat 
és totózókat, hogy rövidesen újra lesz lehetőség fogadni:

Helye a Hobby-büfében lesz.
Megnyitása szeptember vége, október elejére várható.

Reméljük, hogy itt is lesznek nagy nyeremények!

2017 májusában indítottunk egy új rovatot, melyben az olvasok 
kulturális érdeklődését szeretnénk kiszolgálni, elsősorban irodal-
mi (vers, próza) művekkel, mert a képzőművészet kissé nehezeb-
ben jeleníthető meg fekete-fehér nyomtatásban. Természetesen 
művészi fotók, főleg, ha szűkebb környezetünkkel összekapcsolha-
tók, is szívesen látottak! A májusi lapszámban dr. Fischer László, 
Katonatelep gyermekorvosának, egy művét közöltük és életútjáról, 
már megjelent munkáiról is írtunk. Most rendelkezésünkre bocsáj-
tott egy újabb költeményt is:

Fischer László: Hévízi találkozó 2015

Sáros csizmatalpak,
ezüstszárnyú vasak vésték

rongy-romváros árnyán szédelgő
kába magyarba:

Uraim, az öldöklésnek vége,
eljött az új kor,

az örök béke igéje!
Eszmék majd keletről jönnek,

nyugatról...  együtt érző könnyek!
(S történt, immár hetven éve.)

Felépült végül az ország,
elmúlt az égi-földi veszedelem,

téglát téglára rakodták,
új remény hajtott ki régi helyeken.

Ma hajdanvolt hódítók unokái jönnek,
– csodálni a soha meg nem hódítható földet –

víg víkendre, tópartra, zöldre terigetik
apáik, nagyapáik elnyűtt emlékeit.

Gondtalan német Hévízen csobban,
tehetős orosz pancsol a tóban,
egy-egy szende magyar is közte.

S a víz felett kavargó
harsány hangokat

füstifecske-surranás keveri össze.

Horváth Piroska fiatal, még nem annyira ismert, de sokak által ked-
velt szerző, magát nem tartja költőnek, saját szavait idézve: „Egy-
szerű természetességgel élek. Verseimbe írom bánatom, örömöm. 
Persze néha csak úgy eszembe jut valami, aztán rímekbe szedem. 
Nem tartom magam költőnek, csak írogatok, mert az írás egy másik 
dimenzióba repít! Verseim a saját „gyermekeim” – az én gondolata-
imból születtek, ha nem is a legjobbak, én szeretem őket!” A követ-
kező költemény nagyon beleillik a szeptember, az ősz hangulatába.

Horváth Piroska: Őszülő asszony
Szeptember
Vézna ujjaival beletúr hajába, 
elfásult derékkal meghajol szerényen, 
csacsogás, nyár-csevej nem vág már szavába  
fűszeres éjszakák varázsa szemében,

galagonya-piros, fecsegő szél-ajkán 
csordul le a nektár - nincs olyan, ki ráun, 
ősz-asszony csókjától szaftos körte pajzán 
íze, oly mézédes - afrodiziákum...
 
rozsdás ráncai közt megcsillan egy harmat, 
sápadt napsugártól hervadozik bőre, 
langyos lehelete szikkadt avart zargat, 
ráfújja lassan az ódon macskakőre,
 
ezernyi fényes szál – ragyogó a mező – 
horizontig táncol – hűtlen, nyári hajszál, 
tündöklő fonálból ezüst takarót sző  –
bomlik a fénylepel, apró álmot dajkál,
 
borongós-zöld szeme bágyadtan feltekint 
– villás-farkú fecskék ülnek drót-kottákon – 
lassan tovaballag, szomorúan legyint, 
elmúlás-súly ül a gyenge ősz-bordákon,

liget fái felett ködfátylát lengeti, 
rézszín-fonatában harmatgyöngy-csat ragyog, 
fűzfa-ujjaival fűhárfát pengeti, 
rőzse-mellkasában kökény-szíve sajog.


