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Az 1956-os forradalom évfordulója, október 23.
Folyt a vér a barikádokon
Forradalom volt… felkelés, szabadságharc?
Mondanak, s írnak mindent, − Nem tudom! −
De a tények, tények maradnak… megtörtént
és hullt a vér a barikádokon.
A pesti utcák kövét tankok tiporták,
és folyt a vér a barikádokon.

Mert himnuszt énekeltünk ott, magyarként
kommunista, kulák…felnőtt és gyerek.
Nem tudtam én, hogy barikádon álltam,
amikor közénk tüzeltek a fegyverek.
Magyarra lőttek, ,,parancsra” magyarok,
szörnyű emlék ez , de feledni akarok.
A magyar nép vívta….− és a sok gyerek.
Legendává váltak a ,,hős „ pesti srácok.
Kommunista Nagy Imréből mártír lett.
Voltak benne hazafik, s lump vagányok.
Áldozatok mind! Hősök vagy árulók?
Ma már, ez nézőpont kérdése csupán.
A 311-es parcella is talány.
Nem tudjuk igazán kit, s mit rejteget.
Porladó csontok őrzik a titkukat,
de tudjuk, ismerjük a lényeget.
56’ a SZABADSÁG jelképe nekünk,
s béküljünk meg végre emberek.

Kovács István József
A vers szerzője, a Katonatelepen
élő, kortárs költő: Kovács. István. József:(Budapest, 1944.) Tiszakécskén
nevelkedett, ahol 12 éves gyermekként
végigélte az 1956. október 27-i repülős

sortüzet, egy kisebb szilánkkal a combjában, és egy nagyobb sebbel a lelkében. Ezen élményeknek köszönhető a
„Porszemek és kopjafák” című kötete,
amelyet az Országos ‚56-os kuratórium
adott ki. Tíz verseskötete, két CD-lemeze jelent meg ez idáig. A Bács-Kiskun
Megyei Írók és Költők Baráti Körének
egyik alapítója és vezetője. Fehér Mária-díjas, Pilinszky-díjas költő. A Magyar Kultúra Lovagja.
A magyar nemzet több mint ezeréves
történelmében számos sorsfordító eseményt találunk, ahol a „forradalom” szó
fogalma, jelentése sokszor olyan eseményekkel köthető össze, melyek egy
átlagember számára többféle módon
értelmezhetők. A tudomány kategorizálása szerint, igen sokféle forradalmat
különböztethetünk meg, és a fogalmak
sok esetben keverednek vagy átfedik
egymást. Az átlagember már nem is
figyel arra, milyen gyakran találkozik a
forradalom fogalmával, akár a mindennapokban is, hiszen beszélhetünk polgári, kulturális, szellemi, technológiai,
ipari forradalomról a világban minde-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

nütt. Legtöbbször a forradalom és a
szabadságharc is keveredik, és emlékeinkben, de még tanulmányainkban is,
néha összemosódik, mivel a politikai
forradalmakat gyakran kísérik erőszakos, fegyveres cselekedetek is.
„A politikai forradalom az uralkodó
csoportok a népesség túlnyomó része,
vagy kisebb forradalmi csoportosulás
(ok) által kikényszerített átrendeződése, amely folyamatot gyakran erőszak jellemez. A hatalmi erőviszonyok
megváltozása után, intézményesített
erőszak folytatódhat, mint az orosz
szocialista forradalom, vagy a francia forradalom esetében is („tisztogatás”, „terror”). A politikai forradalom
új politikai rendszert eredményezhet.”
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Forradalom)
Előbbieket igazolja a magyar történelem több hasonló eseményének megközelítése is: Thököly, majd Rákóczi
forradalom és szabadságharc, 1848as forradalom és szabadságharc,, az
„őszirózsás” forradalom és az 1956-os
forradalom és szabadságharc.

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

(Folytatás a 2. oldalon!)

Én akkor még csak kiskamasz voltam,
de bőrömön éreztem,− még sajognak sebek,−
hogy jeggyel álltam kenyérért sorban,
féltem, hogy ÁVÓS, rendőr bot veret.
Az iskolában,,hős Sztálint” magoltuk
és jött 56’… két halott rám esett.

Folytatás az 1. oldalról
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1956 egyértelműen forradalomként indult, majd
szabadságharcba torkollott,
hiszen a szovjetbarát uralkodó csoport elleni kikényszerített átrendeződést erőszak
követte, és ez az erőszak
folytatódott 1956 után is,
sajnos az elnyomó, korábbi
rendszer által uraltan. Az
1956-os eseményeket egészen másként élték meg a vidék és a főváros akkori polgárai. A forradalom, felkelés
gyújtópontja egyértelműen
a főváros volt, de ez nem
meglepő, hiszen a magyarországi lakosság több, mint 20
%-a ott élt, és elsősorban ők
akarták kikényszeríteni a politikai változást. Ugyanakkor
legalább ugyanakkora elégedetlenség volt vidéken is,
és a fővárosi példa gyorsan
szétterült az egész országban, vidéken is. A politikai
forradalom nem eredményezett új politikai rendszert, a
szabadságharc nem bírt a
szovjetek által támogatott
túlerővel. A most már 61
éve történtek értelmezése,
elemzése, a következtetések

levonása még ma is tart, de
bizonyos, hogy a vidék, benne Bács-kiskun megye és
Kecskemét is jelentős szerepet kapott és kap benne. Ez
a történeti, elemző munka
hatalmas adathalmaz elemzését foglalja magában, ami
nem a mi helyi lapunknak
a terjedelmébe illik, ezért
csak, egy, ha nem is szorosan a Kecskeméthez kötődő,
jelentős tényről, személyről
emlékezünk meg.
Jánoshalmán a forradalmi

Kovács István József:
Barna töltényhüvely
Vitrinemben hever
egy barnult
töltényhüvely.
elmúltak az évek
– mindig, ha ránézek –
a múltba visszatérek.
Felsajdul a lelkem,
arcom rándulását
tenyerembe rejtem.
‚56-nak őszét
soha nem felejtem.
Könnyekkel áztatott
fehér krizantémok,
vérfröcskölte szirmú,
őszi szép virágok,
hősök sírján díszlő
harmatcsillogások.
Tiszták vagytok, szentek,
tündöklő kristályok.
Sok ember elhullott
őszi levelekkel,
októberi széllel,
viharfellegekkel.
Szárnyaszegett országunk,
szabadság leverve,
orosz tankok által
sárba leteperve,
könnyünkkel, vérünkkel
Búcsúzom tőletek
sárgult levelekkel.

Barátom halálát,
apám kínlódását,
szenvedést és halált
róttam kopjafára ,
csak egyetlen számot
(56. X. 27.)
véstem rézfalába
a töltényhüvelynek,
örök bizonyságul
embernek, sebhelynek.
Porba hullt a zászló,
könnyünkkel, vérünkkel
búcsúzom tőletek,
sárgult levelekkel.

2017. október

megmozdulásoknak
egyik
szervezője, majd valóban
vezetője lett dr. Szobonya
Zoltán, ügyvéd, az 1956-os
forradalom mártírja.
Dr. Szobonya Zoltán
(Jánoshalma, 1909. november 7. –
Kecskemét, 1958. szeptember 29.)

A Forradalmi Bizottság titkáraként a forradalom első
napjaitól kezdve valódi többpárti demokrácia megteremtésén dolgozott. Közreműködésével újjászervezték a

közigazgatást, megszervezték az új forradalmi tanácsot.
A jánoshalmi és mélykúti
forradalmat vezette, a polgári demokráciáért küzdött, de
politikai ellenfeleit is megvédte. 1958. szeptember 29én, Kecskeméten kivégezték.
1989-ben rehabilitálták és a
301-es parcellában családja
újratemette. Mintegy főhajtásként, a Megyei Önkormányzat idén is megtartotta
a mártír ügyvéd kivégzésének évfordulóján a Szobonya
Zoltán emléknapot, ahol kiosztották a Szobonya Zoltán
emléklapot. A Megyeházán
megrendezett emléknap az
1945-1961 közötti időszak
hőseinek és áldozatainak
állít méltó emléket, a rendszert megszenvedő tanuk és
családjuk előtti tisztelgés,
együttérzésként. Emlékére
idézzük fel kivégzése előtti
utolsó szavait:
„Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni”
				
Összeállította:
dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

Sortüzek 1956. október
23-át követően
A budapesti események híre hamar
eljutott nagyobb városainkba és környékükre is, így többek között Kecskemétre, Szegedre és Tiszakécskére
is. Kecskeméten, a 23-át követő
néhány nap még békésen zajlottak az
események, de Gyurkó Lajos, a kecskeméti központú harmadik hadtest
parancsnoka már 24-én is lövetett
Szegeden, ami a 3. hadtest hatókörébe tartozott. Az ekkor az erőszak
ellen még tiltakozó megyei pártvezetés október 26-ára kisebbségbe
került, és miután katonákat küldött
tűzparanccsal a szovjet emlékmű védelmére, elszabadult a pokol. A tömeg
egy része a börtönhöz ment, hogy
kiszabadítsa a politikai foglyokat. A
börtönparancsnok nem tanúsított ellenállást, így a tüntetők elfoglalták a
börtönt, ahonnan nemcsak a politikai
rabok távozhattak, hanem az összes
elítélt kiszabadult. A tüntetők fegyvert is szereztek a börtönben, ezért
Gyurkó elrendelte, hogy páncéltörő
ágyúval lőjenek először a tömeg fölé,
de ha nem használ, akkor 1,5 m magasságban, gyakorlatilag közéjük. Az
akciónál öten haltak meg és 19 sebesült is volt. A fegyvert szerzett tüntetők visszalőttek, és kisebb nagyobb
lövöldözés kezdődött mindenütt a
városban. Másnap, mintegy megtorlásként, a katonák szétdúlták a Ci-

gányvárost. Egy elfogult, a 3. hadtest
egy 1957. január negyediki jelentése,
a Kecskeméten történt 1956-os forradalmi eseményeket lényegében egy
az egyben a cigányok nyakába varrta.
Tiszakécskén is felrázta az embereket a forradalom híre. 1956. október 27-re szolidaritási nagygyűlést
szerveztek. Nemzeti színű lobogókat
lengetve, énekelve, rendezett sorokban vonultak a mai Béke utcán, és
már több mint 2000-en gyűltek ös�sze a Községi Tanáccsal szemben, az
országzászlónál, ahol tömeggyűlést
tartottak, beszámolva a budapesti
eseményekről. A békés tömeg több
követelést is megfogalmazott, majd
a himnuszt énekelték. Ekkor, egy
először csak felderítési paranccsal
érkező vadászrepülő megfordult, és
bukórepülésben a fedélzeti gépágyúból és géppuskából sorozatlövést
adott le a tömegre. Később Szolnok
felől visszafordulva újra az emberek
közé lőtt,[9] ahol a halottak, a sebesültek és az őket mentő segítők
voltak. Ezután eltávolodott abba az
irányba, ahonnan először érkezett, de
hamarosan újra érkezett és újra lőtt.
A sortűznek 17 halálos áldozata volt
és csaknem 110 sebesültje. Ezeket
az eseményeket élte át gyermekként,
és örökítette meg fenti versünkben,
szerzője Kovács István József is.

Katonatelepi Közügyek
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Október – őszhó, mindszent hava, magvető hava
Október, az év tízedik hónapja a Gergely-naptár szerint,
elnevezését illetőleg a nyolcadik hónapra utalna, hiszen
a régi római naptár szerint a név az „octo”, nyolc, szóból
ered. A rómaiak eredeti naptára a Hold járásán alapult,
és minden hónap 29 vagy 30 napos volt, így alakult ki a
10 hónapos (295 napos) év, melyek elnevezése ma is fellelhető a hónapok nevében. E régi naptár emlékét őrzik
a latin számnévből képzett hónap-nevek: september = 7;
october = 8; november = 9; december = 10. A rómaiak
Julius Caesar alatt tértek át a Juliánus - naptárra, amelyben már 10 helyett tizenkét hónapot rögzítettek.
Itt van az ősz. A legtöbb gabonafélét már betakarították,
a zöldségeket, gyümölcsöket
többnyire már mindenki leszedi, néhány szőlőfajtát és
a dérre váró gyümölcsöket
kivéve. Az őszi vetéssel a gazdák már a jövőre készülnek. A
régi, székely népi kalendárium
októbert Mindszent havának
is nevezi, bár a Mindenszentek
ünnepe már a következő hónap első napjára esik.
A hónap két jeles napja igen Gróf Batthyányi Lajos
szomorú emlékeket ébreszt
minden magyarban, hiszen az Arisztid, Kiss Ernő, Knézich
1848-as forradalmat követő Károly, Lahner György, LeiKároly,
október 6. megtorlásai, és az ningen-Westerburg
1956.-os októberi forradalom Nagysándor József, Poeltenutáni időszak tragikus esemé- berg Ernő, Schweidel József,
nyei, sokak lelkében hagytak Török Ignác és Vécsey Károly
tábornokok és Lázár Vilmos
fájó sebeket.
ezredes
OKTÓBER 1.
Ugyanezen a napon, Pesten
A ZENE VILÁGNAPJA
kivégezték gróf Batthyány LaYehudi Menuhin kezdemé- jost, az első magyar miniszternyezte az UNESCO Nemzet- elnököt, akit csak 1870. június
közi Tanácsánál, hogy október 9-én temethették el nyilvános
1-je legyen a A zene világnap- tiszteletadással, majd 1874.
ja. Ezen a napon emlékezünk május 26-án helyezték el a
a zeneművészet legnagyobb Kerepesi temető mauzóleualakjaira, segítve a különböző mában. Kivégzésének helyén
kultúrák zenéinek jobb meg- 1926-ban avatták fel az örökismerését. E-nap alkalmából mécsest. Az aradi vértanúk
Katonatelepen is tartottak kivégzésének napját 2001-től,
megemlékezést, melyről kul- kormányrendelet nyilvánította
turális rovatunkban külön is nemzeti gyásznappá.
beszámolunk.
OKTÓBER 6. NEMZETI
GYÁSZNAP, AZ ARADI
VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

1849. október 6-án, a levert
szabadságharcot követő császári megtorlás során, Aradon vértanúhalált halt a szabadságharc 12 hős tábornok
és egy főtiszt. Tiszteljük meg
emléküket azzal, hogy felsoroljuk személyüket, hiszen az
emlékek halványulnak, ma
már csak kevesen tudják felsorolni neveiket: Aulich Lajos,
Damjanich János, Dessewffy

vert. Szakrális hatása több helyen is nyomon követhető.
Népi hagyományok szerint
sok helyütt ez a szüret kezdetének napja, de ez mára már sokkal korábban is megkezdődik.
OKTÓBER 23. AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
KEZDETÉNEK NAPJA

Az 1956-os forradalom a
magyar nép legnagyobb 20.
századi tette volt, jelképpé
is vált, jentőségét politikai
és emberi következményeit,
megannyi tanulmány, alkotás
őrzi, ápolja ezért válhatott
október 23. jelképpé. Lapunk
2016. októberi számában, egy
személyes vallomásban, az
emberi oldalát próbáltuk érzékeltetni ennek az ünnepnek,
mostani lapunk vezércikkében
egy kicsit a politikai jelentőségét szerettük volna hangsúlyozni.
OKTÓBER 28.
SZENT SIMON,
SZENT JÚDÁS (TÁDÉ) NAPJA

Jézus 12 apostola közül
róluk tudjuk a legkevesebbet. Mindenképp tisztázni
szükséges, hogy Szent Judás
Tádét meg kell különböztetni a Jézust eláruló, Iskarióta
(Karióti) Judástól, ezért is a
két szentet leginkább együtt
emlegetik, hiszen mindketten a Rómát gyűlölő nemzeti
„zélóta” párthoz tartoztak és
Jézus mennybemenetele után,
Szíriában és Mezopotámiában
terjesztették az evangéliumot,
és mindketten Perzsiában haltak vértanúhalált. A mondák
szerint Simont kettéfűrészel-

OKTÓBER 15.
AVILAI SZENT TERÉZ NAPJA

Teréz, azaz Nagy Szent Teréz, (világi utalásokban Avilai
Teréz (1515–1582), az Egyház
egyik legnagyobb női szentje,
karmelita rendi szerzetesnő.
Őt tekintik a világirodalom
egyik legnagyszerűbb nőírójának, az egyház doktori címet
adományozott neki 1970-ben.
Többek között megreformálta a sarutlan karmelita
rendet, amely Bécsben, majd
a hajdani habsburgi birodalom
más városaiban is gyökeret

Szent Simon (Caravaggio
festménye)

(Forrás: wikipédia)

ték, ezért is jelképe a fűrész, ő
a favágók védőszentje. Júdás
Tádét néhány forrás szerint
lefejezték, de a két szentet
sokszor említik együtt. Október végén, a lombhullatás
után kezdődik a favágó szezon, ekkor kérik a favágók a
szentektől az áldást munkájuk
kezdetekor. Jeles napként tartják nálunk ezt a napot a szüretelők, Tokaj-hegyalján, ahol
ekkor illik megkezdeni a szőlő
szüretet, ha aszút szeretnének készíteni a termésből. Az
időjárás viszonylatában azt
tartották, ha ettől a naptól
kezdve Márton napig (november 11.) szép az idő, jó jövő
évi termés várható.
OKTÓBER 31.
A REFORMÁCIÓ
EMLÉKNAPJA

A reformáció, vagy hitújítás
a 16. században, Nyugat- és
Közép-Európában a katolikus
egyház megreformálására indult mozgalmak megnevezése.
Ebben az évben ünnepeljük
az 500. évfordulóját annak a
napnak, amikor Luther Márton (Martin Luther) a szász
választófejedelemség
bibliamagyarázó
professzora,
kifüggesztette a wittenbergi
vártemplom kapujára téziseit, 95 pontban összefoglalva
véleményét a katolikus egyház megreformálása érdekében. A tézisek miatt Luthert
a pápa kiátkozta és kiközösítette, és miután a szász választófejedelem védelme alá
vette, Wartburg várában több
hónapon át élt és lefordította németre az Újszövetséget.
Téziseiben és nézeteiben elutasította a búcsúcédulák
árusítását, elítélte a búcsú
gyakorlatát, illetve a búcsúval
való visszaéléseket, bírálta a
bűnök pénzzel való megváltását. Nézetei hosszas harcok
árán utat törtek és az általa
vezetett új irányzat lett az
evangélikus vallás alapja. A
Luther nézeteinél sokkal radikálisabb véleményt formáló,
Kálvin János (Jean Calvin),
genfi reformátor tette le a
református vallás alapjait.
(Az emléknappal kapcsolatos
Laczay lelkész úr írása is, a
Hit és erkölcs rovatunkban).
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2017. ősz. Európa hatalmai jelenleg békésen, szövetségben
élnek egymással még akkor
is, ha vannak érdekellentétek.
Az EU minden hibája és lassúsága ellenére biztonságot
és állandóságot sugároz. A
tagállamok egy nagyobb katonai szövetség tagjai, ha az
egyiket megtámadják, együtt
veszik fel a harcot. A gazdaság bővül ugyan, de szakértők
szerint mind az USA, mind a
Távol-Kelet elhúz mellette.
Vannak persze botrányok, vitás ügyek, nemzeti önrendelkezés hiánya, rossz helyzetben
lévő kisebbségek. Kulturálisan
a keresztyénség meghatározó,
bár sokak szerint ez már a
múlt. Annyira, hogy még az EU
alkotmányában sem kell megemlíteni örökségként. Az egyház mintha erőtlenebbé válna.
Bár vannak élő közösségek
és jó kezdeményezések is, a
gyakorló keresztyének száma
évről-évre csökken. Nem úgy
a muzulmánoké. Az iszlám
terjedése ma létező jelenség
Nyugat-Európa nagyvárosaiban. Sokan Európa identitását
féltik. Azt, hogy elveszti, vagy
már el is vesztette arculatát.
A 2017-es év az emlékezés
éve a protestáns egyházak
számára, hiszen 500 évvel
ezelőtt, 1517-ben indult el a
reformáció. A kor izgalmas
időszaka volt Európának.
Amerika néhány évtizeddel
korábbi felfedezése sok lehetőséget és a gazdagság
reményét jelentette. A reneszánsz és a humanizmus az
embert állította középpontba, aki kiszabadulni látszott
az egyház béklyójának fogságából. Európa nagy hatalmai erősödtek. Ugyanakkor
a török már a határokat döngette, nyomult nyugat felé.
Az egyház válságban volt.
Látványos
beruházásokat
valósított meg, de a lényeg,
a lélek, a hit elmaradt, de
legalábbis hangsúlytalanná
vált. A könyvnyomtatást már
feltalálták ugyan, de a tömegtermelés még korántsem
indult be. Az egyház minden
volt, csak nem olyan szervezet, amely képesnek tűnt volna megújulni. Van párhuzam
2017 és 1517 között? Tanulhatunk valamit az 500 évvel
ezelőtt elkezdődött reformációtól? A teljeség igénye
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500 éves a reformáció
nélkül néhány dologról essék
most szó!
A reformáció a megújulást
képviselte. Nem a mai értelemben, amikor szinte lépten-nyomon az újdonságról, a
megújulás szükségességéről
hallunk. Az új ugyanis nem
jelent feltétlen jobbat. A reformáció újítása pontosan a régi
felfedezése volt. Annak meglátása, hogy a régi, isteni üzenet
él, hat és működik az adott
ember korában is. A 21. század emberére jellemző, hogy
azt hiszi, vele kezdődik minden. Szerinte a régi csak rossz
lehet! Önmagában sem a régi,
sem az új nem hordoz értéket.
A reformáció visszament a

Luther Márton és Kálvin János

forráshoz, az Isten szavához.
A reformátorok, Luther, Kálvin és a többiek azt mondták,
hogy a Bibliából kell meríteni!
Mert Isten szól, a Biblia által szól. Ma mindenféléből
merítünk, a legtöbb ember
szerint Isten nem szól, a Biblia
nem egyéb, mint minden más
könyv. A hívő ember számára
Isten szava. Megújulásra szükség van, de nem akárhogy! A
Bibliát újra felfedező ember,
nemzet és Európa az 1517
utáni évtizedekben megújult,
hite és tartása lett. Erre van
szüksége ma is az embernek,
a társadalomnak, Európának.
A reformáció túllépett az
egyház keretein. A vallás mindig kultúrát formáló erő volt,
így alakult ez a 16. században
is. A reformátorok a Szentírás
üzenetére alapozva Isten üzenetét kutatták az élet minden
egyes területére vonatkozóan.
Nem erőszakos nyomásgyakorlást jelentett ez az államhatalomra, az emberekre, a
tudományra, egyszerűen csak
azt, hogy elmondták, leírták

Istentől kapott látásukat. Sokan voltak, akik hallgattak rájuk, még többen akik nem. De a
hatás megkérdőjelezhetetlen.
Kálvinnál jelenik meg először
a demokrácia egyik fontos eleme, a hatalom megosztása, a
hatalmi ágak szétválasztása.
Ő beszél először arról, hogy a
rossz uralkodó igenis elmozdítható a hatalomból. Ugyancsak Kálvin mondja, hogy a
mérsékelt 2-3%-os kamatszedés engedélyezett. Ennek
eredményeként lakhelye, Genf
hamarosan mintavárossá válik, a gazdaság a befektetések
révén fellendül, ugyanakkor
az emberek nem adósodnak
el. A reformátorok szerint a

Forrás: reformacio2017.hu)

tudományt szabadság illeti
meg, a tudományos eredményeket nem a Szentírásból kell
levezetni, így az egyház hatása
alól kiszabaduló természettudomány egyre jelentősebb
eredményeket ér el. Már ekkor
hangsúlyozzák azonban, hogy
minden felfedezéssel etikusan
és felelősségteljesen kell élni.
Megváltozik a munkához
és a családhoz való viszony.
Míg korábban hivatásról csak
a papság esetén lehetett beszélni, addig a reformátorok
szerint bármely munka válhat
hivatássá és Istennek való
szolgálattá. A munkát nem
lélektelenül, robotként lehet
végezni, hanem lélekkel és
meggyőződéssel. Talán érdemes lenne ebben is megújulnia korunknak. Míg korábban
az egyedüllétet tartották Isten
szerinti rendnek és ezért is
nem házasodhattak a papok,
addig a reformátorok szerint
a család a legnagyobb ajándék. A jó, tiszta családi élet
érték Isten szemében. Ma, a
széteső családok korában ér-

Laczay András
lelkipásztor

demes lenne komolyan venni
a reformátorok, végső soron
a Biblia tanítását ebben a vonatkozásban is.
A reformáció a megmaradást jelentette. Ezt nem lehet
eléggé hangsúlyozni a magyarság története kapcsán. A
16. század számunkra a szétesés időszaka, a három részre szakadt Magyarország sok
sebből vérzik. A keresztyén
hit mégis sokaknak ad erőt,
a reformáció tanításai gyorsan terjednek, az 1590-es
évekre a lakosság 80-90%-a
protestáns. Erdély felemelkedéséhez a lelki-szellemi hátteret a reformáció biztosítja.
Az oktatásban, a szélesebb
tömegek felemelésében óriási szerepe van a protestáns
iskoláknak, majd később a
megújuló katolikus egyház
iskoláinak is. Egy nehéz történelmi helyzetben a lelki-szellemi erő a túlélést jelenthette.
Hosszasan lehetne még
sorolni a reformáció egyházi
és egyházon túlmutató eredményeit. A változás mindig
az egyes ember lelkében
kezdődik. A megújulásra ma
is szüksége van embernek,
közösségnek, népnek, Európának. Ennyiben hasonló
a mai helyzet az 500 évvel
ezelőttihez. A kérdés, hogy
kiüresedett élettel és lélekkel, reménytelenül, széteső
családi élettel éljük-e tovább
az életünket, keveset törődve
lelkünkkel és másik emberrel, vagy tudunk-e megújulni.
A reformáció hagyatéka azt
üzeni, hogy az Isten szerinti, Biblia üzenetéből merített
megújulás kiteljesítheti az
ember, a társadalom életét
és mélyre ható pozitív változásokat hozhat a mindennapi
életbe!
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Katonatelep hitéletében jelentős változás következett be a közelmúltban. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, Dr. Finta
Józsefet, a kiskunhalasi főplébánia plébánosát a kecskeméti főplébánia plébánosává nevezte ki.
A katonatelepi katolikus hívőknek eddig is lehetősége nyílt
vallásgyakorlásra a református testvérek segítségének köszönhetően a református templomban, ahol a kecskeméti főplébánia
papjai tartottak két hetenként katolikus szentmiséket. Ezután
is kéthetenként, rendszeresen fog miséket celebrálni az újonnan
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kinevezett plébános vagy káplánjai. A soron következő általa
tartott szentmise, 2017. október 22-én délután 15 órakor lesz
a katonatelepi református templomban. Ezt az alkalmat is szeretnénk kihasználni és megköszönni a távozó Dr. Jeney Gábor
plébános áldozatos munkáját és Isten áldását kérjük további tevékenységére is.
A következő írásban Dr. Finta József plébános kíván bemutatkozni a híveknek, remélve, hogy mind több hívő ki fogja használni
ezt a kedvező lehetőséget.(Lázár János)

Új plébános Kecskeméten
és Katonatelepen
1971. március 3-án születtem Kecskeméten. A
Kecskemét melletti Helvécia községben éltem gyermekkoromban szüleimmel,
nagyszüleimmel és öcsémmel. Édesapám 1995-ben
hirtelen meghalt, jelenleg
rokkantnyugdíjas
édesanyám él Helvécián, valamint azóta megházasodott,
háromgyermekes
testvérem. Meggyőződéses vallásos neveltetésben részesültem. Nemcsak a szűk,
hanem tágabb családom
szinte minden tagja is vallásgyakorló ember mind a
mai napig.
Neveltetésemből fakadóan
már gyermekként foglalkoztatott a papi hivatás gondolata.
Először csak a templom szépsége, a papi szolgálat érdekessége vonzott, mint kis ministránsgyermeket. Kamaszként
az éppen aktuális kommunista
rendszer általam is tapasztalt
vallás- és egyházellenességével
való szembenállás motivált. A
középiskolát a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végeztem,
ahol 1989-ben érettségiztem.
A gimnáziumi évek alatt kristályosodott ki bennem végképp
az elhatározás, hogy papként
szeretném leélni az életemet. A
végső lökést a lassan beinduló
ifjúsági lelkipásztorkodás vonzó hatása jelentette számomra.
Tapasztaltam a rendszerváltást megelőző utolsó években
azt a nagy lendületet, amellyel
egyre több helyen létrejöttek a
katolikus ifjúsági csoportok. Én
magam is szívvel-lélekkel részt
vettem ezek működésében, s
egyre inkább éreztem a vágyat

Dr. Finta József plébános

arra, hogy ilyen csoportok létrehozásában és programszervezésében
közreműködjek.
Arra szerettem volna feltenni
az életem, hogy mind több fiatalt segítsek eljutni a krisztusi
hitre és a hitből fakadó erkölcsi
életre. Érettségi után jelentkeztem tehát a Váci Püspökségen,
melynek papnövendékeként a
Szegedi Hittudományi Főiskolára kerültem.
A Szegedi Hittudományi Főiskola elvégzése után 1994-ben
Dr. Dankó László érsek pappá
szentelt Kecskeméten. A főpásztorom Kalocsára helyezett,
s így első állomáshelyem káplánként a Kalocsa Szent Imre
plébánia lett. Két évig voltam
itt, s főként a hitoktatásban és
az ifjúsági munkában találtam
meg a helyem. A két év alatt
több ifjúsági csoport jött létre
a plébánián. 1996 őszétől 1998
nyaráig, két tanéven keresztül
az érsek úr kívánsága szerint

Rómában, a Lateráni Egyetemhez tartozó Accademia Alfonsianán tanultam tovább, s ott
licenciát szereztem katolikus
erkölcsteológiából. Visszatérve
Magyarországra ismét Kalocsára kerültem, ahol most már
plébános lettem, valamint az
Érseki Hivatal munkatársa. Az
időközben elhunyt előző érsek
helyére Dr. Bábel Balázs került,
aki azt kérte tőlem, hogy doktoráljak le erkölcsteológiából a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Erre
2001-ben került sor. Tíz évig
voltam az Érseki Hivatal irodaigazgatója. 2009. augusztus
1-jétől tizenhárom éves kalocsai szolgálat után a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus
Főplébánia plébánosa lettem.
2010. november 1-től kinevezést kaptam a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános
helynökévé.
Nyolc év kiskunhalasi szolgá-

lat után most, 2017. szeptember 1-től küldött az Érsek atya
a kecskeméti hívek szolgálatára, a Nagytemplom plébánosaként. Így lettem Katonatelep
új plébánosa is. Szeretettel
hívom és várom minden második vasárnap délután 15
órára a római katolikus híveket
a szentmisékre a református
templomba. Örülnék, ha minél
többen járnának ezekre az alkalmakra, különösen is biztatom a hittanos gyerekeket, akár
a katonatelepi iskolába, akár a
kecskeméti iskolákba járnak.
Szeretném, ha jó kis közösség alakulna ki a templomba
járó hívek között, s ezért én is
igyekszem a káplán atyákkal
együtt mindent megtenni. Kérem a kedves hívek imádságait,
és én is imádkozom a rám bízottakért.
Dr. Finta József,
általános érseki helynök,
plébános
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Szeptemberi híradás az iskolából
Alig kezdődött meg az iskola, máris gőzerővel zajlanak az események. Az
év eleji indulás teendői az
órarend készítés, a tanórák megszervezése, különböző foglalkozások csoport
beosztásainak elkészítése,
szakkörök, sport, zenei és
egyéb foglalkozások időpontjainak kijelölése, a
Mozanapló (elektronikus
osztálynapló)
adatainak
feltöltése, szülői értekezletek megtartása.
Az egész éves tervezetet a
munkaterv tartalmazza, valamint elkészítjük a naptári
tervünket is, melyben helyet
kap a tanév valamennyi programja, a tanítási szünetek és
valamennyi fontos esemény.
Minden pedagógusnak el kell
készíteni a tantárgyához kapcsolódó tanmenetet, amely
pontosan mutatja az órák felépítését, tananyagát, taneszközeit, fejlesztési területeket
és az óraszámokat.
A szeptember máris bővelkedett
programokban.
Szeptember első hetében a
6. osztályos diákok egy hét
erdei táborban vettek részt a
Kecskeméti Agora Kulturális
Központ Parádi táborában. A
tábor lehetőséget nyújtott az
erdő életközösségének testközeli megismeréséhez, amely
jól illeszkedik a természetismereti tananyaghoz is. Ezen
túl remek lehetőséget teremtett a csapatépítésre, az osztályközösség kovácsolására.
A változatos programok és a
gyakorlott trénerek mindenki
számára biztosították a kibontakozás lehetőségét. A város

Dóbiás Péter zeneóráján

A diákok a szüret előtt a Kutatóintézetnél

más iskoláiból érkezett diákjaival szövődött barátságok és
a sok vidám együtt töltött idő
feledhetetlen élményt nyújtott
mindenki számára.
Ugyancsak az első héten
Dóbiás Péter zenei előadását
láthatták-hallhatták az alsó
tagozatos gyerekek Mozart
gyermek szimfónia címmel. A
tanév során több alkalommal
is ellátogat iskolánkba Dóbiás
Péter és zenekara, a gyerekeknek bérletük van erre az előadás sorozatra.
Részt vettünk a Katonatelepi
Szüreti Napon és a Hunyadivárosi Napokon, ahol tanulóink műsorral léptek fel.
Az iskola hagyományosan
megrendezte Szüreti nap elnevezésű szombati programját. Ezen a napon a gyerekek
akadályversenyen
vehettek
részt. A csapatok valamen�nyi állomáson teljesítették a
kijelölt feladatokat. Volt ügyességi feladat, de gyorsaságot,
logikát igénylő feladványok is.
Az alsó tagozatosok egy bábelőadáson is részt vehettek; a
Mikropódium Színház: Gulyás
Terka című előadásán igazán

jól szórakoztak. Ha Szüreti
nap, akkor elmaradhatatlan a
szőlőkóstolás is, a Szőlészeti
Kutató Intézet jóvoltából. Mint
kiderült kevés az a gyerek, aki
ne szeretné ezt az igazán jóízű
gyümölcsöt – a szőlőt.

jelenleg a szakemberek. A
sportcsarnok tetejére fognak
felkerülni a napkollektorok.
Igazán vidám színek kerültek
fel a sportcsarnok falára, az
iskola épülete is ebben a stílusban lesz színezve, díszítve.
Ami már nem lesz kívülről
ilyen látványos, az a padlásrész teljes hőszigetelése,
amely még ezután kezdődik.
Még alig kezdték meg iskolai munkájukat a pici elsősök,
már gondolnunk kell a jövő
évi beiskolázásra. Minden évben szervezünk „OVI-SULI”
foglalkozásokat a nagycsoportos gyerekek részére. Az
idei évben októbertől indulnak
havi rendszerességgel ezek
az előkészítő foglalkozások a
jövő évi első osztályos taní-

A tetőszigetelés előkészítése

Aki elhalad az iskola előtt,
láthatja, hogy az augusztus
közepén megkezdődött felújítás gőzerővel halad. A nyílászárók cseréje megtörtént. A
sportcsarnok falának szigetelése és színezése is elkészült.
A palatető cseréjén dolgoznak

Az iskola épületszigetelése

tó irányításával, és az iskola valamennyi alsós tanítója
közreműködésével. Várjuk az
iskolába készülő óvodásokat
ezekre a foglalkozásokra.
Kisberk Hella
intézményigazgató

Katonatelepi Közügyek
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Szeptember végén…
Szeptember utolsó szombatjának délutánján, a zene világnapjának előestéjén, a NAIK
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató
Állomása és a „Kecskemét-katonatelepi Ifjúságért Alapítvány” szervezésében, „Zenés
őszi esték” címmel, nagysikerű rendezvényre került sor a
Szőlészeti Kutatóban.

Koncertet adott a Lakó Sándor Kamarazenekar, Farkas,
Charpentier, Czidra, Kodály és
Kókai művek megszólaltatásával, Hajdú Katalin énekművész
közreműködésével. Az est
díszvendége a Bács-Kiskun
Megyei Költők Írók Baráti Körének vezetője Kovács István
József volt, aki saját költeményei közül szavalt el néhányat.

A Lakó Sándor kamarazenekar játszik

A zeneszámok között Szeli
Sára – a fenti társulat tagja –,
gyönyörű versek előadásával
lepte meg a közönséget.
A lelki és szellemi „táplálék”
után a Kutató termékeiből,
csemegeszőlőből, mustból és
borokból, közösen csemegéztek az előadók és a lelkes közönség.
Szabó Attila a vendéglátó
intézmény vezetője bejelentette, hogy a rendezvénysorozat,
jövőre egy tavaszváró koncerttel folytatódik.
Lázár János

Szeli Sára verseket olvas fel

Kovács István József szaval

Ebben a lapszámban is folytatni szeretnénk a kortárs
művészetek, művészek megismertetését olvasóinkkal,
és valamennyi kulturális ág művelőinek helyet kívánunk
adni, különösen, ha valamilyen helyi (Katonatelepi,
Kecskeméti, Bács-kiskun Megyei) kötődésű művekről,
személyekről van szó. A mostani számunkban már talál-

kozhattak- az 1956-al kapcsolatos cikkünkben- Kovács
István József egy versével. Ugyanő volt a vendége a Zenés Őszi Estéknek is. Most egy másik, ugyancsak Katonatelepen élő, komoly kulturális tevékenységet folytató
aktivistát mutatunk be, és közöljük egy az évszakhoz
illő versét.

Egy őszi nap
hideg van
ősz jár a fák alatt
az öreg tölgy szíve is
majd megszakadt
mert a madarak
elszöktek róla
elmentek
hosszú vándorútra
mintha elázott kévéket
hajigálna hozzám a nap
a fény bágyadtan csorgott
rám ragadt
a szél erkélyemre
vonszolta a faleveleket

csak tétován néztem
nem tudtam mit tegyek
a napsugár kidugta fejét
a felhők mögül
– meglesett –
furcsamód: örültem
mikor kinevetett
Nagy L. Éva
Nagy L. Éva: (Kecskemét
1954. április 26.) Szüleit gyermekkorában elveszítette, a
magára maradottság érzése
végig kísérte egész életét. Az
irodalom, a vers, menekülést,

Majd ott leszek
Meghalok... akkor is veletek leszek.
Majd beköltözöm én a kéklő égbe,
Megtaláltok engem zöldellő rétben.
Rám találtok májusi napsugárban,
S ott leszek én patakcsobogásban.
Ott lesztek velem örök álmaimban,
Veletek leszek fent a csillagokban.
Arcotokat simítom selymes széllel,
Hulló hópehelyként visszaérkezem
A patyolatfehér szikrázó télben.

érzelmi támaszt jelentett számára.

Öt verseskötete, két hangos
könyve, négy verses kifestője,
két CD lemeze jelent meg ez
idáig. Tizenöt év óta a Baráti Kör titkára, a Toll és Ecset
alapítvány alapítója. Az Üzen
a homok művészeti lap alapítója, főszerkesztője. Tagja
MÚK-nak, a montázsmagazin
újságírója, ahol több mint 500
interjút készített különböző
művészekkel. Számos elismerésben részesült, de legbüszkébb a Fehér Mária díj elnyerésére, amelyet 2004-ben
kapott meg.

Ott leszek mindenben,
a tavasz dalában,
az új sarjadásban, búzavetésben,
érlelő nyárban, aratók dalában,
őszi lombhullásban,
új bor mámorában.
Egy falat kenyérben, forrás vizében.
napsugár fényében, éjnek tengerében.
Gondoljatok majd rám, ha dalol a szél,
Ha elhervad a virág, ha üzen a tél.
Benne leszek én fűben és a fában,
Az emlékekben, a versek sorában
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Kaposváron, a legvirágosabb
európai városban jártunk!
Lehet, hogy többen unják már a havonkénti bejelentkezésem az újságunk hasábjában, de szeretném, ha a katonatelepi köztudatba végre befészkelné magát az, hogy
érdemes csatlakozni hozzánk. Hogy ez a klub nem az
eszem-iszomról szól csupán, hanem igyekszik tartalmas
időtöltést nyújtani a tagság számára. Mindezt részben
pályázatokból, részben támogatásból, valamint a tagok
hozzájárulásaiból tudjuk finanszírozni.

Sétálóutca Kaposváron

Most például az önkormányzathoz pályáztunk, így a buszköltség egy részét megnyerve
tudtuk megszervezni ezt az
utat.
Nagy-nagy szerencsénkre,
szeptember 29-e ragyogó napsütéssel örvendeztetett meg
bennünket, mikor nyakunkba
vettük az országutat. Örömömre szolgált, hogy több katonatelepi nem klubtag nyugdíjas is csatlakozott hozzánk,
így telt busszal vágtunk neki
nem rövid utunknak.
Utólag teljes mértékben
nyugtázhatjuk, hogy Kaposvár méltán érdemelte ki a fent
említett legvirágosabb európai város megtisztelő címet.

Az ozorai vár

A parkok gyönyörűek, a sétáló
utcák (többes szám!), tele virággal, csodálatosak a sétáló
szobrok, az épületek rendben,
rengeteg a fasorral szegélyezett út. Egyszóval ez a város
tényleg „zöld”. Igaz, itt már a
múlt század 30-as éveitől aktív városszépítő egyesület tevékenykedik.
Szerencsére sikerült bejutni
a Városházára is, eléggé impozáns. A hely neves szülöttje
Rippl-Rónai József festőművész, az ő szűkebb környezetét
az un. Róma-villát is felkerestük. Nagyon gazdag gyűjtemény mutatja be a festőművész életét és munkásságát.
Nem kisebb élmény volt a

Szennai Skanzenben tett sétánk sem. Szakavatott vezetővel néztük meg a csodálatos
fakazettás működő református templomot, valamint a
környékről elhozott és itt újból
összerakott parasztházakat.
Valamennyien nosztalgiával
gondoltunk szüleink, nagyszüleink hasonló környezetére.
A napunkra a koronát, ahogy
többen megállapították, az

A kaposvári városháza

A szennai skanzenben

ozorai vár megtekintése tette
fel. Egyik ámulatból a másikba
estünk az eredetihez simuló
felújítást látva. A kapucsinómat is mézzel kínálták!
Azt gondolom, gyönyörű a
mi kis hazánk, és nagyszerű
feltöltődés egy ilyen kirándulás, megyünk jövőre is!
Lejegyezte a szervező:
Juhászné Balasi Franciska
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Egy aranyérem és egy ötödik hely a II-es
korosztályos diákolimpia országos döntőjében
Szeptember 23-án, Hajdúszoboszlón
rendezték
az országos szabadfogású
diákolimpia döntőjét a IIes korosztályos gyerekek
számára.
A területi döntők után, a
legjobb kis birkózók színvonalas környezetben küzdhettek
meg a bajnoki címekért. A
néhol óriási küzdelmeket hozó
viadalon a Kecskemétiek közül

Majer Barnabás, a katonatelepi Mathiász János Általános
Iskola diákja, látványos birkózással aranyérmet szerzett a
23kg-os súlycsoportban, így a
kötöttfogás után ez már a második elsősége az idei évben!
Másik versenyzőnk, Jakubek
Benedek, a kecskeméti Piarista Általános Iskola diákja a
42kg-ban indult, ahová 22-en
szereztek indulási jogot. BeneMayer Barnabás, a győztes

dek négy győztes mérkőzése
mellett, szoros küzdelemben
két vereséget is szenvedett,
így végül az ötödik helyet szerezte meg, ami biztató teljesítmény a jövőre nézve, pláne
ha hozzátesszük, hogy a hat
mérkőzése alatt közel 100 akciópontot hajtott végre!
A versenyzőkön kívül, gratuláció illet mindenkit, aki
részt vett a srácok felkészí-

tésében, beleértve a többi kis
birkózónkat is, akiknek ugyan
most nem sikerült bekerülni
a döntőbe, de az edzéseken
elengedhetetlen a szerepük
egymás segítésében és jövőre
talán már ők is hasonló eredményeket érhetnek el!
Banó Csaba
technikai munkatárs
Pénzügyőr SE kecskeméti
birkózó csapata

Októbertől ismét megkezdődnek a Baba-Mama programok
Programkínálatunk a következő:
Október 5., csütörtök 10 órától Zenebölcsi Roszikné Ildikóval
(800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
Október 10., kedd 09:30-tól „Így tedd rá” népi játékok és tánc
1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
Október 12., csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás
István bácsival (700 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme
Október 24., kedd 09:30-tól „Így tedd rá” népi játékok és tánc
1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
Október 26., csütörtök 10 órától Zenebölcsi Roszikné Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
A Baba-Mama klub időpontjairól aktuálisan a Védőnő Katonatelep facebook oldalon találtok információt!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Anya torna Tálasné Katával,
Október 18-tól minden szerdán 10 órától a Református
Templom kistermében

Várok minden mozogni vágyó anyukát gyermekével együtt,
hogy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben, és mert nők
vagyunk! A foglalkozás egyelőre ingyenes, csak egy polifoamot,
törölközőt és vizet hozzatok magatokkal, és a kitartásotokat!
Várlak szeretettel! Kata

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: Kisberk Hella, id. Tóth Viktor
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk); Kisberk Hella (oktatás); 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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KERTÜNK – HÁZUNK

Szeptember végétől a természet és a kiskertek téli időszakra való felkészülése foglalkoztatja a kertbarátokat.
Már szeptember végén, Szent
Mihály napjával kezdődik a
vidéki emberek gazdasági év
fordulója. Ekkor kezdődik az
úgynevezett kisfarsang, a lakodalmazások őszi időszaka,
ami Katalin napjáig (november
25.) tart. A korai szőlőszüretből származó borok nagy része
már kiforrt és az Alföldön már
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2017. szeptember időjárása Katonatelepen
(Forrás NAIK SZBKÁ mérései)

gyakorlatilag, néhány fajta kivételével, a szőlő feldolgozás
be is fejeződött.
Szeptemberben, a hónap
közepéig volt két hőségnapunk és 4 nyári napunk, viszont a hónap végére az
átlaghőmérséklet 15OC alá
csökkent, a tendencia a sokévi
átlagnak megfelelt. A lehullott
csapadék mennyisége (összesen 81,8 mm) lényegesen nagyobb, mint a tavalyi, de nem

Dr. Kerényi Zoltán

tér el túlságosan a sokéves
átlagtól. A csapadék zöme
szeptember 12. és 20. között
esett le, ami megnehezítette a
betakarítási munkákat, és főleg a későn érő szőlőfajtánál
megnőtt a rothadás veszély.
Érdekesség, hogy szeptember
21-én mérték a legnagyobb
csapadékmennyiséget
(37
mm), ami alig marad el az
ugyanezen a napon 2016-ban
mért értéktől (41 mm).

Néhány fontosabb kerti teendő októberben
A télálló burgonyát ki kell ásni,
ha az időjárás elég száraz, és
gumókról a földet letakarítva
hagyjuk száradni, majd zsákban tároljuk, száraz, fagymentes, sötét helyen.
Ugyancsak most kell kiásni
a sárgarépát, amit homokban,
vagy tőzegben tehetünk el télire.
Októberben szedjük le a
még kint hagyott babféléket,
a levél komposztálható, a
gyökereket viszont érdemes a
földben hagyni, mert gumójuk
jó nitrogén megkötő, vagyis
természetes trágya.
A be nem érett zöld paradicsomokat is fel tudjuk használni, akár eltéve savanyúságnak, „chutney”-nak, akár
hagyva lassan beérni hűvösebb helyen a lakásban.
A káposztát is elkezdhetjük
már betakarítani, fagymentes
raktárban jól eláll. . Veszélyt
jelenthetnek a levelek alatt
megbúvó meztelen csigák, de
ha káposztafejek külsejét sóval megszórjuk, a csigák kártevése megakadályozható
A talaj trágyázásának legmegfelelőbb ideje október,
és ha az idő engedi, november hónap. Célszerű a trágyát
(szerves) jó mélyre ásni, vastagítva ezzel a termőréteget.

Az egyre sűrűbben lehulló
falevelek kitűnő alapanyagul
szolgálnak a komposztáláshoz. Gyűjthetjük őket folyamatosan, akár egy dróthálóval
körbekerített helyre is, lassan össze fognak esni és egy
év múlva felhasználhatók. A
komposztálásról az elmúlt évi
novemberi lapszámunkban is
olvashattak.
Az áttelelő káposztafélékről
(karfiol, bimbós kel) távolítsuk
el a sárguló leveleket, ezáltal
jobban fog továbbfejlődni a
növény

Októberi növényvédelmi
teendők: őszi lemosó
permetezések
/ záró permetezések:

A növényvédelem nem ér
véget a vegetáció befejeztével,
sort kell keríteni az úgynevezett záró permetezésekre, lemosó permetezésekre. Fontos,
hogy ezeket a permetezéseket
még akkor kell elvégezni, mikor a levelek, a lomb egy része még nem hullott le, vagyis
rögtön az első fagy után. Ezzel
lehetővé válik a már lehullott
levelek fertőtlenítése is.
Régebben a gazdák a lehullott leveleket elégették, ma
már a tűzrendészeti előírások ezt korlátozzák. Túlké-

sőre hagyni sem célszerű a
permetezést, mert a kórokozók már felkészülnek és jobb
ellenálló képességgel rendelkeznek a növényvédő szerekkel szemben.
Többnyire réz és kén hatóanyagot alkalmazzunk a lemosó permetezéshez, az olajos
szereket legfeljebb 3-4 évente
érdemes választani.

Általánosan elvégzendő
októberi teendők:

Októberben elkezdhetjük
a gyümölcsfák és bogyósok
telepítését, de legalább is az
ültető gödrök előkészítését,
ahová majd következő tavas�szal helyezzük el a növényt.
Célszerű ilyenkor a gödrök
aljára a szerves trágya mellett, egy kevés rovarölő szert
is elhelyezni. (ilyen például a
szabadforgalmú Mospilan).
l Katonatelepen a legtöbb
ingatlanon található gyep felület (van, ahol csak ez van!).
A csak gyeptakaróval borított
kertekben szükséges még egy
utolsó fűnyírás, majd gereblyézés, még akkor is, ha fűnyírónk
rendelkezik fű gyűjtővel.
l Október végén már gondolni kell a közelgő fagyos éjszakákra, nappalokra ezért az
öntöző berendezéseink, kerti

csapjaink, tömlőink vízmentesítését végezzük el.
l A gyümölcsök betakarításából ilyenkor már csak néhány később érő fajta szürete
van hátra, kivéve azokat, ahol
jót tesz egy kis fagycsípés, dér
(naspolya).
l Sokan termesztenek kertjükben földi epret (szamócát),
itt a növény felső részének levágása, az elszáradt levelek és
esetleg otthagyott termés eltávolítása nagyon fontos teendő.

l

A kierjedt újbor kezelése

Az elmúlt évi októberi lapszámunkban
részletesen
foglalkoztunk a borok kezelésével, és külön kiemeltük az
alapvető pinceműveletek fontosságát. Ezek közül most két
fontos teendőre hívnánk fel
újólag a figyelmet, a kénezésre és a fejtésre. A homoki szőlőtermesztés során többnyire
korábban érő fajtákat alkalmaznak a gazdák és friss, üde,
érlelést nem igénylő, könnyű
borokat szeretnének készíteni.
Ehhez fontos, hogy az erjedés
befejeződése után (már nincs
habképződés, széndioxid fejlődés), sürgősen fejtsük le
borunkat a durva seprőről,
kénezzük meg az átfejtéskor,
telizéskor.
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Az évad növénye: a homoktövis (Hippophae rhamnoides)
A homoktövis ( Hippophae
rhamnoides) az utóbbi években az érdeklődés középpontjába került, egyrészt, mint
díszcserje, másrészt rendkívül értékes bioaktív anyagai,
leginkább C-vitamin tartalmú,
termése miatt. Különös jelentőséggel bír környékünkön,
hiszen a növény kitűnően érzi
magát a tápanyagban szegényebb talajokon, elsősorban a
homokon. Sok helyen (például
az Északi és Keleti tenger partján) a homokos partok lejtőinek
megkötésére is alkalmazzák,
mert olyan erős gyökerei vannak („tengeri kereszttövisnek”
is nevezik). Tövisei miatt akár
elválasztó sövényként, kerítés
helyett is alkalmazható.
A cserjének vékony ágai és
keskeny 5-8 cm hosszú levelei
vannak, majd ezek között nyílnak márciusban az apró kis
sárga virágok. Ha kertünkbe
szeretnénk homoktövist ültetni, szerezzünk be egy termős

Homoktövis homokon (Forrás: www.biocity.hu)

és egy porzós növényt, mert
csak a termős növények hoznak majd termést.
Apró kis narancssárga bogyói nem csak kertünket díszítik, de igen magas vitamin
tartalmuk (főleg C-vitamin)
miatt az egészségünkre is jó
hatással vannak. Ezért is lett
kedvelt dísznövény, remek
gyümölcstea készíthető belőle. A gyümölcs fanyarsága és

viszonylag magas savtartalma
miatt leginkább házasítva, más
kisebb savtartalmú gyümölcsökkel együtt alkalmazva ad
kellemes íz hatást.
A kert legnaposabb részébe ültessük a növényt, amely
leginkább a homokos, akár
meszes talajon érzi jól magát.
A legegyszerűbb homoktövis
borkorral, fával rendelkező ismerőstől elkérni néhány dug-

ványt, majd nedves homokba
dugva gyökereztetni és kiültetni. Persze kertészetekben is
hozzá lehet jutni. Burgonya és
kajszi után nem célszerű telepíteni. Meghálálja az ültetés
előtti trágyázást (zöldtrágya,
szerves trágya, esetleg kevés
foszfortartalmú műtrágya). A
nőivarú egyedek mellé porzósat is kell telepíteni! Célszerű
2-2,5 méter tőtávolságot hagyni, és ha több sort telepítenénk,
a sorok között 4-5 távot kell
tartani. Az első évben ajánlott
öntözni, és a tápanyagellátást
is optimális szinten tartani. A
kiültetés után ajánlott a csemetéket visszavágni. 3-4 évente nem árt metszeni. Kitűnően
bírja telet, és csak kevésszer
szükséges öntözni.
Hátránya, hogy a gyümölcs
leszedve csak nagyon rövid
ideig tartható el, a bogyókat
rögtön fel kell dogozni, tárolni,
szállítani nyersen nem lehet
őket.

Katonatelepi nyugdíjasoknak szóló írás, felhívás
Minden nyugdíjashoz! Az alábbi néhány megszívlelendő
sorral szeretném bevezetni mondókámat és felhívásunkat:
Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek,
Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, most ráérsz megnézni,
botra támaszkodva
Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd!
Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet.
Keress barátokat, bánatodat oszd meg
.Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz.
Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb,
Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak.
Légy vidám – mert teljesen mindegy, az élet úgysem áll meg,
és úgy sokkal könnyebb.
Ne sajnáld magad, légy arra büszke,
Sok mindent átéltél, és mégsem tört össze, és mert visszahozni
semmit sem lehet,
fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs életet.
Ismeretlen szerző
Kedves olvasó! Katonatelepen sok nyugdíjas él, ez a cikk és
felhívás minden Katonatelepen élő nyugdíjashoz szól. Mindenkit
megszólítunk és hívunk! Szeretnénk felkérni minden Katonatelepen élő nyugdíjast, hogy vegyen részt az általunk szervezett és
meghirdetett műsoros megbeszélésen. Legyen aktív és adja elő
ötleteit. Az alábbiakban, csak javaslatként, mi is adunk témákat,
amiket megbeszélhetnénk. Tehát találkozunk:
2017. október 30-án, hétfőn 16 órakor
a Mathiász János iskolában.
Célunk az ennek az összejövetelnek a meghirdetésével, hogy a
katonatelepen élő, többféle érdeklődési körű és korú nyugdíjaso-

kat megszólítsuk, és érdeklődési körének megfelelő csoportokban, nyugdíjas
életüket kellemessé tegyük.
1. Alakítsunk köröket, többet, ott
a helyszínen.
Javasolunk: ahhoz, hogy az unalmas
téli estéken például ne legyünk egyedül,
ajánljuk, hogy szervezzünk Klub esteket,
zenés, verses és irodalmi megbeszéléseket, esetleg mindenki bemutathatja,
akinek van, saját szerzeményét is.
2, Tervezzünk:
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szeptemberben megnyílt
„Szabadidő és Sportcentrum” egy részét nyugdíjasok részére ki
tudjuk alakítani. Ötletek, elképzelések kellenek és akkor, a mintegy 2-3000 m2 területet erre a célra be tudjunk lakni.
3. Lesz majd helyünk a „Szabadidő és Sportcentrumban”
Most itt, a Mathiász János iskolában, tervezzük az összejövetelt megtartani. Az iskola vezetése mindig szíves rendelkezésünkre áll, de terveink szerint a Szabadidő és Sportcentrumban
tervezünk egy közös felhasználású épületet, amelyben egy kis
sarok biztos, hogy jut a nyugdíjasok részére is.
Tehát:
Ismerkedjünk össze!!
Alakuljunk igazi közösségé a magunk érdekében!
Válasszunk elképzeléseinkhez alkalmas társakat!
Beszéljük meg az anyagi ráfordításokat és azok elérésének
lehetőségét!
Tervezzük meg méltó helyünket minden katonatelepi lehetőséget felhasználva.
Leírta egy nyugdíjas, aki nyugdíjasabb már nem is lehetne:
TéVé. (Id. Tóth Viktor)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
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

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

