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Visszatekintő, évértékelő számvetés: 2017
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
Kedves Katonatelepiek, Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy esztendő. A nagy fogadkozások
ideje ez, no és a visszatekintéseké, a kilátások
latolgatásáé. Sokan a finomságok többletterhétől
szeretnének mihamarabb
megszabadulni, bennünk
van az ünnepek okozta feltöltődés energiája, egy-egy
ajándékra tekintve még átjár bennünket a Szenteste
gyertyafényes, mézeskalács illatú hangulata.
Nem szeretném kipukkasztani azt a gyönyörű, szivárványszínű szappanbuborékot,
amelyhez „hála” a fogyasztói
társadalom „vívmányainak”
a mai kor szelleme hasonlítható, mégis kénytelen vagyok
rá, mert ki másra háruljon ez
a hálátlan feladat, mint arra,
akire Önök rábízták településrészük, Katonatelep sorsának képviseletét.
2017-re egyértelművé vált
az a tény, hogy Európa vá-

laszút elé került: marad az,
ami volt, vagy szépen lassan,
de biztosan átalakul egy multikulturális, ma még pontosan
nem is tudható micsodává.
Tudom, sokan megkérdőjelezik majd, hogy ugyan mi köze
ennek Katonatelephez, hiszen
még azt is nehéz elfogadtatnom többekkel, hogy Katonatelepre mint Kecskemét és a
15-ös választókörzet részére
kell tekintenünk, nem pedig egy, a többi városrésztől
független önálló településre.
Megértem azokat is, akik felesleges, túlzó aggodalommal
vádolnak majd, hiszen a mai
kor átalakulásának következményei ránk „csak” ezeknek
a robbantgatásoknak, az állandó fenyegetettségnek és
a géppisztolyos járőröknek a
terhét rója, és hála az időben
meghozott szigorú, sokat bírált intézkedéseknek, azt is
csak a kontinens nyugatabbra eső felében. Az igazi baj
hosszú évek, évtizedek után
válik tényszerűvé, az akkor
élő unokáink, dédunokáink
életét fogja teljesen átalakítani az a kivédhetetlen tény,
hogy Európában muszlim
többség lesz sok településen. Ahogyan most nagyobb
városokban vannak „NoGo”
zónák, úgy majd NoGo váro-

sok, majd országok fognak
kialakulni. De ne felejtsük el,
hogy ez a kérdés most dől el,
a felelősség akkor is a miénk,
ha a felelősségre vonást már
nem éljük meg.
Válaszút előtt állunk tehát,
hiszen 2017-re visszatekintve
a legmeghatározóbb élmény a
2018-as választásokat előkészítő kampányüzenetek közvetítése volt. Nem lehet tehát
úgy évértékelőt és jövőképet
megfogalmazni, hogy kihagyjuk azt az egyszerű tényt,
amely szerint döntenünk kell:
„rabok legyünk vagy szabadok”! Nem túlzás ez, hiszen
ami ma zajlik, ahhoz hasonlítható, ahogyan az emberiség az okostelefonok, gugli
és fészbuk hatására önként
és dalolva, sőt, mosolyogva
lépett az Orwell által megjósolt világba! És aki nem tagja
egyetlen közösségi portálnak,
az se higgye, hogy nem tudják
még azt is, hogy milyen színű
alsónadrágokat és hol vásárol, életünk nyitott könyv,
amiben ma már szabadon
olvashatnak azok, akik ezt az
egészet irányítják, és sajnos
az sincs messze, hogy ők is
fogják írni azt! Legalábbis ez
a szándékuk, és sajnos nem
túl sok esélyt látok arra, hogy
Európa egésze végre feléb-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
redjen és kiálljon saját fennmaradása mellett.
2017-re nem lehet úgy
sem visszatekinteni, hogy
ne hasonlítsuk össze a mai
magyarországi
gazdasági
környezetet, a kormány és a
települések kapcsolatát és
az évekkel ezelőtti helyzetet. 2010-ben úgy léptem
ki a testületből, hogy egy kilátástalan ország közepén 8
keserves éven át próbáltunk
helyi praktikákkal egy biztos
jövőt építgetni. Még hír sem
volt a Mercedesről, amikor
lecsökkentettük az iparűzési adót, várva, hogy vonzó

(Folytatás a 2. oldalon!)

Új esztendő beköszön.
Régi könyvben új lap
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót ígér,
minden napja cél és
minden éje kéj.
Babits Mihály
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lesz a város a vállalkozások
számára, s így munkahelyek
létesülnek, az így letelepülő
új vállalkozások pedig még
akkor is többletbevételt jelentenek majd, ha az adó kisebb
mértékű. Annak ellenére nem
zártunk be iskolákat, hogy
2002-ben az akkori kormány
3 hónap elteltével a nagylelkű
50%-os pedagógus béremelés összes terhét áthárította
a városra, minden, a lakosságot érintő oktatási, egészségügyi és szociális támogatás mértéke egyáltalán nem
követte az akkori igen magas
inflációt, sőt, ezeknek az ágazatoknak a működtetésében
egyre nagyobb arányban kellett a településeknek részt
vállalniuk, aminek – sajnos
– működési célú hitelfelvétel
lett a vége.
Tudom, hihetetlen, de én
most is Katonatelepről írok!
Mert az, hogy Kecskeméten ezt a tényleg a „lestári”,
„kadai” évekkel vetekedő
fejlődést most produkáljuk,
az egyértelműen annak köszönhető, hogy gyökeresen
megváltozott a kormány és
a települések kapcsolata. Mi
más bizonyítja ezt, mint hogy
a 2010-ig felhalmozott adósságállományunkat a kormány
átvállalta, 2014-2020 között
végre nem arra pályázhatunk,
amire adnak pénzt, hanem
egy keretösszeget határoztak
meg, amelyen belül mi magunk fogalmazhatjuk meg és
hívhatjuk le a támogatást a
város számára fontos fejlesztések megvalósítására. A Modern Városok Program szintén a jelenlegi kormány által
indított fejlesztési lehetőség,
és még sorolhatnám azokat
a körülményeket, amelyeknek
köszönhető, hogy Katonatelepen is végre valahára megindult a fejlődés.

2018. január

Nem tisztem minősíteni
bárki munkáját és a magamét
sem szeretném kicsinyíteni,
de valljuk be őszintén: ma,
2017-ben sokkal könnyebb
forrást vonzani egy külső településrész számára, mint
2010 előtt. Elindult a főtér
fejlesztése, az első közösségi
megmozdulás egy csodálatos
fenyőfadíszítés volt, 2018ban a még 2017-ben rendelt
pénzből padok, kis közösségi
tér kerül kialakításra. Szintén
2017-ről húzódik át a futópálya építése is. Ezek tehát
a biztos fejlesztések, amihez
már kétség sem fér. És 2017
eredménye az a 160 milliós
iskolakorszerűsítés is, amely
nem csak energetikai szempontból újította meg a sulit,
hanem külső megjelenésében
is egy vidám, igazán szerethető, katonatelepi ékességgé
varázsolta azt!
Csakis az itt élő 50+ korosztály hozzáállásán múlik,
hogy sikerül-e a Cédrus-Net
program kis szeletét affé-

le mintaként beindítani,
ehhez nagy szükség van a
helyi nyugdíjas klubélet felpezsdítésére is, amelyben
kis „vérfrissítésként” újabb
segítők csatlakoztak Nagy
L. Éva és Kovács István személyében.
A fejlesztéseket tekintve a fókuszban a főtér és a
Sport és Szabadidő Központ
lesz, mindkettő esetében a
sportegyesülettel együttműködve szeretnénk haladni
tovább.
Marad az újság is – mind
terjedelmét mind gyakoriságát illetően – és természetesen lesz Szüreti nap,
annak ellenére, hogy sajnos
az időjárás nagy kockázatot
jelent, már az is csoda, ha
nem esik az eső és a hőmérséklet estére nem megy 15
fok alá! A Sportegyesület
további közösségi rendezvények szerevezését is tervezi, ami szintén nagyon nagy
örömömre szolgál, de erről
majd ők számolnak be.

Jóslásokba nem szeretnék
bocsátkozni, bár van elfogadott költségvetésünk, amiből
kiderül, hogy 2018-ban is
rendelkezésre áll a választókerületi keret és lehet támogatást kérni a város civil
szférájának szánt Támogatási
Programból is, az év közben
adódó fejlesztési lehetőségekről időben beszámolok
majd.
Én bizakodó vagyok a
2018-as és az azt követő időszakkal kapcsolatban, az ország és városunk, azon belül
is Katonatelep jövője pedig
az Önök kezében van, átgondolt, bölcs döntésre van csak
szükség mindehhez.
Bízva szeretett hazánk jövőjében, bízva az egymást
segítő civil szervezetek, fiatalok, idősek közös gondolkodásában, kívánok mindenkinek sikerekben, egészségben,
szeretetben megélt 2018-as
esztendőt!
Falu György
önkormányzati képviselő

Szerkesztőségi megjegyzés:
az önkormányzati képviselőnk által összefoglalt
2017 évi eseményekről ebben a lapszámban részletes
beszámolókat is közzéteszünk, a teljesség igénye nélkül. A Katonatelepi Közügyek
újság körüli viták, ha nem is
szűntek meg, de csillapodni
látszanak, és ezzel egyidejűleg, mintha kezdene kialakulni valamiféle közösségi
élet is. Katonatelep egy különleges helyzetben lévő városrész, ahol több generáció,
többféle érdeklődési körű
népesség, nyilván különböző elképzeléseket szeretne
megvalósítani közvetlen környezetében. Ezt összhangba

hozni nem egy gyorsan és
hatékonyan elvégezhető feladat, de lépésről lépésre ez
megindulni látszik. A sportegyesület jó alapot adhat a
közösség összekovácsolására, hiszen minden vita ellenére, senki sem vallhat mást,
mint amit a régi rómaiak is
hangoztattak: „Mens sana in
corpore sano” ( (Ép testben
ép a lélek.). A havonta megjelenő újság kissé lassúnak,
késedelmesnek tűnik a mai
kor felgyorsult élettempójához képest. Nyilván nem
is tud eseményekről kellő
gyorsasággal informálni, de
a vélemények, gondolatok
kifejtésére alkalmas általános érvényű, képekkel, doku-

mentumokkal alátámasztott
ismeretek közlésére kitűnő
platform. Eddigi lapszámainkból is kiderülhetett, hogy
mennyi istenáldotta tehetség lakik környezetünkben,
micsoda történetek, sőt történelem húzódik meg, a sokszor a szó szoros értelmében
is kerítésnek mondható, kertek, házak között. Ezúton is
szeretnénk bíztatni minden,
Katonatelepet egy kicsit is
magáénak valló polgárt,
ossza meg gondolatait mindenkivel írásban, képben,
tehetjük ezt a lapot egy vitafórummá is, ahol a közélet
javítása a fő cél!
dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke
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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);
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Nagy. L. Éva (kultúra); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)
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Iskolai élet 2017.
JANUÁR

A hónap utolsó napjaiban farsangi mulatságot rendezett az iskola. A sportcsarnokban télbúcsúztató hangulatot igyekeztünk
varázsolni. Az osztályok tánccal és jelmezes felvonulással készültek. Vetélkedők, zsákbamacska várta a gyerekeket és zenés-táncos mulatság zárta a farsangi délutánt.

FEBRUÁR

ÁPRILIS

Az iskolai beiratkozást megelőzően nyílt napot tartunk a leendő
első osztályosok és szüleik számára. Ezen a napon lehetőség
van részt venni tanórai és informatikai foglalkozásokon. Ízelítőt
adunk az iskola sport és művészeti életéből is. Ezen a napon
kerül sor a „Nyitnikék” elnevezésű óvodásoknak szóló rajzpályázatunk kiállítására és eredményhirdető gálaműsorára. Ez a
program az intézmény sikeres beiskolázását segíti elő, hogy a
szeptemberben induló 1. osztályban köszönthessünk minél több
kisiskolást.

MÁJUS

120 éves a Mathiász Iskola. Februárban nagyszabású ünnepi
hetet szerveztünk, hogy méltó módon ünnepeljük iskolánk fennállásának évfordulóját. Az ünnepi hét keretében rajzpályázatot
hirdettünk, vetélkedőt szerveztünk a társiskolák meghívásával,
öregdiák találkozóra hívtuk a felnőtteket, és ünnepi műsor keretében meghívott vendégeinkkel együtt ünnepeltünk és idéztük
fel az iskola nagy pillanatait. Ez alkalomból a „Katonatelepért”
emlékplakettet Fazekas Ferenc igazgatónknak ítéltük oda, melyet felesége Fazekas Ferencné vehetett át.

MÁRCIUS
A Kodály Zoltán Zeneiskola minden év májusában meghirdeti Aszfaltrajz versenyét. Iskolánk művészeti csoportjának tagjai minden
évben részt vesznek ezen a rendezvényen. Hosszas előkészületek
szükségesek ahhoz, hogy a „terepen” megvalósuljon az az alkotás,
amely itt az iskolai műhelyben megszületett. Ebben az évben is
díjazás volt a jutalma az alapos előkészületeknek: 6. osztályos
csapat II. helyezést, a 8. osztályosok csapata I. helyezést ért el.

JÚNIUS
Közel az év végéhez valamennyi osztály kiránduláson vesz
részt. Az 1. osztály Szegeden látogatta meg a Vadaskertet, a
2. osztály egy Lovas tanyán töltötte el ezt a napot. A harmadikosok Ópusztaszeren ismerkedhettek a Honfoglalás történelmével, a 4. évfolyam Budapesten járt a Csodák palotájában és
a Tropikáriumban. A felső tagozatosok két napos kiránduláson
Esztergomba látogattak el és ismerkedhettek meg a történelmi
város nevezetességeivel. Vonattal utaztak a Duna parti városba,
de sétát tettek Szlovákiába is.

(Folytatás a 4. oldalon!)

A Szegedi országos népzenei verseny után Gödöllőn lépett fel
a „Katonatelepi pántlikák” elnevezésű énekcsoport, melyet iskolánk 4. osztályos diákjai alkotnak. A moldvai népviseletbe öltözött kislányok népdal összeállítása nagy sikert aratott, hiszen
a legkisebb korcsoportban mutathatták meg tehetségüket. A
fellépők: Kovács Angéla, Pap boglárka, Polonkai Izabella, Fodor
Emma, Lakatos Luca, Kisznyér Sára.
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SZEPTEMBER

JÚLIUS
Megérkezett Kecskemétre a 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) lángja. A fáklyával Csonka András kecskeméti
paralimpiai ezüstérmes asztaliteniszező futott be Kecskemét főterére, a KESI sportágak képviselőinek kíséretében. A lángvivő
csapatot Szenes Márton, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője fogadta a Városháza előtt. A Mathiász Iskola kosárcsapata

A 6. osztályosok számára a tanévkezdés nem az iskolapadban
történt. Parádra mentek 1 hetes erdei iskolába szeptember első
hetében. Jó alkalom volt ez arra, hogy az osztály összeismerkedjen új osztályfőnökükkel Budayné Túri Andreával és igazi
csapattá kovácsolódjon össze az osztály. Rengeteg élmény, kirándulás, természet közeli foglalkozások várták.

OKTÓBER

mutatta be zenés labda ügyességi produkcióját. Az év során, ezzel a látványos bemutatóval több alkalommal fellépett a csapat
a város számos rendezvényén; a Mátyás Iskola iskolabörzéjén, a
Hunyadi Városi Napokon, az MB I. kosárlabda mérkőzés felvezetéseként és a TOP 100 vállalkozó fogadására rendezett ünnepi
rendezvényen.

AUGUSZTUS
Ünnepélyes keretek között megnyílt a régi uszoda épületében a
Mercedesz Kosárlabda Akadémia új sport létesítménye. Iskolánk
kosárlabda csapatai is részt vettek az ünnepségen, elsőként próbálhatták ki az új kosárlabda pályát, és szerepeltek az Akadémia
által készített kisfilmben, amely a felújítási munkálatokról adott
képes összeállítást.

Egészségnap keretében számos hasznos ismerettel gazdagodhattak a gyerekek az egészséges életmódot, a baleset megelőzést, a környezetvédelmet illetően. Előadók tartottak bemutatót
és előadást, sportmeccsen szurkolhattunk a kosárlabdázóknak,
gyűlt a papírhulladék az udvaron elhelyezett konténerben, a felnőttek véradáson vehettek részt a magyar Vöröskereszt szervezésében. A gyümölcskóstolás sem maradhatott el, hiszen a
Katonatelepi Szőlészeti Kutatóintézetben a szüret ideje alatt
zajlottak az iskola programok, így az ott szüretelt friss szőlőt
örömmel ették a gyerekek.

NOVEMBER
2017. november 18-án rendezte meg a Mathiász Iskola hagyományos jótékonysági bálját. A nyitó táncot az iskola pedagógusaiból ez alkalomra összeállt amatőr tánccsapat adta elő „Macskajaj” címmel.
A vacsora előtt Grijnovitz Anikó énekelt tánczenei slágereket.
8 órától a főszerep a vacsoráé volt. A svédasztalos menüket a
Hollogasztro tálalta. A finom vacsora mellé ízletes borok is jártak. A Katonatelepi Szőlészeti Kutatóintézet felajánlása révén
háromféle borból is került az asztalokra. Az est jó hangulatát
a Rö-Mi-Duo biztosította, akik jobbnál jobb sláger és mulatós
zenéket játszottak. Ki gondolta volna, hogy Zumba táncleckét is
kapunk ezen az estén! Joel és tánccsapata bemutatója igazi latin
hangulatot varázsolt erre az estére, így nem csoda, hogy táncra
perdült a vendégseregből is több táncot kedvelő hölgy.
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KÖZELEDIK A TÉL

Fontos tudnivalók
autósok figyelmébe

Az est folyamán tombola jegyek vásárlására is volt lehetőség.
Rengeteg ajándék gyűlt össze szülők, családok, vállalkozások
jóvoltából. A III. díjat az iskola 1. osztályának szülői közössége
ajánlotta fel. A II. díjat Falu György Képviselő Úr ajándékozta. A
főnyeremény Miskolctapolcára szólt 2 fő részére 3 nap, 2 éjszaka, félpanziós ellátással wellness szolgáltatásokkal. A fődíjat a
Red Home Bau Kft részéről Vörös József és Farkas Szilvia ajánlották fel.
A rendezvényre érkezett 110 résztvevő igazán jól szórakozott,
hiszen hajnalig szólt a zene és táncoltak a vendégek. Köszönet
a rendezvény megszervezésében nyújtott segítségért az iskola
szülői közösségének, pedagógusainak és dolgozóinak. Köszönjük a felajánlásokat a katonatelepi és nagykőrösi vállalkozóknak.
Köszönjük vendégeinknek, hogy erre az estére az iskola rendezvényét választották. Köszönet jár azoknak is, akik támogatói jegyek vásárlásával járultak hozzá az iskola jótékonysági báljának
bevételéhez.

DECEMBER

Gálaműsor keretében hirdettünk eredményt a „Gyermekvilág”
elnevezésű gyermekrajzpályázatunkra. Több száz rajz közül
választotta ki a zsűri a legszebb alkotásokat. Bajai, kiskőrösi,
szegedi, ménteleki, és kecskeméti díjazottak között három Mathiászos tanuló munkája is helyezést ért el. Nyolc kategóriában
korcsoportonként kerültek értékelésre a gyermekrajzok. Iskolánkból Kállai Boglárka 1.osztályos tanuló I. helyezést, Szabó
Patrícia 2. osztályos tanuló szintén I. helyezést ért el és Zetkó
Zsuzsanna 7. osztályos tanuló munkája III. helyezést kapott.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Szerencsére mára már szinte minden autós lecseréli
a gumikat télire. A város is
készül a téli hó- és síkosság
mentesítésre, ez azonban
nem jelenti azt, hogy ettől
télen éppen úgy lehet autózni, mint nyáron. A havas, jeges felületen téli gumival is
lassan, óvatosan haladjunk.
A téli időszakban az autósok
réme a megcsúszás. Érdemes
tudni, hogy az autóban van-e
blokkolásgátló rendszer, vagy
ismertebb nevén ABS? Ez a ma
már alapfelszereltségbe tartozó
berendezés nagyon sokat segít a jármű irányíthatóságának

autó vásárlásánál szokták az eladók a hibára utaló jelzőlámpa
izzóját kivenni, így a gyanútlan
vevő örömmel nyugtázza, hogy
nincsen hibajelzés. Ezt lehet
kivédeni azzal, hogy a gyújtás
ráadása után keressük ezeket
a fényeket, mert ha már akkor
sem világít, inkább válasszunk
másik autót, vagy inkább másik
eladót!)
Ha az ABS jelzést látjuk felvillanni, majd elalszik, ez arra utal,
hogy van ABS a járműben. Hogy
ez tényleg így is van, érdemes
tesztelni. Ennek módja többféle
lehet. Az egyik, ha egy földútra
megyünk, majd 30-40 km/óra

megtartásában. A megcsúszás
veszélye abban rejlik, hogy ha
a kerekek nem gördülnek, hanem állnak és a gumi csúszik
a síkos felületen, bizony hiába
tekergetjük a kormánykereket,
a jármű megy „toronyiránt”.
Ha nem vagyok biztosak ebben,
adjuk rá a gyújtást és figyeljük
a műszerfalat. A gyújtás ráadásakor a jármű megmutatja az
összes ellenőrző lámpát, ilyenkor ellenőrizhetjük, hogy az izzó
nem égett-e ki. Az ABS visszajelző általában sárga, a képen
4-es számot kapott. Az előbb
említett gyújtás ráadásakor
ezek mindegyike világít, hogy a
visszajelző lámpa működését
jelezze a sofőrnek, de a jelzőlámpáknak néhány másodperc,
vagy az indítás után el kell aludnia. Amelyik jelzőfény a jármű
indítása után is világít, ott hiba
van. Ha tehát menet közben is
világít az ABS lámpa, az azt
jelenti, hogy valami hiba van,
érdemes szervizbe menni. (FIGYELEM, NEPPER TRÜKK: egy
légzsák vagy ABS hiba javítása
nem olcsó mulatság. A használt

sebességre gyorsítva hirtelen
teljes erőből és hirtelen a fékpedálra taposunk. Ha működik az
ABS, fékezés közben jól hallható
„recsegés” szerű hangot kell,
hogy halljunk és a pedálon lévő
lábunk is érzékeli a rendszer
működését. Másik módszer, ha
jeges útra érünk, igen lassú,
max. 5-10 km/óra sebességnél
erőteljesen, de nem hirtelen
fékezünk. Ha működik az ABS,
ugyanazt a jelenséget kell,hogy
tapasztaljuk, mint az imént, és
a jármű csúszás közben is irányítható marad, reagál a kormánykerék elfordítására.
A hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatban, valamint az
autósok, kerékpárosok és gyalogosok számára a téli közlekedéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatót, időjárás-előrejelzést
találnak a Városüzemeltető Nonprofit kft. honlapján: www.kvu.
hu. Hóátfúvás vagy hótorlasz miatt járhatatlan út bejelentését az
alábbi hívószámon tehetik meg:
Telefon és fax: 06 76/417-880
Mobiltelefon: 06 30/824-8896.
Zöld szám: 06 80/204-540.
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Közös karácsonyfa-állítás
a Katona Zsigmond emlékparkban
2017. december 23-án 14
órától együtt állítottak Katonatelep lakosai egy gyökeres fenyőfát a település
tervezett központi terén. (A
gyökeres fa állítása azért
merült fel, mert –remélve,
hogy túléli a telet- jövőre
már ezt a nagyobb karácsonyfát díszíthetjük, még
többen)*
Az ötlet a helyi sportegyesülettől (KTSE) származott. A
díszeket a lakosság adta ös�sze, a fenyőfát a Simon család
ajánlotta fel. A Hobbi büfé 50
adag babgulyással, a Fornetti
pogácsával a Taskovics család
süteménnyel támogatta a rendezvényt.

(Sajnálatos, hogy a Hobby büfé
eredeti felajánlása, ami éppen
a rászoruló megvendégelése,
azok számára egy tál meleg
étel juttatása volt, gyakorlatilag érdektelenségbe fulladt,
senki nem tartott rá igényt!.

Később ki kellene elemeznünk,
mi volt ennek az oka, a hiányos tájékoztatás, vagy tényleg nincs rászoruló Katonatelepen? – a szerk.)
Volt hangosítás, kellemes
karácsonyi zene szólt. A legfontosabb hogy az itt élő emberek összejöttek, beszélgettek, találkoztak egymással.
A jó hangulatot fokozta a
helyben főzött nagyon finom
forralt bor.
Falu György képviselő úr
megköszönte a sportegyesület
vezetőjének, Balla Krisztiánnak a szervezést. Beszédében
kiemelte, hogy hagyományt
teremtettünk! Bízik benne,

hogy a jövőben egyre több
rendezvényen vehet részt településünkön és a központi-tér
fejlesztése is folyamatos lesz.
(Képviselőnk, Falu György,
még drón felvételeket is készített a magasból, de sajnos,
a nagy létszámban résztvevő
gyerekek olyan lelkesedéssel
próbálták közelebbről is meg-

ismerni a szerkezetet, hogy a
felvétel tönkrement. Nem baj,
majd jövőre! Falu György bevezetője után Kovács I. József
katonatelepi költőnk üdvözlő
szavai hangzottak el és saját
versével kedveskedett az egybegyűlteknek, Ezt a cikk végén
külön is olvashatják!)*
Azt hiszem, büszkék lehetünk arra, hogy itt lakunk. Ös�szejöttünk egy szombat délután, úgy tűnik, most már van
hol, van miért, van helyünk.
Senki nem korlátoz abban,
hogy barátkozzunk, ismerkedjünk egymással. Beszélgettünk, nevettünk, jól éreztük
magunkat.
Nem messze a közös fenyőfától egy fejlődő, hatalmas
sport és szabadidős centrum
épül. Nekünk! Ehhez azonban
kell egy jó csapat. Kreatív, lendületes, tehetséges.
Úgy tűnik, ez már megvan,
de a Sport egyesület továbbra
is várja az itt élők jelentkezését.
2018 hatalmas esély és kihívás lehet a folytatáshoz. Éljünk ezzel a lehetőséggel.
Lejegyezte: Varga Zsolt
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Kedves katonatelepi lakosok!
Ezen ünnepélyes alkalommal élve, kérem, engedjék meg, hogy
mondjak néhány mondatot. Először is bemutatkozom önöknek.
Kovács I. József költő vagyok, én is itt élek, ez lesz a második
karácsonyunk, amit itt töltünk párommal.
Mindezt a bemutatkozást teszem az Advent utolsó gyertyájának lángra lobbanása előtt, a szeretet s a barátság a jó
szomszédság jegyében, karácsony szent ünnepére várva – itt a
közös karácsonyfánk alatt.
Tudom, és vallom, hogy a szeretetnek a barátságnak, az
önzetlen segíteni akarásnak bármely formájának is igen nagy
közösségformáló ereje van. A közös munkában való együttlét,
a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésének ideje, közelebb
hozza egymáshoz az embereket. Ismeretségek, barátságok
szövődnek, az itt lakók közösségi életet élhetnek, és nem kell,
hogy elszigetelve legyenek esetleg a magány lelki terheivel.
Figyelem e szép, csendes, és nyugalmas városrész mindennapi életét, az emberek életvitelét, de látom az igényét is a
közösségi önszerveződésnek. Annál nem kell nagyobb öröm,
hogy itt állhatunk a mi közös karácsonyfánk alatt.
Miről is beszélhetnék még itt a szeretet és a barátság jegyében karácsonyra várva? Csak is embertársaink tiszteleté-
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ről, közös együttlétünkről az életünk szebbé, jobbá tételéről.
Ezen gondolatok jegyében kívánok önöknek áldott, békés karácsonyt, és nagyon boldog, reményteljes újesztendőt.
Most pedig engedjék meg, hogy elmondjam ez alkalomra írt
versemet.

Közös fenyővel ünnepelve
A fenyők most megtisztelnek minket,
mert átváltoztak karácsonyfává.
Mert rájuk aggattuk díszeinket,
szikrázva szórják szét fényeinket!
Mi öltöztettük fel a fát, szeretettel,
békés barátsággal, reménnyel, hittel.
Közösséget formáló friss erővel,
szívet-lelket tápláló szent derűvel.
Advent hetében itt előtted állunk,
egymást tisztelve, karácsonyra várunk.
Hogy egység legyen, szeretet, béke,
Béküljön meg a Föld minden egyes népe
Kovács I. József

A Katonatelepi Baba-Mama klub JANUÁRI programkínálata
Január 11. csütörtök, 10
órától: Zenés-gitáros foglalkozás István bácsival (700
Ft/alk.), helyszín: Református
Templom kisterme
Január 16. kedd, 09:30tól „Így tedd rá” népi játékok
és tánc 1 éves kortól Oldal
Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme
Január 17. szerda, 10 órától: Baba-Mama klub Nagysolymosi Andrea védőnővel
(ingyenes), helyszín Katonatelepi Fiókkönyvtár
Január 18. csütörtök, 10
órától Zenebölcsi Roszikné Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín:
Református Templom kisterme

Január 25. csütörtök, 10
órától: Zenebölcsi Roszikné
Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme
Január 30. kedd, 09:30tól: „Így tedd rá” népi játékok
és tánc 1 éves kortól Oldal
Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme
ALAKFORMÁLÓ torna Tálasné Katával, Január 10-től
minden szerdán 10 órától a
Református Templom kistermében
Várok minden mozogni
vágyó anyukát gyermekével
együtt, hogy kicsit jobban
érezzük magunkat a bőrünk-

ben, és mert nők vagyunk! A
foglalkozás egyelőre ingyenes,
csak egy polifoamot, törölkö-

zőt és vizet hozzatok magatokkal, és a kitartásotokat!
Kata

Ismét lehet szelektív konténer Katonatelepen!
Kétségtelen, hogy 2 hetente jön a szelektív zsákban összegyűjtött hulladékért a szolgáltató, de azért hiányzik az a három
konténer is, ami az iskolánál volt, a lámpás kereszteződésnél
elhelyezve. Ugyanakkor nem hiányzik az a rengeteg kommunális hulladék, amit mellé raktak az emberek. Ménteleken hasonló helyzet alakult ki, már majdnem elkezdtem egyeztetni, hogy
ott is szűnjön meg a gyűjtőpont, amikor Szeleczki István, a
ménteleki iskolaigazgató felajánlotta, hogy vigyük be az iskola
udvarába, megfelelő helyre. Az ötlet kitűnő volt – és bevált!
Már 2 éve, hogy teljesen jól működik, nincsen oda nem illő szemét lepakolva.
Egyeztettem Kisberk Hella igazgatónővel, aki nagy örömmel
fogadta a javaslatot. Hamarosan megkezdődik az egyeztetés
a szolgáltatóval, és – ha minden igaz – ismét lesz 3 konténer,
amelybe lehet vinni a szelektíven gyűjtött hulladékot.
Falu György
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ARCOK KATONATELEP KÖZÖSSÉGI ÉLETÉBŐL
Itt él közöttünk ifj. Bozsó
János a Bozsó Gyűjtemény
kurátora. Azt gondolom,
hogy nem igen van olyan
kecskeméti, aki számára a Bozsó név ismeretlen
lenne. Bozsó János festőművész
(1922–1998)
bizonyára nem gondolta,
hogy egykor, nemcsak mint
festőművész, hanem mint
múzeumalapító is bevonul
Kecskemét város történetébe. Fiát, ifjú Bozsó Jánost
faggatom édesapja életéről, munkásságáról Kecskemét városra hagyott
magángyűjteményről és a
reájuk hagyott közösségi
értékek ápolásáról.
– Kedves János, megkérem, hogy meséljen nekünk
édesapja gyermekkoráról,
fiatalkori élményeiről!
– Édesapám Kecskeméten a
Holló utcában született. Nagyon
egyszerű, küzdelmes gyermekkort tudott maga mögött. A regénybeli Árvácskához hasonló
sorsából mégis édesanyja és
a táj iránti rajongását őrizte.
Sajnos édesapját nem tudjuk,
hogy ki volt. Mindig vágyódott
rá, hogy megismerhesse, ki
lehetett. Nem tölthette otthona falai között gyermekkorát,
iskoláját sem Kecskeméten végezte. Városföldre volt „kiadva”
cselédgyerekként. Saját visszaemlékezése alapján már akkor
erősen kötődött a természethez és a „rajzolgatást” is próbálgatta. Sokszor nélkülözött,
volt, hogy sárgaságot kapott az
éhezéstől, gyakran fedél sem
volt a feje felett. A háborúban
harckocsivezetőként egészen
az ausztriai Linzig jutott el,
ahonnan gyalogosan tért haza
Kecskemétre.
– Mikor kezdett el édesapja rajzolni, festeni? Kik hatottak művészetére?
– A háború után, visszatérve szülővárosába kezdett el
a rajzolással, és ezzel szinte
egy időben a műgyűjtéssel is
foglalkozni. Először egy kis
padlásszobában rendezett be
magának a Máriavárosban egy
kis műtermecskét. Később az
akkori múzeumigazgató segítségével került a ma a Bozsó
Gyűjteménynek is helyet adó
Klapka házba.

ifj. Bozsó János
A 40-es évek végéről ismerjük az első alkotásait.
Onnantól haláláig töretlen
szorgalommal és hihetetlen kitartással, folyamatosan dolgozott. Áhítattal tanulmányozta
a nagy elődök életművét. Úgy
gondolom, hogy több alkotó is
hatással volt művészetére, ez
megmutatkozik a jól elválasztható korszakain, stílusának
változásain. Nem volt alkotás
szempontjából példaképe. Sok
művész volt, akit szeretett.
– Milyen anyagi háttérrel
rendelkezett? Úgy tudom,
hogy az ócskapiac örökös
vásárlója volt.
– Mint korábban is említettem, nehéz sorsa volt. A kitartása, az elhivatottsága vitte
folyamatosan előre. Valóban

nerál látványos sajtósikereket.
A múltszázad 60-as, 70-es
éveiben pedig valóban inkább
hóbortnak tűnhetett a korabeli
modernizációs folyamatokban.
Gyökerek nélkül elveszünk.
Szerintem a város gondolkodó
fői is ezt érzeték meg, ezt érzik támogatandónak a ma már
hihetetlen gazdagságú kollekció
bemutatásában. A gyűjtemény
a 70-es évek végétől látogatható. A kilencvenes években alapítványt hívott életre a város és
édesapám annak érdekében,
hogy a gyűjtemény egyben maradhasson, közösségi kinccsé
és térré válhasson.
– Kedves János, van-e
olyan gyermekkori élménye,
amelyet szívesen megosztana velünk?

(Banczik Róbert felvétele)

sokat járt az ócskapiacokra,
kóborolt a tanyavilágban a
festői és a gyűjtői szenvedélye
miatt. A kettő sokszor segítette
is egymást. Soha nem volt gazdag, mert mindenét a gyűjtésbe
forgatta. A mai Bozsó Gyűjtemény első darabjai csendéletek
„szereplőiként” kerültek a műteremben egy polcocskára.
A bő négy évtized, amit édesapám a Klapka-házban töltött,
az ma már megismételhetetlen lenne. Gyakran anyagi
befektetések is motiválják a
mai műgyűjtést, édesapám
ízig-vérig értékmentő volt.
Napjainkban a képzőművészet
szinte egyeduralkodóvá vált
a magyar műtárgypiacon. Az
iparművészetnek és a magyar
népművészetnek a gyűjtése,
őrzése most is elhivatottságot,
alázatot követel meg, nem ge-

Szerencsésnek mondhatom
magam. Rengeteg élményt
szereztem gyerekkoromban,
köszönhetően a szüleimnek.
Édesanyám, és édesapám
is gondoskodtak arról, hogy
minden tőlük telhetőt biztosítsanak számomra, megismerhessem a környező
világ szellemi értékeit. Nem
emelnék ki egy-egy élményt.
Szerettem a gyerekkorom.
Csodálatos volt a művésztelepekre hazajárni, az ottani
művészek között felcseperedni. Hallgatni a történeteket, látni az alkotói folyamatokat, részese lehettem az
egésznek, a sajátos máshol
nem található hangulatnak.
Sokfelé utaztunk külföldön is
a gyűjtésnek, festésnek, barátságoknak köszönhetően.
Ezekből az utazásokból is sok

felejthetetlen, meghatározó
emléket őrzök, viszonyítási
pontokat építhettem.
– Úgy tudom, hogy ma már
ön is ezen, ezért munkálkodik a kecskeméti önkormányzattal karöltve, hogy
állandó, nívósabbnál nívósabb programokkal töltsék
meg a ..Házat”.
– Elsősorban édesapám hagyatékát; kéznyomát, gondolatait, üzenetét őrizzük, tiszteletben tartjuk az elképzeléseit az
állandó kiállításainkon. Minden
évben több időszakos kiállítást
rendezünk, családi napokat,
foglalkozásokat tartunk. Vannak állandó, visszatérő rendezvényeink és tematikáink: a
Bozsó János-díjasok, a Szervátiusz-díjasok kiállításai, a
művészcsaládok bemutatása.
Minden évben csatlakozunk a
Tavaszi Fesztiválhoz, és a Hírös
Héthez is. Számomra különösen kedvesek a magyar klasszikus nagymesterek alkotásaiból
rendezett tárlatok. Legutóbb
Szinyei Merse Pál alkotásaiból
rendeztünk egy hiánypótló kiállítást, hiszen közel 30 éve nem
láthatta a nagyközönség önálló
tárlaton a műveit. Folytatásaként 2018-ban Paál László
munkássága előtt szeretnénk
tisztelegni. Törekszünk külföldi anyagokat is Kecskemétre
hozni. A nemzetközi kortársalkotások után a jövőben külföldi
klasszikusokat is szeretnénk
bemutatni, de ennek a részleteit még meglepetésként tartjuk.
Kezdetek óta összefogjuk a Múzeumok Éjszakája Kecskemét
rendezvényt. Kedvenc rendezvényeim közé tartozik, úgy vélem a város lakói is magukénak
érzik, várják. A többi résztvevő
intézménnyel karöltve sikerült
egy teljesen egyedi, „kecskeméti modellt” kiépítenünk.
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Egy másik fontos „sorozatunk” édesapám művészetének, külföldön való bemutatása. Számos kiállítást sikerült
már szerveznünk több európai
városban, legutóbb a Római
Magyar Akadémián, de lehetőségünk volt kiállítást vinni
többek közt Indiába, Japánba,
és most éppen Amerikába nyitunk kiállításokat.
– Most pedig egy kicsit
térjünk vissza ide a ,,házunk
tájára”.Önnek mi a végzettsége? Édesapja művészi vénájából mit örökölt ön?
Többféle iskolát, tanulmányt
végeztem, sok dologba nyerhettem betekintést. Kaptam
zenei képzést, idegenforgal-

mit, pedagógiait, muzeológiait.
Ezeket igyekszem is hasznosítani a gyűjteményben végzett
munkámban. Próbálok nyitott
szemmel járni a világban, hazahozom, átalakítom a tapasztalataimat a város kulturális
életét gazdagítva. Korábban
próbálkoztam festészettel, állítólag nem is reménytelenül.
Közel áll hozzám a fotózás is.
– Mikor költözött Katonatelepre? Mi inspirálta önt,
hogy itt ebben a kertvárosban vásároljanak házat?
Többfelé nézelődtünk. Katonatelepen leltünk egy olyan
házra, ahol mindketten el
tudtuk képzelni a közös életet, feleségemmel második

éve lakunk itt. Egyikünk sem
vágyott városi társasházban,
zajos lépcsőházak között élni,
ez az életforma a szabadságot is, a természetet is jelenti
számunkra. Gyerekoromban is
gyakran jártunk édesapámmal
a környéken Szegedi Sándoréknál, Fazekas Ferencéknél.
– Hogyan érzi itt magát?
Megismerkedett e már legalább a legközelebbi szomszédjaival? Szokta e olvasni
a Közügyek című újságot?
Talál e benne az érdeklődésének megfelelő témát?
– Természetesen a szomszédokkal megismerkedtünk már,
mindenkiről csak pozitívan
tudok nyilatkozni. Két nagyon
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kedves baráti család is itt él,
akikkel már régi kapcsolatunk
van. A közeljövőben pedig másik barátom is ideköltözik családjával. Mindig végiglapozom
a Közügyeket, amikor kezem
ügyébe, vagy a monitoromra
kerül. Rendszeresen találok is
valamit, ami újdonság, vagy
érdekes számomra.
– Köszönöm szépen az
interjút, kérem, értesítsen
mindig a Gyűjtemény programjairól, nagyon szívesen
megosztjuk azt az online Katonatelepi Közügyek csoportban,
hiszen bizonyára itt is laknak
érdeklődők.
Lejegyezte: Nagy L. Éva

Településünket érintő jeles évfordulók az év folyamán
Úgy gondolom ma már jogosan elvárható minden katonatelepi
lakótársunktól, hogy ismerősen csengjen a számára Katona Zsigmond és Mathiász János neve, hiszen többségük itt járt a Mathiász Jánosról elnevezett általános iskolába, olvashatta időről
időre a Közügyek hasábjain megjelenő, kettejük munkásságáról,
kapcsolatáról, barátságáról szóló cikkeket. Az idén február 22.
én lesz Mathiász János, a világhírű szőlőnemesítő születésének
180. évfordulója és szintén ez évben, május 1-jén ünnepeljük te2018. február 22–én lesz
Mathiász János a világhírű
szőlőnemesítő születésének
180. évfordulója. Szeretnénk
ezt méltó módon megünnepelni „szűkebb hazánkban”
is, Katonatelepen. Mathiász
csemegeszőlő-nemesítői tevékenysége itt teljesedett ki, itt
hozta létre legismertebb, legsikeresebb fajtáit.
E jeles évfordulóra történő
felkészülés jegyében, keressük
településünk legöregebb csemegeszőlő-tőkéjét, valamint
a legöregebb, Mathiász által
nemesített fajtájú szőlőtőkét.
Szeretnénk e mellett egy
kiállítást szervezni, ahol bemutatnánk a „szőlő-bűvész”
életének,
munkásságának
legfontosabb állomásait. Keressük mindazokat a ma még
fellelhető tárgyi emlékeket,
újságcikkeket,
fényképeket,
használati- és emléktárgyakat, stb., amelyek Mathiászhoz
köthetőek.
A tárgyi emlékek mellett
természetesen szívesen fogadunk minden olyan vis�szaemlékezést, a katonatelepi
családokban „apáról fiúra”
szálló történeteket is, amelyek
Mathiász és az Ő igaz barátja,
településünk névadója, Kato-

lepülésünk névadójának, Katona Zsigmondnak 190. születési évfordulóját. Szeretnénk e jeles évfordulókat méltó módon megünnepelni, településünk e két jeles személyiségének kapcsolatáról,
barátságáról az évfordulók kapcsán, méltó módon megemlékezni e lap hasábjain is. Tavaly a lapban két alkalommal is megjelentettünk egy felhívást, amely feltehetően elkerülte sokunk
figyelmét, ezért ezt újólag megtesszük, a Felhívás szövegének
változatlan formában történő beidézésével:

FELHÍVÁS

Jövőre ünnepeljük Mathiász János
születésének 180 éves évfordulóját
na Zsigmond személyéhez, tevékenységükhöz köthetők.
A legjobb történeteket megjelentetjük a Katonatelepi
Közügyek hasábjain, és megfelelő módon jutalmazzuk is
beküldőiket.
A tárgyi emlékeket és a
„visszaemlékezéseket” Katonatelepen, A Kecskemét–Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány
székhelyén és E-mail címén,
valamint a NAIK SZBKI Kecskeméti Kutató Állomás – mint
a Mathiász fajtagyűjtemény
fenntartója – elérhetőségein
várjuk. Ugyancsak ezeken az
elérhetőségeken várjuk azok
jelentkezését, akik tulajdonában, kertjében öreg csemegeszőlő-tőkék élnek.
A Kecskemét-Katonatelepi
Ifjúságért Alapítvány címe:
6000 Kecskemét, Katona
Zsigmond utca 3. E-mail:
vitis@freemail.hu. A NAIK
SZBKI KKÁ címe: 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond utca
5. E-mail: lazar.janos@szbki.
naik.hu .

Az évfordulókra történő felkészüléshez szeretnénk segítséget nyújtani a Katona Család
levéltári hagyatékában fellelhető „Mathiász-levelek” tartalmának közreadásával. E levelekben Mathiász János 1889.
március 11. és 1895. december 16. között fogalmazta meg
kéréseit Katona Zsigmond
– ahogyan Ő szólította, „Igaz
Barátom” – részére.
A hagyatékban 42 levél
található, melyek közül 41,
négy év alatt, 1889 tavasza
és 1892 nyara között, szinte
havi rendszerességgel íródott.
Az utolsó 42. levél dátuma
1895. december 16. Feltehetően a köztes (1892 nyara és
1895 tele) időszakban is történt levélváltás közöttük, de
ezek a levelek nem maradtak
fent, vagy ez ideig nem kerültek a látókörünkbe. Katona és
Mathiász kapcsolata nem szakadt meg ebben az időszakban sem, sőt mondhatni akkor
teljesedett ki igazán, hiszen
az első „közös” telepítésű cse-

megeszőlő ültetvények tőkéi
ebben az időszakban fordultak
termőre, ekkorra vált kézzel
foghatóvá, „materializálódott”
a rokonszenv, a barátság. „Közös” telepítést írtam, amely
olyan értelemben igaz, hogy
a telepítési terv Mathiásztól
származik, a megvalósítás
nagyobbrészt Katona, míg a
finanszírozás szintén Mathiász érdeme, mint ahogyan az
ültetvények tulajdonosa is Ő
lett.
Magyarul, Mathiász elképzelései alapján és anyagi hozzájárulásával, Katona Zsigmond
felügyelete, irányítása alatt települt el a Mathiász szőlőbirtok legnagyobb része. Ebben
az időszakban épült fel a Mathiász villa is településünkön
– amelynek építését szintén
Katona felügyelte –, ahová a
világhírű csemegeszőlő-nemesítő és népes családja az
1880 –as évek végén költözött
be Szőllőskéről, elhagyva az
Andrássy birtokot.
A következő hónapokban,
fogalmazhatunk úgy is, a Katona – Mathiász Emlékévben
szeretném Önökkel együtt
„végigolvasni” a Mathiász leveleket.
Lázár János
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KERTÜNK – HÁZUNK

Kertészkedési szempontból a
január általában a nyugodtabb,
kevesebb foglalatossággal telő
hónapnak számít, ám az utóbbi években már megszokottá
váló hektikus időjárás változások, szélsőségek, nem indokolják kényelmesedésünket. Az
időjárás többnyire zord arcát
mutatja, a szabadtéri munkáknak határt szab a fagy, a növények nyugalmi időszaka, ám a
kertjükkel törődő embereknek
számos, ebben az időszakban
is elvégezhető, sőt elvégzendő
tennivalója is akad. Az időjárás
szeszélyei ellen nemigen tudunk
védekezni, legfeljebb felidézve
az előző hónap és az elmúlt
néhány év időjárási viszonyait, megpróbálunk felkészülni a
kert értékeinek megőrzésére.
A Katonatelepen mért 2017.
decemberi hőmérséklet és csapadék adatok, az ábrán láthatóak szerint egy az előző éveknél
sokkal csapadékosabb időszakot mutatnak, (65 mm összesen, szemben az előző évi 1,6
és a 2015-ös 5,2 mm értékkel,
ami ugyancsak igen felette van
a 30 éves átlagnak tekintett 47

Téli növényvédelem
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mm értéktől). A hőmérsékleti
középértékek az elmúlt hónapban kissé magasabbak voltak a
30 éves átlagnál, de hihetetlen
szélsőséges és gyorsan változó
periódusokban.(December 12én, Drávaszabolcson + 18,3
OC-t mértek, majd december
20-án Zabarban –12,9 OC-t. Ha
megfigyeljük a diagramot, jól
látható, hogy még a z átlag hőmérsékletek is 3-5 napos periódusonként, 4-5 fokos eltérést
mutatnak itt Katonatelepen.
Az időjárási adatok figyelemmel kísérése azért is fontos,
mert az elmúlt 12 esztendőben
gyakorlatilag nem volt részünk
kemény télben és nagy hótakaróban, most sem tapasztaltunk
a mi környékünk még ilyet, de
a növényeket ugyanúgy megzavarja ez a hirtelen változás,
mint az emberei szervezetet. A
szántóföldi növények termesztésében nagy gondot jelenthet
egy őszi vetésre zúduló fagy,
amint azért még a következő
hetekben várható lesz, különösen, ha nincs megfelelő hótakaró. Igaz ez kerti növényeinkre is, a korán szabadba kerülő

A tél eleje, ha az idő megfelelő arra,
permetezzük meg a növényeket, így
megelőzhetjük telet átvészelő rovarok
és betegségek által okozott károkat. A
kombinált mész, kén és olaj vagy réz
összetételű permetezőszer a leggyakrabban használt téli kezelés. Ne permetezzünk, ha a hőmérséklet fagypont alatt

gumósokra (több helyen már
most kidugták fejüket a crocus
félék!).
A hónap végére már érzékelhetően hosszabbodnak a
nappalok, így megkezdhetjük
a veteményes megtervezését.
Ilyenkor a gazdaboltokban már
feltöltik vetőmagkészleteket és
be lehet szerezni a nemsokára
szükséges télvégi lemosó permetező szereket. A növényvédő szer szükséges rossz, de a
nélkülözhetetleneket mégis be
kell szerezni. Ne vásároljunk
nagy készletet, mert a permetezőszereket nem lehet sokáig
tárolni. Általában elegendő kétféle gombaölő szert (az egyiket
a peronoszpóra, a másikat a
lisztharmat jellegű gombabetegségek ellen), egy rovarölő és
egy atkairtó permetezőszert, és
valamilyen talajfertőtlenítőt vásárolni.. Nézzük át a tavaly fel
nem használt növényvédő szerek szavatossági idejét is.
A zöldség, burgonya tárolását is gyakrabban ellenőrizzük,
hiszen a tavalyi csapadék (vagy
erős öntözés) sokat ronthatott
a tárolhatóságukon. Fagymen-

van, vagy ha esik az eső, illetve erős szél
fúj. Vélhetően lesz ilyen időszak még januárban!

Metszés

Örök vita tárgya, hogy kell-e, vagy lehet
ilyenkor megmetszeni a növényeket?
A januári hónap többnyire megfelelő a
lombhullató fák és cserjék megmetszé-

vénybetegség nem fenyegeti,
akár cserépben, akár balkonládában neveljük.
Ugyan fagytűrő cserje, de fagymentes időszakban jobban
ültethető, a legmegfelelőbb
évszak erre a tavasz. Napos
vagy félárnyékos helyeket kedvel és jó vízáteresztő talajt
igényel, de sovány talajban is
jól fejlődik. A bő virágzás és
az egészséges fejlődés érdekében célszerű minden tavasszal

tes napokon egy kis szellőztetést is végezzünk, mert a tárolt
zöldségek által kibocsájtott
gázok, érésgyorsítóként hathatnak, és ezért gyorsabban romlásnak indulnak az egészséges
termények is.
Célszerű beszerezni lombtrágyát, mert ebben az időszakban a növények a talajba
juttatott tápanyagokat képtelenek felvenni; viszont sikeresen
táplálhatjuk őket a lombjukon
keresztül. Ilyenek, a teljesség
igénye nélkül pld. a Buviplant, a
Mikramid, a Peretrix, a Volldünger és a Wuxal az ismertebbek
közül

sére, ha nem túl alacsony hőmérsékleti
értékeket mérünk. A gyümölcsfákat és a
virágzó, valamint az árnyas fákat is meg
lehet metszeni ilyenkor, de ne metsszünk
meg olyan tavasszal virágzó növényeket,
mint a birs, az aranyvessző, gyöngyves�sző (spirea), stb., mert ezzel eltávolítjuk
ezek tavaszi virágait. Megtehetjük ezt virágzás után is, ha szükséges.

A hónap növénye: a Téli Jázmin (Jasminum nudiflorum)
Közepes termetű, kb. 1,5 m
magas, fagytűrő cserje, támaszték mellett 3-4 m magasra is futtatható. Sárga virágait
többnyire lombfakadás előtt
február elején hozza, és április végéig díszlik. Előfordulhat
enyhe teleken, hogy már decemberben megjelenik néhány
virága. Ezek azonban lefagynak, ha az enyhe napokat kemény fagyok váltják fel. De a
virágzás folytatódik, tavaszig
sorra bontja szirmait. Illata
csak enyhén érezhető, de miután elvirágzott, ívesen lehajló
sűrű ágrendszere igen dekoratív. Amint a vesszők a földre
hajlanak, gyökeresedni kezdenek, ezért ideális talajtakaró
növény, de metszve, formázva
nyírott sövénynek is megfelel..
Gyakorlatilag semmilyen nö-

Dr. Kerényi Zoltán

érett komposztot, vagy istállótrágyát a földjéhez keverni. Igazán öntözést csak az első egykét évben igényel, ha már jól
begyökeresedett, elég csak a
száraz időszakokban locsolni.
A téli jázmin bokor jól viseli a nyírást, de csak abban az
esetben vágjuk vissza, ha túl
nagyra nő, vagy szeretnénk fiatalítani.. De rendszeresen metszeni nem szükséges, formázni
lehet április májusban, de később már ne vágjunk belőle,
mert virágait.
Ha túl nagyra nőtt a téli jázminod, a virágzás után, áprilisban-májusban bátran visszavághatod a kívánt formára.
Ha szeretnéd, hogy növényed a következő évben is bő
virágzással ajándékozzon meg,
április-május után már ne vágj

belőle. Ez azért fontos, mert
virágait az előző évben – jelen
esetben a metszés után – növesztett hajtásain hozza.
Szaporítása egyszerű, ha egy
ág a talajt éri, nagyon gyorsan
gyökeret ereszt, ezt a legyökerezett részt metszőollóval
leválasztjuk az anya növényről
és az új helyére átültetjük. Ha
ez megtörténik, a legyökerezett ágat metszőollóval válaszd
le az anyanövényről. Emeld ki
óvatosan gyökerestől a földből,
és ültesd el új helyére. A másik módszer, ha májusban vagy
júniusban 15-20 cm-es hajtást
vágsz a növényről. A kertben
védett, félárnyékos vagy árnyékos helyre ültesd, és rendszeresen locsold. Néhány hét
múlva gyökeret fejleszt. Az új
növényt ősszel vagy következő
tavasszal ültesd el végleges
helyére.
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Krisztus karácsony után
Talán vannak, akik a cím
olvasásakor azt gondolják, hogy eltévesztettem
a naptárat, beragadt decembernél. Erről azonban
szó sincs. Mire ezek a sorok megjelennek, a néhány
hete még jó illatú, az otthonnak meghitt hangulatot
kölcsönző
karácsonyfák
többsége az utcákon hever. A „szerencsésebbek”,
a földlabdásak arra várnak, hogy hátha tovább élhetnek valamelyik kertben.
Nemcsak a karácsonyfákkal ez a helyzet, hanem
velünk is.
Az ünnep – ha volt – már a
múlté, ugyanaz megy tovább, mint azt megelőzően.
Esetleg megpróbálunk elültetni-átültetni valamit abból,
amit karácsonykor átéltünk.
Jól van-e ez így? Így kell-e
lennie feltétlenül? Lehet-e,
egyáltalán kell-e valamit átmentenünk a hétköznapokra? Sőt, tovább is mehetünk:
van-e, volt-e egyáltalán olyan
az ünnepben, amit érdemes
lenne átmenteni? Lehet, hogy
kényelmetlenek ezek a kérdések, mégis érdemes feltenni
őket. Gyakorló lelkészként és
tanárként tapasztalom, a legjobb hittanórák, gyülekezeti
alkalmak azok, amikor kérdések nyomán beszélgetések
indulnak. Volt-e az ünnepben
olyan, amit érdemes lenne
átmenteni? A baj az, hogy a
legtöbben úgy élik meg, hogy
nincs semmi. A karácsony és
újév körüli időszak csak pihenés, de nem ünnep. Ez azért
van, mert a lényegről feledkezünk el: karácsony egy esemény csak. A nem vallásosaknak a „szeretet ünnepe”,
a hívőknek Krisztus születése. Olyan esemény, ami folytatás nélküli. Ha így vagyunk,
az éppen olyan, mintha mindig csak elindulnánk, de soha
nem érkeznénk meg sehova.
Az elindulás (az ünnep) unalmassá és érdektelenné lenne
– mint ahogy sokaknak azzá
is vált, no meg kisebb anyagi
csőddé.
Krisztus azonban karácsony után is Krisztus – és
fontos, hogy azt is lássuk,

ami karácsony után történt:
Krisztus tanításait, tetteit, csodáit, az emberekhez
való viszonyát, az Atyával
való közösségét, végül pedig
megváltó kereszthalálát.
Mi történik karácsony,
Krisztus születése után? A
Biblia nemigen beszél erről.
Rövid történeteket olvasunk
arról, hogy a szent család

mindig felfelé irányítja tekintetünket. Nos, ebből an�nyi maradt, hogy jó esetben
karácsonykor egy kicsit elgondolkozunk, hogy lehetne
másként is, hittel élni, de aztán minden marad a régi. Jézus viszont azt mondja: közel
jött a mennyek országa. Nem
csak egy napra. Ide jött, és itt
van közöttünk.

(Forrás: www. gorepent.com)

Egyiptomba menekül, majd
visszatér, később pedig a 12
éves Jézus látogatást tesz Jeruzsálemben a templomban.
A következő történetek már
Jézus tanításairól és tetteiről szólnak. Az evangéliumok
ugyanis nem életrajzi írások,
hanem a lényeget emelik ki:
kicsoda Jézus és mit tett az
emberért. Ebben az összefüggésben kell látnunk karácsonyt
is: Isten elkezdett valami újat
és jót az emberrel, de ennél
többről akar beszélni, többet
akar megértetni velünk.
Amikor Jézus 30 éves kora
környékén elkezdi megváltói
működését, tanítóként jelenik
meg: tanítványokat gyűjt maga
köré és mindenhol azt hirdeti:
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”
A Biblia által Isten nem
csak karácsonykor, hanem

A mennyek országa az a
hely, ahol Isten akarata korlátlanul megvalósul. Ezért
boldogság, békesség, szeretet, megelégedettség jellemzi
ezt a helyet. Tulajdonképpen
mindaz jellemző rá, amire
vágyunk a mindennapokban. Vagyis Isten pontosan
azt akarja adni és készíti
el az ember számára, amire vágyunk. Az ember szeretne földi mennyországot
teremteni. Nem csak arra
gondolok, hogy naivabb időszakában mindenki gondolt
arra, hogy egyszer majd jó
és tökéletes lesz minden,
hanem arra is, hogy a földi
jólétet minden ideológia és
kormányzat célul tűzte ki.
Aztán a földi mennyországok
hitével minden kor embere
befürdött, mert csak keveseknek hozott jót.

Laczay András
lelkipásztor

Jézus a mennyek országát
hozta el a földre. Nem én, az
ember fogom azt megteremteni, hanem Isten. A mennyek
országa jelenlétének a Biblia
történeteiben számos jele
volt: emberek gyógyulása és
természeti csodák mellett a
lényeg a lelkek gyógyulása,
megelégedése. A bűn terheitől való szabadulás életeket változtatott meg. Isten
nagyon realista: azt mondja, hogy a világ önmagában
nemigen változik, de bennünk és közöttünk ott lehet
a mennyek országa a benne
való hit által.
Azonban Jézus kötelez is
bennünket. Ha a mennyek
országa „elközelített”, akkor
meg kell térni őhozzá. Igen,
van feltétele annak, hogy a
miénk legyen ez a megígért
ország. Meg kell térni! Mit
jelent ez? A megtérés visszafordulást jelent. Azt, hogy mi,
akik mindannyian istenhit
nélkül születünk, elkezdünk
Isten felé fordulni: érdeklődni iránta, keresni őt, imádkozni hozzá. És a megtérés
azt is jelenti, hogy elfordulunk bűnöktől, szakítunk velük. Nehéz kihívás ez, ám feltétlen szükséges, hogy miénk
legyen a mennyek országa.
Krisztus karácsony után is
Krisztus. Istenen nem múlik,
hogy lesz-e más minőség az
életünkben, akár mennyei
minőség is. Ő közel jött az
emberhez és a benne való
hit által részesei lehetünk
országának.
Boldogságot,
békét, szeretetet, megelégedést keresve erre vágyunk,
még ha nem is nevezzük Isten országának. Ő ezt kínálja
nekünk, a mi dolgunk, hogy
higgyük, keressük és megtérjünk Hozzá!
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I. HAGYOMÁNYŐRZŐ
FALUSI DISZNÓTOR
2018. február 17-én

A sportcentrum területén a disznótor
reggel a disznó szúrásától a feldolgozásig
megtekinthető. Igény szerint étkezést biztosítunk, házi pálinkával, forralt borral. Sütünk pecsenyét, kolbászt, hurkát. Részvétel
(max. 100 fő) a teljes programon előzetes
jelentkezéssel, illetve a helyszínen korlátozott létszámban lehetséges. A disznóvágás
megtekintése, valamint az étkezés térítése
a helyszínen fizetendő.
Kezdés: 7.30 – fogópálinkás üdvözlés
Reggeli (kb. 10 óra): sült vér,
sült pecsenyék, savanyúság, pogácsa,
2 dl forralt bor vagy tea
Vacsora (kb. 17 óra): orjaleves, főtt hús
tormával, hurka, kolbász, toros káposzta,
2 dl bor vagy üdítő és ásványvíz
A programok árai:
reggeli 1200 Ft, vacsora 1800 Ft

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

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
Falu György önkormányzati képviselő: 0630/621-0898
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
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

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

