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Jön a tavasz, megy a tél, 
barna medve üldögél: 
-Kibújás, vagy bebújás? 
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok, 
ha bebújok, hortyogok: 
ha kibújok, jót eszem, 
ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e? 
fák közt szétfürkésszek-e? 
lesz-e málna, odu-méz? 
ez a kérdés de nehéz!

(Weöres Sándor)

A hónap neve (februarius) 
latin eredetű, úgy tartják, 
hogy a szabin februm, „tisz-
tulás”, vagy a „fabruare”, 
megtisztítani, latin szóból 
származtatható. Ez arra utal, 
hogy ebben a hónapban már 
a régi rómaiaknál is a de-
cemberi és januári vígságo-
kat követően, eljött az ideje 
a testi-lelki tisztulásnak, 
„purgálásnak”. A keresztény 
időkben lett február a böjt 
első hava, ugyanis többnyire 
ebbe a hónapba esik a nagy-
böjt kezdete. Ebből következ-
tethető a hónap régi magyar 
neve is: Böjtelő hava. 

Meteorológia szempontból 
ez az utolsó téli hónap (csil-
lagászati szempontból az év-
szakváltás nem esik egybe a 
hónap váltással!), többnyire 
nem annyira szélsőségesek 
az időjárási viszonyok, és 
megindul a „jégbontás”. Vé-
gigtekintve az, egyébként a 
többi hónapnál kevesebbel 

rendelkező februárt, számos 
vallási, egyházi jeles nappal 
találkozunk, és történelmileg 
is találhatunk jeles évfordu-
lókat.

FEBRUÁR 2. 
GYERTYASZENTELŐ NAPJA
Ezen a napon mutatta be, 

negyven nappal születése 
után, Szűz Mária gyermekét, 
Jézust a jeruzsálemi temp-
lomban. Ezzel a Szűzanya, be-
mutatva a tisztulási áldozatot, 
eleget tett a zsidó törvények-
nek, és egyúttal, minthogy 
jelen volt az idős Simeon, aki 
Krisztus eljövetelét „világra-
szólónak”, a nemzetek megvi-

lágosítására szolgáló világos-
ságnak találta. Innen ered az 
egyik legrégebbi szentelmény, 
a gyertyaszentelés szokása, a 
szentelt gyertya, mint Jézus 
egyik legrégebbi jelképe. 

FEBRUÁR 3.
 SZENT BALÁZS NAPJA

Ez a nap rendkívül népszerű 
és legendás minden kultúrá-
ban, népszokásokban oly nép-
szerű legendás Szent Balázs 
napja. Életéről keveset tu-
dunk, de a hagyomány szerint 
a kisázsiai Szebaszté püspöke 
volt. Számos csodája ismere-
tes. Egy nap egy rémült anya 
kereste fel, mert fia a torkán 

akadt halszálkától fuldokolt. A 
szent megáldotta a fiút, és a 
szálkát eltávolította a torká-
ból. Ehhez fűződik a „balázso-
lás”, a katolikus egyház egyik 
áldása. A szentmise végén 
katolikus pap két keresztalak-
ba illesztett (vagy összecsa-
vart) gyertyát tart a hívek álla 
alá, és a következő szavakat 
mondja:Szent Balázs püspök 
és vértanú közbenjárására 
őrizzen meg téged Isten a 
torokbajtól és minden más 
betegségtől. Az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek nevében. Amen. 
Számos népszokás is kapcso-
lódik ehhez a naphoz (például 
„balázsjárás”, gonoszűzés)
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Február: jégbontó, télutó, böjtelő hava
6.
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FEBRUÁR 6. 
DOROTTYA NAPJA

Dorottya egyike volt a 
négy „fő szűz” (virgines capi-
tales)-nek, és máig is szent-
ként tiszteljük, bár a II. vatiká-
ni zsinat (1968), mint költött 
személyt, törölte a szentek 
sorából és a római naptárból, 
és ma már inkább vértanúként 
ismertebb. Dorottya (Dorot-
hea)  a görög Kappadókiában 
született és legendáját több 
elemből ötvözték, miszerint a 
keresztény római polgár Do-
rus (görög „ajándék”) és Thea 
(„istennő”) három leánya kö-
zül született leányába a helyi 
uralkodó beleszeretett, de a 
leány ellenállt, mondván, hogy 
ő Krisztus jegyese. Ezután vá-
logatott kínzásoknak vetették 
alá, de sértetlen maradt, nem 
engedett hitéből és szebb lett, 
mint bármikor előtte. Azt állí-
totta, hogy Krisztus kertjében 
szokott rózsát és almát szed-
ni, és tovább tűrte a kegyetlen 
kínzásokat. Lefejezése előtt 
(303 körül), bírája gúnyosan 
arra kérte, hogy égi jegyesétől 
küldessen néki azokból a róz-
sákból, almákból. A kivégzés 
után egy égi gyermekküldönc 
meg is jelent a bírónál egy 
virágokkal és gyümölcsökkel 
teli kosárral. A bíró megtért a 
csoda láttán, dicsérve Doroty-
tya Istenét, hogy februárban 
rózsát és almát küldhet neki. 
Ezért is nevezik Dorottyát 
tavaszi rózsának, és tartják 
számon, mint a kertészek és a 
virágárusok védőszentjét. 

Február 6-a a népszokások-
ban dologtiltó nap. Sokhelyütt 
a következő hónapok időjárá-
sára próbálnak következtetni: 
ha ezen a napon esik az eső, 
bőséges tejhozamra számít-
hatnak a tejelő jószágot tar-
tók. A mondák szerint: „Ha 
Dorottya szorítja, Julianna 
tágítja”, ami azt jelenti, ha Do-
rottya-napkor fagy, akkor Ju-
lianna napjára, február 16-ra 
megenyhül az idő.

FEBRUÁR 14. SZENT BÁLINT 
(VALENTIN) NAPJA

Kevesen tudják, hogy a ma-
napság népszerű jeles nap 
eredete kettős, hiszen az egyik 
Bálint (Termi Szent Bálint) az 
ókori Rómában volt pap és 
püspök, később hitéért lefe-
jezték. Termi Szent Bálint a 
szerelmesek védőszentje is, a 
mondák szerint titokban es-
kette meg a szerelmes páro-
kat, és ő volt az első, aki egy 
pogány férfit és egy keresz-
tény nőt összeadott. Rokon-
szenvezett a szerelmesekkel 
és ezt tetteivel is bizonyította, 
ezért is lett halála után a vé-
dőszentjük. Alakja egybemo-
sódott egy másik Bálintéval, 
Passaui Szent Bálintéval, akit 
szent püspökként tiszteltek a 
bajoroknál, Tirolban és Auszt-
riában, és elsősorban a nya-
valyatörősök (epilepsziások) 
védőszentje volt (hozzá fűző-
dik a „Valentin kereszt”, vagy 
„Frászkereszt”, mint ereklye 
is). A napjainkban egyre nép-
szerűbb Bálint (Valentin) nap 
elsősorban a Termi Szent Bá-
lintot idézi, vallási eredete vi-

lágszerte, így Magyarországon 
is elhomályosult.

2018-ban Valentin napra 
esik hamvazószerda (azt meg-
előző nap a húshagyó kedd, 
a farsang zárónapja)), ami a 
nagyböjt 40 napjának kezdete. 
Neve onnan származik, hogy 
az őskeresztények vezeklés-
ként hamut szórtak a fejükre, 
ez a 12. századtól az egyházi 
szertartás része lett (ham-
vazkodás). Hamvazószerdáról 
további gondolatokat találhat-
nak ebben a lapszámunkban 
dr. Finta József katolikus plé-
bános írásában

FEBRUÁR 22. MATHIÁSZ 
JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 

ÉVFORDULÓJA
Katonatelep történetének 

meghatározó, kiemelkedő 
alakja 180 éve született. Róla 
külön cikkben is megemléke-
zünk lapunk mostani számá-
nak hasábjain.

FEBRUÁR 24.  
SZENT MÁTYÁS NAPJA

Jézus halála után az apos-
tolok tizenegyen maradtak, 

(az áruló Júdás felakasz-
totta magát) és hogy meg-
legyen a tizenkettő, Jézus 
mennybemenetele után, az 
ő helyére választották Má-
tyást, a tanítványok szűkebb 
köréből. Szent Mátyás vér-
tanúságot szenvedett, lefe-
jezték, ezért általában sze-
kercével, bárddal ábrázolják 
és ábrázolták bárddal vagy 
szekercével, s választották 
az ácsok és mészárosok vé-
dőszentjüknek.

Mátyás apostol ünnepe és 
a közeledő tavasz könnyen 
összekapcsolható, így lett a 
szent Jégtörő Mátyás, hiszen 
az ő szekercéje töri meg a 
jeget, a tél hatalmát. Több 
népi hiedelem és szokás ez-
zel kapcsolatos. „Ha Mátyás 
jeget talál, töri, ha nem ta-
lál, csinál”, illetve hogy „Má-
tyás, Gergely két rossz em-
ber”. Mátyás apostol ezen a 
napon osztja ki a sípokat a 
madaraknak, hogy újra éne-
keljenek. 

A Mátyás-napi időjárásból 
lehet jósolni az éves termés-
re, tojásszaporulatra.

Szűz Mária József és Simeon Jézus bemutatása 
Jeruzsálemben (Forrás: szentimre.sopron.hu)
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Megújult az iskolánk
Befejeződött a Katona-
telepi Mathiász János 
Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése. 
A beruházás a Széche-
nyi 2020 program kere-
tén belül valósult meg, 
mely során az intézmény 
homlokzati és padlásszi-
getelése, a homlokzati 
nyílászárók cseréje, a 
lapostető szigetelése, 
valamint a fűtés korsze-
rűsítése történt és egy 
napelemes rendszert is 
felszereltek. 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a beruházás kapcsán a 

Ceglédi úti épületszárny pa-
latetejének cseréje is meg-
történt. A fejlesztésekhez 
kapcsolódóan a pályázati 
kiírásban foglalt akadály-
mentesítés részeként aka-
dálymentes parkoló, bejárati 
rámpa, WC és öltöző került 
kialakításra, továbbá a tájé-
kozódást segítő jelzések el-
helyezése valósult meg. 

Az épület külső festése egy 
vidám, egyedi kivitelezésű 
és a korábbihoz képest egy-
séges arculatot ad az iskolá-
nak, mellyel igazi színfoltjává 
vált a településnek.

A projekt 160.705.800 Ft 

összegű, 100%-ban finanszí-
rozott, vissza nem térítendő 
európai uniós támogatásban 
részesült.

A projekt előzménye volt, 
hogy Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zata az „Önkormányzati 
épületek energetikai kor-
szerűsítése” című felhívás 
keretében a TOP-6.5.1-15-
KE-2016-00010 azonosító 
számon támogatási kérelmet 
nyújtott be az iskola energe-
tikai fejlesztésére. 

A beruházás az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával, valamint ha-

zai társfinanszírozással va-
lósult meg. A projekt célja, 
hogy csökkenjen az épület 
hővesztesége, racionalizá-
lódjon a közintézmény ener-
giagazdálkodása oly módon, 
hogy mindeközben a felhasz-
nálók komfortja és napi élet-
minősége javuljon.

A kialakítás révén nem 
csupán a ráfordított energi-
amennyiség, hanem a kör-
nyezet terhelése is csökken, 
miközben jelentős költség-
megtakarítás érhető el.

Kisberk Hella 
intézményvezető

Értik-e ma a Mathiászos diákok Petőfit?
2018. január 29-én tartot-
ták a Hírös Agóra Ifjúsági 
Otthonban Dr. Praznovsz-
ky Mihály irodalomtörté-
nész tolmácsolásában azt 
az előadást, amelyen is-
kolánk 8. osztályos tanu-
lói is részt vettek.  

A rendhagyó irodalomó-
ra címe: Érti-e ma a világ 
Petőfit? Alcíme: Petőfi köl-
tészetének hatása a 20-21. 
század magyar költőire. 

Az előadás rendkívül in-
formatív volt, humorral fű-
szerezve. Középpontba állí-
totta az értékorientáltságot 
és a Petőfi-kultusz jegyeit. 

Például az ezzel kapcsola-
tos beállítódást, kultikus 
tárgyakat, nyelvhasználatot. 

A meghívott előadó be-
széde első felében felhívta 
a hallgatóság figyelmét az 
olvasás fontosságára, és a 
jeles évfordulókra, többek 
között Szendrey Júliával 
(1828-1868) kapcsolatosan. 

A felépített előadás má-
sodik fele egy időrendi sor-
rendet követve felvázolta 
jeles 20-21. századi költő-
ink, íróink véleményét Pe-
tőfi Sándorról: az emberről 
és költőről, az adott törté-
nelmi korszakba beillesztve. 

Hallhattuk a teljesség igé-
nye nélkül, Babits Mihály, 
Kassák Lajos, Illyés Gyula, 
Juhász Ferenc, Nagy László, 
Németh László, Márai Sán-
dor, Pilinszky János, Weöres 
Sándor, Eszterházy Péter, 
Petri György, Csoóri Sán-
dor, Utassy József és Spiró 
György megszólalásait mű-
veikben. 

Tanulóink a következő-
képpen értékelték a meg-
hallgatott előadást:

D. G.: nagyon jónak és 
hasznosnak tartottam a 
tegnapi előadást.

E. X. T.: sok új ismeretet 
közölt velünk az előadás. 
Gondolatébresztő volt.

K. D.: sok újat tanultam 
meg a 19. század egyik leg-
nagyobb költőjéről.

Sz. E.: az előadó sok tudo-
mányos ismeretet közölt, és 
hasznos tudást elevenített 
fel. 

V. V.: tetszett, ha lesz még 
alkalom, újra el szeretnék lá-
togatni hasonló előadásra. 

Zs. Z.: az előadó humora 
tetszett a legjobban, mert 
megfelelő hangulatot tudott 
teremteni. 

Halasi Nelli
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Mint eddig minden évben, 2018-ban is rendelkezés-
re áll egy keretösszeg, amelyet a választókerületben 
különböző céllal lehet felosztani. Az idei évben ez 
7.000.000 Ft. Mint eddig is, az infrastrukturális kere-
tet a polgármesterasszony kiegészítheti, így az akár 
meg is duplázódhat.

Mivel a körzetünk igen ta-
golt, a legfontosabb szem-
pont, hogy az egyes te-
rületegységek arányosan 
részesüljenek a támogatás-
ból. A másik szempont, hogy 
elsősorban azok számára 
juttatunk támogatást, akik 
a közösség érdekében mun-
kálkodnak, vagyis a pénz a 
településen élők számára 
hasznosul. 

Végül olyan célokra kerül-
het sor, amelyek egy szű-
kebb érdekcsoporton belül 
kerülnek felhasználásra. Aki 
a táblázatot átnézi, ennek a 
3-as rendező elvnek látja a 
numerikus megjelenését.

Sajnos az idei év nem ked-
vez két általam nagyra be-
csült szervezetnek, az egyik 
a Baba-Mama klub, a másik 
a nyugdíjas közösség. 

Tavaly is világossá tettük, 
hogy csakis jogi személyi-
séggel rendelkező szerve-
zeteket kívánunk támogatni, 
így többször kértük a fenti 
két szerveződés tagjait, hogy 
lépjenek be a Katonatelepi 
Sportegyesületbe. Az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatót 
meg is tartotta az egyesület, 
ám sajnos egyetlen belépési 
szándék a mai napig nem ér-
kezett. 

Akik támogatást kaptak: A 
Polgárőrség az idén is emelt 
szintű támogatást kap, az 
idei 600.000 Ft-os javaslatot 
100.000 Ft-tal a Hírös Pol-
gárőr Egyesület kiegészítet-
te, ezúton is köszönet érte 
Dobos Menyhért elnök úr-
nak, így Héjjas János csapa-
ta 700.000 Ft-ot kap. 2018-
ban az Óvoda merhet kicsit 
nagyobbat álmodni, a 2016-
ban megvalósult gumiborí-
tású pálya után 2018-ban is-
mét 8 számjegyű támogatást 
kaphatnak, bízva a kiegészí-
tő támogatásban. 

A Szüreti Nap szervezé-
sét idén is a Sportegyesület 
vállalta, erre 400.000 Ft, a 
Sport- és Szabadidő Köz-
pont fejlesztésére 2.500.000 
Ft a javaslat, ezt a támoga-
tást az egyesület nagyon sok 
társadalmi munkával egészí-
ti ki, így minden ide szánt 
1 Ft megduplázódik, vagy 
akár megháromszorozódik. 
Köszönet érte minden kato-
natelepi lakosnak, vállalko-
zónak, aki kétkezi munkáját, 

gépeit, idejét áldozza a tele-
pülésrész fejlődéséért. 

Az újság kiadását a Kecs-
kemét katonatelepi ifjúsá-
gért alapítvány végzi, en-
nek nyomdai előállítása évi 
656.000 Ft, működésre to-
vábbi 94.000 Ft a javasolt 
összeg. Végül, de nem utolsó-
sorban a Mathiász iskola sem 
marad ki a támogatásból. 

A táblázat itt ugyan csak 
400.000 Ft-ot tartalmaz, de 
természetesen előzetesen 
egyeztettem Zsámboki Anna 
tankerület vezetővel, aki 
örömmel jelezte, hogy segít 
a keretösszeg kiegészítésé-
ben. Ezért, és azért is, hogy 
a tavalyi évben szintén meg-
kaptuk a tankerületi támo-

gatást, külön köszönet jár, 
így tavaly 1.000.000 Ft, idén 
800.000 Ft-ból fejleszthet az 
iskola.

Kiegészítés a választókerület fejlesztését szolgáló 
keret elosztásával kapcsolatban

Az elmúlt napok email-es 
levelezésében megfogalma-
zott gondolatok miatt tar-
tom fontosnak, hogy a keret 
felosztásával kapcsolatban 
tájékoztassam Önöket az 
alábbiakról.

Több mint tíz éve már, 
hogy azok a szerveződések, 
amelyek egy közösség éle-
tében bármilyen szerepet 
kívántak betölteni, közpon-
ti forrásból is komoly tá-
mogatásban részesülhettek 
– legyen az önkormányzati 
vagy állami - ha a szervezet 
jogi formát öltött. Gondo-
lom nem nehéz kitalálni a 
legfőbb okokat: felelősség, 
nyomon követhetőség, el-
számoltathatóság. Ez a 
kényszer egyúttal lehetőség 
is, hiszen a rendszerváltás 
óta számos lehetőség kí-
nálkozott források lehívá-
sára, ilyen pl. a lakosság 
által az adóból felajánlható 
1+1 %-os támogatási le-
hetőség, de ilyen a TAO tá-
mogatás, vagy a város által 
biztosított választókerületi 
fejlesztési keret és a Városi 
Támogatási Program is. 

Katonatelep fejlesztése, 
amely elsősorban a Sport 
és Szabadidő Központra 
koncentrál, elképzelhetet-
len egy olyan civil szervezet 
nélkül, amely a létesítmény 
működtetésében hatéko-
nyan tud közreműködni. 
A Katonatelepi Sportegye-
sület megalakítása tehát 
feltétele volt a fejlesztés 
beindításának. Ugyanakkor 
egy lehetőség is arra, hogy 
a helyben felmerülő közös-
ségi igényeket tudja támo-
gatni. Katonatelepen 2 kö-
zösségi célú civil szervezet 
volt, a Kecskemét Katona-
telep Ifjúságáért Közhasz-
nú Alapítvány és a Katona-
telepi Polgárőr Egyesület. 
Ezek egyike sem alkalmas 
arra, hogy a katonatele-
pi szabadidős és egyéb 
kulturális tevékenységek 
tömegbázisává váljék, az 
alapítványnak nem lehet 
tagsága, a polgárőrség pe-
dig célozottan és kizárólag 
a közbiztonság javítását 
célzó szervezet. 

Miután új tömegszerve-
zetként jogerőre emelkedett 

a sportegyesület megalakí-
tása, a településen működő 
jó szándékú, de jogilag nem 
létező szerveződések szá-
mára óriási lehetőség, ha 
tevékenységüket az egye-
sület keretén belül végzik 
tovább. 

Az egyesület szempontjá-
ból pedig – még ha jelentős 
többletmunkával is jár – 
mindenképpen jó, ha tevé-
kenységét minél szélesebb 
körben végzi, ezzel növelve 
súlyát, jelentőségét. Ennek 
tükrében szeretném jelezni, 
hogy azok a szerveződések 
részesülhetnek támogatás-
ban, akik az egyesület ré-
szeként nyújtják be elképze-
léseiket. Ez természetesen 
nem törvényi előírás, ezt én 
gondolom így helyesnek. Ez 
egyébként egyik sarkalatos 
pontja annak a fejlődésnek, 
amelyben mindannyian bí-
zunk. 

Remélem, ezzel a kicsit 
bővebb magyarázattal min-
denki számára érthetővé és 
főleg elfogadhatóvá vált a 
keret felosztásának hogyan 
s mikéntje.

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

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

Megtörtént a 2018 évi választókerületi 
keret felosztási javaslata
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A Katonatelepen élők 
hite, képességei és te-
hetsége alapot szolgáltat 
arra, hogy folytatódhas-
sanak a 2014-ben elkez-
dődött pozitív változások. 
Az újságból szerezhetünk 
tudomást arról, hogy vá-
rosrészünkben közismert, 
rendkívül tehetséges em-
berek élnek közöttünk. 
Szemmel látható a fejlő-
dés, kezdenek kialakulni 
a közösségek. Megkér-
deztem 10 katonatelepi 
lakost: Mit vár 2018-tól? 
Pontosan azt írom le, amit 
mondtak.

Első válaszadó:
Szeretné elérni ismerősei 

körében, hogy ne másokban 
keressék a problémáik okát. 
Tűzzenek maguk elé célokat 
és tegyenek meg mindent, 
hogy ezek a tervek megvaló-
suljanak. Ne várjanak min-
dig az államtól segítséget, 
próbáljanak boldogulni ön-
állóan is.

Második:
Sokkal többet szeretne 

táncolni a barátnőjével, mint 
2017-ben. A munkahelyén 
több emberséget, jobb hangu-
latot vár és előre lépési lehe-
tőségeket.

Harmadik:
Várjuk az egészséget lega-

lább a tavalyi szinten. Jólétet 
és boldogságot várok. Me-
hessek horgászni az unoká-
immal. Nagy halakat fogjak. 
Együnk finomakat, legyünk 
sokat együtt a barátokkal.

Negyedik:
Szebb jövőt kívánok 2018-

ban., Amelyik párt megnyeri 
a választást, teljesítse be ígé-
reteit. Fiaink boldoguljanak 

jobban, mint eddig és a nyug-
díjasokról se feledkezzenek 
meg.

Rossz hallgatni, ahogy az 
ország vezetői lopással vá-
dolják egymást. Ennek véget 
kellene vetni! Személy szerint 
nem díjazom ezt a sok pártot, 
mert csak magukkal vannak 
elfoglalva, nem azzal foglal-
koznak, amivel kellene. Nem 
lenne baj, ha 2018-tól a kis 
emberekkel is törődnének.

Ötödik:
Szeretné, hogy 2018-ban 

minden úgy maradna, mint 
most van.

Hatodik:
Európai béreket várok 

2018-tól, mert az európai 
árak már itt vannak. Szá-
momra a rendes munkabér 
a legfontosabb. Egységes or-
szágot szeretnék, nem szét-
húzó marakodó politikai veze-
tést. A jó ügy mellé álljon oda 
mindenki, teljesen mindegy 
melyik párt javasolja. 

Hetedik:
2018-ban is a legfontosabb 

feladat a határvédelem. Isme-
rőse dolgozik Németország-
ban, egy kisvárosban. Mun-
ka után bementek, kávézni, 
sörözni egy étterembe. Eddig. 
Most csodálkozva nézték, 
hogy migránsok lepték el az 
éttermet. Elég volt, hogy rá-
juk néztek, ezért felrúgták az 
asztalukat! Azok tették, akik 
otthon rá sem mernek nézni 
egy rendőrre vagy katonára. 
Azóta a szállásukon kávéz-
nak. Nem akarhatjuk, hogy 
nálunk is ez legyen!

Nyolcadik:
2018-tól azt várom, hogy 

helyi képviselőink tegyenek 
rendet a tömegközlekedés-
ben és fejezzék be Kecske-
méten az autósok üldözését. 
A valamikori Volán Zrt-t most 
DAKK-nak hívják. Mercédesz 
buszok helyett 30-40 éves 
Ikaruszok, Volvók és ki tudja 
honnak előásott roncsok biz-
tosítják az utasok kiszolgálá-
sát. Tudom, hogy a képviselők 
nem járnak busszal, így nem 
is lehet tapasztalatuk az ügy-
ben. A DAKK elvileg szolgál-
tatást végez. Ezzel szemben 
büntetéseket ró ki az utasok-
ra.

A Petőfi Népe rendszeresen 
ír erről. Hatóságként visel-
kednek és aránytalanul bün-
tetik a szolgáltatást igénybe 
vevőket! 50 Ft-os jegy árkü-
lönbözet miatt 10 000 Ft bír-
ságot szabnak ki. Egy a már 
kifizetett bérletről lemaradt 
számsor miatt 10 000 Ft bír-
ság, holott egy átadott tollal 
beírathatná a számokat az 
ellenőr. Nem segíteni, hanem 
büntetni akar. Látszik rajta.

A közterület felügyelet 
50 000 Ft bírságot szab ki 
mozgássérültekre, mert nem 
eléggé látható a mozgássé-
rült igazolvány az autó abla-
kában.

A Aranyhomok mögötti 
buszpályán nincs semmilyen 
ügyelet. Nem jön a busz és 
nincs kinek szólni. Ez így nem 
maradhat 2018-ban.

Kilencedik:
Tiltsák be az éjszakai mű-

szak alkalmazását a gyárak-
ban. Belepusztulnak a fiatalok 
az állandó éjszakázásba!

Először szívritmus-zavar 
alakul ki majd állandó fáradt-
ság. Mára köztudott hegy a 
90-es évektől megegyezett a 
magyar politikai „elit”  a mul-
tikkal hogy van itt 4,5 millió 
munkavállaló, akikkel azt csi-
nálnak, amit akarnak. Véget 
kell vetni annak, hogy a dol-
gozónak nincsenek jogai csak 
kötelességei.

Tízedik:
Jó létet, gyarapodást, ba-

rátságokat, ami a legfonto-
sabb egészséget és sok ne-
vetést várok 2018-tól, mert 
nagyon ránk fér.

10 ember, 10 féle vélemény.

Lejegyezte: 
Varga Zsolt György

(Szerkesztőségi megjegy-
zés: fenti interjúk nyilvánvaló-
an inkább csak egy kis bepil-
lantást adnak a Katonatelepi 
lakosság egy szűk körének 
elképzeléseibe, problémái-
ra, tükrözve a mindennapok 
gondjait, a személyi megelé-
gedettségét, vagy sérelmeit, 
egyéni, vagy családi vágyait. 
Semmiképpen nem tekinthető 
közvélemény kutatásnak, hi-
szen nem tudjuk a kiválasztott 
10 fős csoport – ami nem is 
reprezentatív minta – életkor, 
nem, valamint foglalkozásbe-
li megoszlását, végzettségét, 
nem ismerhetjük kiválasztá-
suk alapjait. Ennek ellenére 
viszontláthatjuk, hallhatjuk 
néhány ember véleményét az 
őket foglalkoztató kérdések-
ről, amiből nem hiányoznak a 
politikai, gazdasági és érzel-
mi különbségek.)

Mit vár 2018-tól?

Türelmet kérek a 441-es úttal kapcsolatban
Az elmúlt években többször szóba került a 441-es út forgal-
ma, állapota, jelene, jövője. Van aki látva, hogy több dolgot 
is elindítottunk Katonatelepen, úgy gondolja, hogy ezt a több 
évtizedes problémát is most kell megoldani, van aki segítő 
szándékkal a lakossági nyomásgyakorlás eszközével segít 
ebben. Ugyanakkor türelmet kérek, többször is leírtam már, 
hogy a Ceglédi út kérdését akkor tudjuk napirendre tűzni, 
ha eldől, hogy az útpálya marad-e vagy sem 2x1 sáv. 

A 441-essel eddig is folyamatosan foglalkoztunk, a tér-
képekre felkerültek azok az utak, amelyek a vasút felöli 
településrész kapcsolatát biztosítják a Ceglédi úttal, a Ma-
gyar Közút szakaszosan javított a burkolaton, megnyeste 
a padkát, világítást helyeztünk a buszvárókhoz, a közúti 

jelzőtáblák is frissítésre kerültek, javítottunk a kerékpárút 
műszaki állapotán is. Az ésszerűség határán belül megtet-
tük, ami megtehető. A 441-es jövőjét illetően én egy teljes 
közvilágítás kiépítésében, lámpás csomópontok és átkelő-
helyek telepítésében, a térképre felkerült útkapcsolatok 
aszfaltozásában – ide értve a jelenleg lezárt Bernát János 
utca kikötését is – és ezzel egyidőben a lakott terület táblák 
441-es útra történő kihelyezésében látom. Ez azonban még 
négysávosítás nélkül is több 100 millió Ft. És természete-
sen addig nincs is miről beszélnünk, amíg az út jövőjéről, 
bővítéséről nem születik meg a döntés. Addig kérem türel-
müket!

Falu György
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Hamvazószerda – a Nagyböjt kezdete
A remete imádkozáshoz ké-
szülődött a barlangjában. 
Már épp belefogott volna 
ájtatosságába, amikor egy 
egér mászott elő és rágcsál-
ni kezdte a remete háncspa-
pucsát. A remete mérgesen 
rúgta odébb az egeret, majd 
hosszú perceket töltött azzal, 
hogy újra összeszedje magát 
az imához. Az egér azonban 
újra ott termett, s rágcsálta 
a papucsot. A remete rend-
kívül feldühödött. Felugrott, 
s toporzékolni kezdett, hogy 
agyontapossa az egeret, mi-
közben hangosan szitkozó-
dott. „Dögölj meg, te undok 
állat! Miért tereled el állandó-
an a figyelmemet, amikor én 
imádkozni akarok?” Az egér, 
a remete nagy csodálkozásá-
ra és ijedelmére megszólalt: 
„Imádkozni? Ugyan, ne áltasd 
magad! Hogy képzeled, hogy 
beszélgethetsz Istennel, ami-
kor még hozzám sincs egy 
kedves szavad?!”

A Nagyböjt első napján, 
Hamvazószerdán mindig az 
imádság, az adakozás és a 
böjt helyes lelkületéről szóló 
krisztusi tanítás tárul elénk. 
Jézus óva int bennünket at-
tól, hogy az emberek csodá-
lata, elismerése kedvéért te-
gyük a jót, csak a tapsvihar, a 
dicsérő szavak reményében 
imádkozzunk, adakozzunk 
vagy mutassunk különféle 
vallásos külsőségeket. Nyil-
ván nem arról van itt szó, 
hogy tilos lenne nyilvánosan, 
mások előtt imádkozni, ala-
mizsnát osztani vagy bármi 
más jót tenni. Sőt, szükség is 
van erre ahhoz, hogy mások-
nak jó példát adjunk, tanú-
ságot tegyünk a keresztény 
életformáról. Azonban aki 
„csakis” mások előtt, direkt 
figyelemfelkeltő gesztusok-
kal cselekszi ezeket, s elvárja 
a dicséretet, kínosan ügyel 
arra, hogy bezsebelje az elis-
meréseket, annak imádsága, 
látszólagos jószívűsége és 
áldozatkészsége nem hiteles. 
Ráadásul már el is nyerte a 
jutalmat, amit ezzel el lehet 
érni: a gyorsan múló és sok-
szor nem is őszinte emberi 
elismerést és csodálatot.

Jézus egyáltalán nem kí-
vánja azt, hogy az Ő követői 

ne a jutalom reményében 
legyenek jók, áldozatkészek. 
Jézus igenis biztatja tanítvá-
nyait, hogy reménykedjenek 
a jutalomban, de rámutat, 
hogy ez a jutalom több, mint 
az emberi elismerés, hálál-
kodás vagy hasonló jókkal 
való viszonzás. Az Atya, aki a 
rejtekben is lát, másféle, bol-
dogítóbb jutalmat tartogat az 
őszintén imádkozóknak, böj-
tölőknek, adakozóknak.

Lássuk, hogyan is nyil-
vánulhat meg konkrétan ez 
az isteni jutalom! Aki csak 
a látszat kedvéért, mások 
előtt imádkozik, de nem él 
az imádság lelkületében, az 
könnyen „lebukik”. Amint 
kilép a templomból, máris 
türelmetlen embertársaihoz, 
nem tudja elfogadni mások 
gyöngeségeit, mindenhol és 
mindenkiben a rosszat, a ki-
fogásolnivalót látja meg elő-
ször, sokszor keserű a szíve, 
kiabál és mérgeskedik, rosz-
szindulattal és bizalmatlan-
sággal kezeli embertársait. 
A kudarcokat, terheket, szen-
vedéseket zúgolódva viseli. 
Azonban aki rendszeresen 
imádkozik, tényleg erőt és 
örömet merít Isten jelenlété-
ből és szeretetéből, az sokkal 
jóindulatúabb és türelmesebb 
embertársaihoz. Észreveszi 
a jót és a szépet a másikban 
és a világban, a kudarcok 

és csalódások nem törik le 
olyan könnyen, nem veszíti 
el a reményét a szenvedések 
közepette sem. Derűs lelkü-
lettel veszi vállára a hétköz-
napok terheit. 

Aki csak látványos jóté-
konysági rendezvényeken, 
kamerák előtt adakozik, az 
sokszor a hétköznapokban a 
zsugorinál is zsugoribb, anya-
gias és harácsoló. Alkalma-
zottait éhbérért dolgoztatja, 
nem adja meg nekik, ami jár. 
Az emberek nyilvánvaló nyo-
mora akár a szájáig is érhet, 
akkor sem feltétlenül veszi 
észre. Az anyagi vesztesége-
ket félelmetes kirohanások-
kal reagálja le, valóban rabja 
a pénznek, s akár a legköze-
lebbi emberi kapcsolatait, a 
családját is tönkreteszi ezzel. 
Akinél azonban a jószívűség, 
a lemondás annyira termé-
szetessé válik, hogy tényleg 
„nem tudja a bal keze, hogy 
mit cselekszik a jobb”, az 
nagy szabadságot él meg az 
anyagi javakkal szemben. 
Nem rabja a pénznek és a 
pénzen megvehető dolgok-
nak, eszközként használja 
őket, és nem azok uralkodnak 
fölötte. Mindig tudja, hogy az 
emberi kapcsolatok előbbre 
valóbbak a testi jólétnél és 
kényelemnél. Épp ezért az 
anyagi veszteségeket, bizo-
nyos dolgok hiányát, nélkü-

lözését sem éli meg keserű 
szívvel, hanem képes derűs 
maradni kevesebbel megelé-
gedve is. Hát nem csodálatos 
jutalom ez?

A Nagyböjt szent negyven 
napja az ősegyházban a ka-
tekumenek (keresztelendő 
hitjelöltek) felkészülésének 
utolsó, lelkigyakorlatos jel-
legű, intenzív szakasza volt. 
Különösen ebben az időszak-
ban törekedtek arra, hogy 
kiformálják magukban azt a 
lelkületet, amely Jézus Krisz-
tusban megvolt. Az imádság, 
az önzetlen szeretet, az áldo-
zatkészség lelkületét, a földi 
javaktól való elszakadás és 
az örök életre való vágya-
kozás lelkületét. Erre való a 
böjt, a lemondás gyakorlása 
is. Legyen az előttünk álló 
Nagyböjt számunkra is olyan 
időszak, amikor igyekszünk 
mindjobban elsajátítani és 
begyakorolni Krisztus sze-
mélyiségének vonásait, s 
érezzük is meg egyre telje-
sebben azt a jutalmat, amit 
ettől várhatunk! A lelki béke, 
a megpróbáltatások közepet-
te is megnyilvánuló türelem, 
a derű és jóindulat, az anya-
giaktól való szabadság és a 
mélyebb szeretetkapcsolatok 
jutalmát.

Dr. Finta József
plébános
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Reméljük a tél nem tart már 
túl sokáig. 

A hó, jeges út miatt a 
csúszás veszély mind a gyalo-
gosoknál, mind a járműveknél 
nagyobb, a többi évszakhoz 
képest. Idős, nehezen mozgó, 
könnyen megszédülő, gyakran 
csontritkulásban szenvedő em-
bereknél az egyszerű elesés is 
súlyos következménnyel járhat. 
Érdemesnek tartom ezért fel-
hívni a figyelmet arra, hogy mit 
tehetünk, ha ilyen estet látunk? 

A vérző sérülthez mentőt kell 
hívni. Központi segélyhívó: 112

Ilyen esetben tájékozódjunk 
a baleset helyéről (Utca, ház-
szám) Időt nyerünk, ha meg 
tudjuk határozni, hogy hova 
várjuk a segítséget. Mondjuk 
be nevünket és mobil telefo-
nunk számát, hogy a mentő 
megtaláljon bennünket.  A 
mentős diszpécser kérdéseit 
türelmesen figyeljük és igye-
kezzünk pontos választ adni. 
Szakmai tudása és gyakorlata 
alapján dönt arról, hogy milyen 
készültségi szintű mentőt küld-
jön. Tanácsaival segítségünkre 
lesz, hogy milyen teendő van, 
míg megérkezik a szaksegít-
ség. 

Lényeges, ha orrból, fülből 
észlelünk vérzést, még akkor 
is, ha kisebb fokúnak látjuk, ok-
vetlen jelezzük a mentő hívása-
kor. ( Ez lehet akár koponyaala-
pi törés tünete is.)

A sérülthez érve mutatkoz-
zunk be, kérdezzük meg, hogy 
miben segíthetünk?

Ha nem kapunk választ, an-
nak oka lehet eszméletlen ál-
lapot. 

Eszméletlen sérült esetében 
a stabil oldalfekvéssel megaka-
dályozhatjuk mind a nyelv hát-
racsúszását, mind a félrenye-
lést, (nyál, vér, hányadék) ezzel 
biztosítjuk a szabad légutakat. 

A stabil oldalfekvés az el-
sősegély egyik legfontosabb 
életmentő műfogása, minden 
alapfokú elsősegély-tanfolyam 
alapismerete.

A fulladás az eszméletlen 
sérülteket fenyegető egyik leg-
nagyobb veszély, ami még ak-
kor is a sérült életébe kerülhet, 
ha a sérülése egyébként nem 
is veszélyes. A szabad léleg-
zés biztosítása az elsősegély 
nyújtójának alapvetően fontos 
feladata, mivel oxigénellátás 
nélkül percek alatt megkezdőd-
het az agyszövetek elhalása és 

beállhat a halál. Az eszmélet-
len embernek át kell vizsgálni 
a száj- és garatüregét, onnan el 
kell távolítani a lélegzést aka-
dályozó anyagokat, beleértve 
az esetleg hátracsúszott nyel-
vet is, majd olyan testhelyzetet 
kell kialakítani a sérült számá-
ra, amelyben nem állhat be 
újra a légutak elzáródása. Ez a 
stabil oldalfekvés.

Kizáró tényezők
Vannak olyan sérülések, 

amelyek mellett más módot 
kell választani a légutak szaba-
don tartására. Ezek:

Combcsonttörés
Medencetörés
Szegycsonttörés
Súlyos mellkasi sérülés (so-

rozat-bordatörés)
Nyílt hasi sérülés
Gerinctörés
A végtagok a testet stabil és 

kényelmes helyzetben rögzítik. 

Ha meggyőződött arról, hogy a 
beteg légzése kielégítő, és a sé-
rülése nyilvánvaló, igyekezzék 
őt ebbe a testhelyzetbe hozni. 
NE MOZGASSA a beteget, ha 
az gerincsérülést szenvedett!

1. Ellenőrizze, van-e az áldo-
zat szájában idegentest vagy 
műfogsor.

2. Az áldozat fekvésben kö-
zelebb eső karját helyezze a 
testéhez egészen közel, illetve 
gyűrje a combja alá.

3. A másik karját húzza a 
mellkasa előtt maga felé, majd 
a távolabbi lábát tegye kereszt-
be a közelebbi fölött.

4. Egyik kezével támassza a 
beteg fejét, a másikkal a távo-
labb eső csípő táján markolja 

meg ruházatát, s görgesse a 
testét maga felé.

5. Ismét győződjön meg ar-
ról, hogy a beteg feje megfelelő 
helyzetben van-e, és a légzése 
kielégítő-e.

6. Hajlítsa a sérült felül lévő 
karját kényelmes helyzetbe úgy, 
hogy az felsőtestét támassza, 
majd a felül lévő lábával – tér-
dben hajlítva – támassza meg a 
test alsó felét. Ezután óvatosan 
húzza ki törzse alól a beteg alul 
maradt karját, és hátul helyez-
ze a test mellé, ezzel megaka-
dályozza, hogy a beteg esetleg 
ismét a hátára gördüljön.

Amennyiben a sérült nem 
vérzik és eszméleténél van, 
kérdezzük meg, hogy mi tör-
tént? Megszédült vagy megbot-
lott e? Fontos, hogy nyugodtan, 
ne pánikot keltve segítsünk. 

1. Érdeklődjünk, hogy emlék-
szik e a történtekre? Szédül e? 

Ebből következtethetünk 
arra, hogy a fejét megüthet-
te e, agyrázkódása lehetett e? 
Amennyiben ennek gyanúja 
merül fel, mindenképpen szük-
séges, hogy orvosi vizsgálata 
történjen. Mentőt kell hívnunk. 
Pár mondattal érdeklődjünk a 
nevéről, honnét hová tartott. 
Ez azért fontos, mert esetleges 
térbeli tájékozatlansága is gya-
nút kelthet bennünk, hogy akár 
agyi keringési zavara, akár fej-
sérülése is lehetett.

Ezekben az esetekben a pil-
lanatnyi kielégítő állapot ké-
sőbb romolhat. A későbbiekben 
fellépő aluszékonyság, hányás, 
szédülés koponyaűri bevérzés, 
nyomás fokozódás tünete lehet. 

2. Fájlalja e valamely test-
részét? Nem szabad azonnal 
felállítani a sérültet, hiszen 
nem tudjuk nincs e töréses sé-
rülése? Kérjük meg, hogy moz-
gassa óvatosan külön- külön a 
végtagjait, emelje meg a fejét. 
Amennyiben fájdalmat jelez, az 
figyelmeztető jel. Akár a végta-
gok, akár a gerinc töréses sé-
rülése a felállás következtében 
elmozdulhat, és ez szintén sú-
lyos következményekkel járhat.  
(A gerincvelő szakadás például 
bénulást eredményezhet. )

3. Gyakori töréstípus idősek-
nél a combnyak törése, mely a 
csípő és a combcsont fájdalmá-
val jár. 

4. Elesésnél a kézen támasz-
kodás miatt a csukló (orsó-
csont) törése fordul elő.  

5. Amennyiben a mellkasát 
fájlalja és légszomj érzése van 
a sérültnek, az bordatörésre 
utalhat. A légmell akkor kelet-
kezik, ha a mellhártya is sérült 
és a tüdő egy része, összeesik. 

6. A hasi sérülések alatto-
mosak lehetnek. Ha a hasát 
üti meg a sérült, akár tompa 
tárggyal, az a lép és a máj zú-
zódását, tokon belüli bevérzé-
sét okozhatja. Ennek tünetei 
is enyhék lehetnek a sérülés 
pillanatában, de később a bel-
ső vérzés miatt súlyos állapotot 
eredményezhetnek. 

7. Az ízületek (boka, térd, 
váll, könyök, stb.) zúzódásai 
duzzanattal, fájdalommal jár-
nak. Érdemes megnézetni a 
baleseti sebészeten, hogy ki-
zárható e törés, vagy repedés, 
esetleg a szalag szakadás. Ha 
igen, úgy pihentetéssel, boro-
gatással néhány napon belül 
gyógyulnak ezek a gyakori sé-
rülések. 

Kívánom, hogy ne csak a tél, 
de a többi évszak is baleset-
mentes legyen minden kedves 
olvasó számára!

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Balesetek télen
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Törökné Zsuzsi festőállvány elé állt
Lajosné Török Zsuzsa már 
nyugdíjas. Egy-két éve 
megajándékozta egyik ba-
rátnője egy festékkész-
lettel. Először csak néze-
gette, majd gondolt egy 
nagyot, vászon elé állt, és 
mit ad isten, képek szület-
tek a keze alatt.

Egyre több kép, egyre job-
bak és jobbak mosolyognak 
vissza rá, és ő egyre több időt 
tölt a vászon előtt. Örömét leli 
a festészetben, és ez a leg-
fontosabb a világon. Amikor 
már azt hisszük, hogy nincs 
is szükség ránk, mert a gyer-
mekek kirepülnek, megszűnik 
a mindennapos feladatunk, 
akkor ismét kell, hogy min-
denki találjon magának valami 
fontos elfoglaltságot. Ha ez-
zel még másoknak is örömet 
okoz, akkor már igazán elége-
dett lehet nyugdíjas éveivel.

– Kedves Zsuzsi, kérlek, 
mutatkozz be az olvasók-
nak!

– Hódmezővásárhelyen szü-
lettem 1951. július 28-án, 
ahonnan születésem után 
nem sokkal Kecskemétre 
költöztünk. Édesapám sport-
vezetőként dolgozott hosszú 
évekig, Édesanyám asszisz-
tensnőként a helyi Rendelő-
intézetnél. Testvérem nincs, 
de nagyon sok gyerek volt a 
környékünkön, igazi grund 
hangulat, remek évek. Az álta-
lános iskola elvégzése után a 
Katona József Gimnázium di-
ákja lettem. Nagyon szerettem 
az irodalmat, a nyelveket és a 

biológiát. Akkori tanáraimra 
nagy hálával gondolok vissza. 
Családi okok miatt nem tud-
tam továbbtanulni, de olyan 
munkahelyeim voltak, ahol 
folyamatosan képezhettem 
magam.

A szülővárosomba rendsze-
resen hazajártam az én drága 
keresztszüleimhez, akik gyer-
mektelen házaspárként szinte 
a sajátjuknak tekintettek. Ott 
szerettem bele a természetbe, 
rengeteget voltam kint a sza-
badban.

1976-ban mentem férj-
hez, és azóta élünk boldog 
házasságban. Két gyerme-
künk született: 1983-ban At-
tila,1990-ben Anita. Nagyon 
büszke vagyok rájuk, nagysze-
rű felnőttek lettek. Nyugdíjas 
éveimet elég mozgalmasan 
töltöm. A festészet mellett so-
kat járunk irodalmi körökbe, 
rendezvényekre, és a mozgás 
sem hiányzik az életemből. 
Néhány éve még kézilabdáz-
tam, most pedig rendszeresen 
úszom. Szóval igyekszem tar-
talmasan tölteni a megnöve-
kedett szabadidőmet.

– Megfordult valaha is a 
fejedben, hogy te képeket 
fogsz festeni? Vagy talán 
a versíráshoz vonzódtál in-
kább?

– Soha életemben nem 
gondoltam volna, hogy valaha 
festek majd. Annál is inkább, 
mert az általános iskolában 

művésztanárom volt, aki csak 
az igazán tehetséges gyere-
kekkel foglalkozott. Verselésre 
nem adtam még a fejem, de 
ha festés helyett tollat kapok 
ajándékba, ki tudja mi lett vol-
na?

– Mikor és kitől kaptad a 
festéshez a munkaeszközö-
ket? Vajon milyen megfon-
tolásból vehette neked ezt 
az ajándékot a barátnőd?

– Tavaly februárban a név-
napomra 6 akril festéket, 3 
ecsetet kaptam ajándékba az 
én drága énekes barátnőmtől. 
Szerintem valami megérzés 
vezérelte. Ő sem gondolta, 
hogy ez lesz a végeredmény. 
Talán egy tartalmas elfoglalt-
ság volt a cél. Mindenesetre 
napról napra boldogabbá tesz 
a tudat, hogy megkaptam az 
élettől ezt a lehetőséget

– Milyen volt az első ké-
ped? Megvan még?

– Az első képem egy tenger-
partot ábrázol. Természetesen 
féltve őrzöm, még ha nagyon 
kezdetleges is, de azok az én 
első ecsetvonásaim, próbál-
kozásaim. Az előtérben egy 
sziklafal, tenger, a háttérben 
hegyek és naplemente. Csodá-
latosan élénk színek, amiket 
úgy kevertem a meglévő fes-
tékekből.

– Hány képet festettél az-
óta?

Ez alatt a másfél év alatt 42 
képet festettem. Ebből is lát-
szik, mennyire imádom azt, 
amit csinálok.

– Milyen technikát alkal-
mazol?

– Akril festéket használok, 
és farostlemezre festek. Nagy-
szerű anyag az akril, egész-
ségre nem ártalmas, gyorsan 
szárad, és könnyen javítható. 
Más technikákkal még nem 
próbálkoztam egyelőre.

– Hogy állsz a rajzolással?
– Ez egy nagy kihívás szá-

momra. Nem úgy születtem, 
hogy tehetséges rajzoló len-
nék, de szándékosan olyan 
témákat keresek, ahol tudom 
fejleszteni ezt a készségemet.

– Melyek a legkedveltebb 
témáid?

– Nagyon szeretem Olasz-
országot. Több képem is egy 
ottani tájat ábrázol egy szép 
épülettel. Azután az éjszaka 
színei, amelyek rabul ejte-
nek, de egy szép téli havas táj 
is. Az élénk színek fontosak 
számomra, vidámságot tük-
röznek, amilyen én magam is 
vagyok.

– Úgy tudom, hogy nem 
csak ecsettel viszed fel az 
anyagot a vászonra, hanem 
más eszközökkel is.

– Elsősorban ecsettel dol-
gozom, de bal kézzel, és néha 
használom az ujjaimat is, vala-
mint festőkést is.

– Hány kiállításod volt ed-
dig?

– Eddig két kiállítással 
büszkélkedhetek. Az első a 
szülővárosomban, Hódme-
zővásárhelyen volt, szintén a 
véletlennek köszönhetően. A 
Vásárhelyi Televízió riportot 
is készített velem. A második 
a kedves művész barátaim kö-

ARCOK, EMBEREK KATONATELEPRŐL
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rében, a Szecsődi Udvarház-
ban, Kerekegyházán volt.

– Ki a példaképed?
– Egy orosz-izraeli festőmű-

vész, akinek a művein megje-
lenő élénk színek nagyon közel 
állnak az én világomhoz. Né-
hány alkotásomat az ő képei 
ihlették, nem törekedve ter-
mészetesen arra, hogy lemá-
soljam. Inkább csak az alapot 
adták a festményemhez.

– Nem gondoltál még rá, 
hogy jó lenne egy festőtá-
borba elmenni, ahol sokat le-
hetne tanulni a mesterektől?

– Megfordult már a fe-
jemben, mert lehetőség van 
bőven. Azonban úgy érzem, 
nekem nem való a csoportos 
alkotás, zavar, ha valaki áll a 
hátam mögött. Sokkal inkább 
szeretek egyedül, nyugalom-
ban alkotni otthon.

– Elfogadod e a segítsé-
get vagy a kritikát?

– Természetesen nyitott va-
gyok az ötletekre, a segítség-
re, mert van még bőven mit 
tanulnom. A kritikát is el kell 
fogadni, abból lehet építkezni. 
Persze, ha az első képemnél 

nagyon szívemre veszem az 
akkor kapott bírálatot, ami 
nem szakértőtől jött, akkor 
most nem tartanék itt.

– Zsuzsikám, egy a fon-
tos, hogy te örömöd leld az 
alkotásokban!

– Csodálatos érzés egy el-
készült festményemet látni! 
Néha kicsit hitetlenkedve né-
zem: tényleg én festettem? Ál-
talában fotók adják a témáim 
alapját, de a saját elképzelé-
semhez alakítva.

– Mióta éltek Katonatele-
pen?

– 1986-ban költöztünk Ka-
tonatelepre. Szüleim sajnos 
már nem élnek, de mindig a 
szívemben lesznek. Sokat ta-
nultam tőlük az életről, a vi-
lágról. Édesapám hosszú éve-
kig dolgozott sportvezetőként, 
valószínű, hogy tőle örököltem 
a sport iránti szeretetemet. 
Édesanyám asszisztensnő volt 
a Rendelőintézetnél. Nagyon 
melegszívű, igazi jó lélek volt, 
sokan szerették.2009-ben ha-
gyott itt bennünket. Nagyon 
hiányzik, mindig közel álltunk 
egymáshoz.

– Megkérlek, hogy mu-
tasd be a családodat is.

Férjemmel 1976-óta 
élünk boldog házasság-
ban.1983-ban megszületett 
Attila fiam.1990-ben Anita 
lányom. Nagyon büszke vagyok 
rájuk. Mindketten dolgoznak, 
és saját lábukra álltak. Együtt 
élünk itt Katonatelepen egy 
nagy családi házban. Férjem 
és én is nyugdíjasok vagyunk, 
2008 óta. Sokat járunk külön-
böző rendezvényekre, irodal-
mi körökbe. Én egy véletlen-
nek köszönhetően 2016-ban 
kezdtem el festeni, amely 
csodás ajándék az élettől. Fér-
jem foglalkozása kárpitos, és 
bizony még mindig talál ma-
gának hasznos elfoglaltságot, 
de ez így van rendjén.

– Szoktad e olvasni az új-
ságunkat?

– A Katonatelepi Közügye-
ket rendszeresen olvasom, és 
a Facebook oldalon lévő híre-
ket is.

Az újságban mindig találunk 
számunkra is hasznos dolgo-
kat, legyen az egészségügy, 
avagy kertészkedési tanácsok, 

stb. Most pedig már várom az 
általad készített interjúkat, 
hogy többet tudjunk róla, kik 
is laknak itt Katonatelepen. 
Kik is az új szomszédjaink, 
mert mint tudjuk a jó szom-
széd áldás.

– Milyen viszonyban vagy 
a szomszédokkal? 

– Mindenkivel jó viszonyban 
vagyunk. A legtöbb szomszé-
dunk már több éve mellettünk 
él. Akik meg elköltöztek azok-
kal is nagy örömmel üdvözöl-
jük egymást, és megállunk né-
hány percet beszélgetni

– Nagyon szépen köszönöm 
a beszélgetést. Lehet, hogy 
ezáltal még néhány nyugdí-
jasnak kedvet is adtunk az 
alkotáshoz is. Zsuzsim, lehet, 
hogy még egyszer létrehozzuk 
itt Katonatelepen a Művészek 
és művészet pártolók klubját? 
Kívánok számodra jó egész-
séget, legyen örömöd még a 
sok-sok alkotásodban! Boldog 
újesztendőt kívánok neked és 
kedves családodnak.

Lejegyezte: 
Nagy L. Éva

Bár a tél utolsó hónapjának nézünk elébe, az 
eddig tapasztaltak alapján, nagy valószínű-
ség szerint még nem úsztuk meg az igazi 
tél viszontagságait. Februárban, a sokéves 
megfigyelések alapján gyakran lehet részünk 

kiugróan alacsony hőmérsékletekben, hava-
zásban, kellemetlen időjárásban. Ezért talán 
nem hiábavaló, ha közzétesszük lapunkban a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság – 
még a tél elején kiadott – közleményét.

Polgárőrség
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Fontosabb kerti teendők februárban
A mai időjárási viszonyok, a hektikus változások, egyre 
nehezebbé teszik a kert, ház körül tevékenykedők – és 
persze általában a mezőgazdaságban dolgozók számá-
ra – egy havi lebontású munkanaptár összeállítását. A 
kerti teendők ideje mindig az időjárás alakulását kell, 
hogy kövesse. A következőben felsorolt tanácsok, tip-
pek, munkálatok akár heteket is csúszhatnak az időjárás 
változásai miatt. Ettől függetlenül, tegyük meg mindazt, 
ami az adott időjárási viszonyok miatt elvégezhető, mert 
ellenkező esetben a következő hónapokban összetor-
lódhatnak a teendőink. Lévén február azért mégiscsak 
a tél utolsó hónapja, várhatóan már közeleg a tavasz, 
és érdemes röviden kiemelni az okvetlenül elvégzendő 
feladatokat.

1.Tavaszi metszés

Az egyik legfontosabb aktuális 
teendő, enyhe időben már feb-
ruár közepétől lehet kezdeni, 
leginkább a strapabíróbb faj-
táknál (körte, alma). Barack, 
szilva esetében viszont jobb 
megvárni a márciust, mert ha 
éjszakai fagyok jönnek (febru-
árban ez elég gyakori!), a fenn-
áll a visszafagyás veszélye. 
Célszerű a tél végi metszést 
március közepéig befejezni, 
mert ezután már elenged-
hetetlen a a tavaszi lemosó 
permetezés. A gyümölcsfákat 
meg kell szabadítani a letört 
elszáradt gallyaktól, el kell 
távolítani a feleslegessé vált 
ágakat (felfelé növő vízhajtá-
sok, a fa törzse felé növő ágak, 
a túlzsúfolt, egymást keresz-
tező ágak). A szabadban átte-
leltetett, mediterrán eredetű 
növények (pld .: rozmaring, 
levendula), esetén, mivel ezek 
fagyra érzékenyebbek, még ne 
nyírjunk vissza, hagyjuk már-
ciusra.

A tavaszi metszés körébe 
sorolnám a törzstisztogatást 
majd a fák koronájának ritkí-
tását, mert ez esetben nyer-
hetünk szellős, napsütötte 
lombozatot, ami előfeltétele 
a biztonságos, kártevők elleni 
védekezésnek, majd később a 
gyümölcsérének is.

Az őszibarack és a szőlő 
termőre metszését nem kell 
elsietni, várjuk meg míg a 
rügyek már kissé duzzadni 
kezdenek! Szőlőtermelők fi-
gyelmét felhívnám a szőlőtő-
kék ekkor aktuális és fontos 
harmatgyökerezésére. Ezek a 
gyökerek a talajfelszín köze-
lében sokszor ujjnyi vastag-

ra nőnek és a többi (oldal és 
talpgyökerek) szerepét átvéve, 
gyengítik azok víz és tápanyag 
felvételi képességét, száraz 
tenyészidőszak esetén a nö-
vény nem képes kinevelni a 
fürtöket. A harmatgyökerezés 
elmulasztása esetén fennáll az 
a veszély is, hogy a töke elválik 
saját alanyától és külön életet 
kezd élni.

2. Korai zöldségek elvetése,  
ha nem fagyott a talaj

Amint kiengedett a föld és a 
talajfelszín már eléggé meg-
szikkadt, kezdhetjük a vetést, 
de csak ősszel felásott, majd 
vetés előtt elgereblyézett ta-
lajba ((homokos talajoknál ez 
nem olyan fontos) helyezzük 
el a korai zöldségek magjait. 
Olyan zöldségeknél lehetsé-
ges ez, melyek képesek ala-
csonyabb hőmérsékleten is 
csírázni, képesek átvészelni 
a rövidebb ideig tartó talaj-
menti fagyokat is.

Azokat a magvakat vethe-
ted korán, amelyek alacsony 
hőmérsékleten is csíráznak 
és az átmeneti talajmenti 
fagyoktól nem károsodnak. 
Ilyen például a borsó, a fe-
jes saláta a hónapos retek a 
sárgarépa, a petrezselyem, 
a spenót, a vöröshagyma. A 
magvetésnél fontos tényező 
a vetőmag anyag helyes kivá-
lasztása, nem mindig a leg-
olcsóbb a legjobb, kérjük ki a 
szakeladók véleményét!

Általában nem kedvező, ha 
a magok túl mélyre kerülnek, 
de ha túl sekélyen vetjük, 
előfordulhat, hogy a mada-
rak (főleg a galambok, rigók) 
megdézsmálják, különösen a 
borsót kedvelik, ezért ezt 5-6 

cm mélyre vessük, míg a töb-
binél 2-3 cm elegendő. Feb-
ruárban, enyhe idő esetén a 
növények nedvkeringése már 
megindul, és minthogy a víz-
felvétel a szöveteket lazítja, 
a fagyveszély megnő, külö-
nösen a sekélyen vetett ma-
goknál. Különösen az apró 
magvaknál csaknem elke-
rülhetetlen a túl sűrű kelés, 
ezért később ritkítani, egyel-
ni kell kikelés után, ha nem 
akarunk korcs gyökérzetű 
répát, retket betakarítani. Az 
egyelést elkerülhetjük szalag-
vetéssel (U-formájú, széle-
sebb barázdahúzás sorhúzó 
kapával), vagy drazsírozott 
magok (minden drazséban 
1db mag van) alkalmazásá-
val. egy drazséból egy növény 
kel ki. Fontos a drazsírozott 
magról vetet növények ese-
tén a többszöri öntözés.

Fordítsunk külön figyelmet 
arra, hogy több zöldségfajta 
korai vetése esetén a külön-
böző növények különböző 
idő elteltével csíráznak és 
a nehéz megkülönböztetni 
őket a szintén kelő gyomnö-
vényektől, amelyek elnyomják 
a haszonnövényt. Ezt elkerü-
lendő, érdemes a lassan kelő 
fajtákat ((pasztinák, vörös-
hagyma, petrezselyem) jel-
zőnövények magjaival kever-
ten vetni (retek, fejes saláta 
pld.).

3. Készüljünk fel  
a palántanevelésre

Csaknem minden Katonatele-
pi ingatlan rendelkezik akkora 
nem beépített területtel, ahol 
nemcsak a díszkert gondozá-
sa lehetséges, hanem a csa-
lád zöldségszükségletét meg 
lehet termelni. A palánták 
neveléséhez elegendő akár a 
konyha sarkában kialakított 
kis hely is.

Február végéig el kell vetni 
a magokat, hogy körülbelül 6 
hét alatt, a szabadföldbe ül-
tetés időpontjáig, életerős kis 
palánták serdüljenek. Ilyenkor 
érdemes elvetni palántázásra 
a korai fejes saláta, a karalá-
bé, brokkoli, valamint a korai 
fejes káposzta, korai kelká-
poszta magokat. Ha későbbre 

halasztjuk a palántázást, na-
gyon össze tudnak zsúfolódni 
a tavaszi egyéb teendők!

Magvetés előtt ellenőrizzük, 
hogy az adott növény milyen 
hőmérsékletet igényel a csí-
rázáshoz. Azokat a növényeket 
neveljük palántákról, melyek 
keléséhez és palánta korban 
20-24 °C-os egyenletes hő-
mérsékletet igényelnek. 

Ez a hőmérsékletet biztosít-
va figyelmet kell még fordítani 
a megfelelő fényviszonyok-
ra (világosság), az elegendő 
nedvességre és tápanyagra is. 
Nem megfelelő körülmények 
esetén lelassul a csírázás, a 
növények elpusztulhatnak, a 
palánták gyengék, gyakran fel-
nyurgulnak.

4. Növényvédelem

Az idei tél eddig eltelt idősza-
kában Katonatelep környékén 
nem voltak igazán zord, fa-
gyos időszakok, sőt, a több-
éves átlagoknál lényegesen 
magasabb napi középhőmér-
sékleteket mérhettünk. Ha a 
mostani enyhe időt zord, fa-
gyos idő követi, az érzékeny 
virágrügyek elfagyhatnak. A 
februári tavasz – márciusi tél 
az idei gyümölcs és szőlőter-
mést semmisítheti meg.

Ez az időjárás sajnos sú-
lyosan érint a növényvédelem 
hatékonyságát is. A kártevők 
tojásai, a betegségek spórái a 
telet károsodás nélkül vésze-
lik át, tehát tavasszal nagy-
mértékű elszaporodásukra 
kell felkészülnünk. Ezért lesz 
óriási jelentőségű a tavaszi le-
mosó permetezés a későbbi-
ekben. De február végére már 
tisztábban láthatunk!

Dr. Kerényi Zoltán
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180 éve született Mathiász János
„A titok kulcsa nem lehet más, 
csak a szakadatlan munka és 
kitartás.”

A mai „megfogalmazás” sze-
rint, az első hazai csemegesző-
lő „kutatási projekt” vezetője 
Mathiász volt, „aki a kristály-
szemű kecskeméti aranyhomok 
felmérhetetlen értékű tulaj-
donságait kikutatva, az emberi 
elme tudását és felfedezéseit 
a haladó ember vasakaratával 
és hihetetlen türelmével páro-
sítva, odatette a világkiállítások 
állványaira, királyok asztalára 
Istennek csodálatos remekét: 
a kecskeméti homokban kite-
nyésztett, világhódító új szőlő-
fajtákat.” (Váry, 1949).

A Sáros megyei Ádámföldén 
született 1838. február 22-
én. Elemi iskoláit Eperjesen, a 
középiskolát Kassán végezte, 
majd egy évet töltött a kassai 
római katolikus „papnöveldé-
ben”. 1858 –1860 között jogi 
főiskolára járt Kassán, és még 
a főiskola hallgatójaként hiva-
talt vállalt a vármegyeházán. 
Még az évben házasságot kö-
tött Gerhard Annával, egy hely-
béli aranyműves leányával, aki 
révén a Teremtő a bő gyerme-
káldással ajándékozta meg a 
családot.

1866 fordulatot hozott éle-
tében, ekkor ismerkedett meg 
Munkátsy József építésszel, aki 
szenvedélyes fajta-gyűjtő volt 
és tovább növelte benne a szőlő 
iránti vonzalmat, ami még a kis 
Ádámföldei gyümölcsöskert-
ben gyökerezett. Még főispáni 
titkár, amikor fajtagyűjteményt 
létesített Kassán a Rozália he-
gyen és ettől kezdve mondhatni, 
minden szabadidejét és a csa-
ládtól „elvonható” jövedelmét 
új hobbijának szentelte.  A ki-
tartó munka 1873 –ban hozta 
meg első nagyszerű gyümölcsét 
a bécsi világkiállításon az első 
helyezést, és ami talán még 
ennél is jelentősebb volt, az is-
mertséget a világ szőlőtermelői 
körében. A kiállításra 27 cse-
répbe ültetett 100 különböző 
fajta, kifejlődött fürtű tőkéjével 
nevezett be és elnyerte az első 
helyezés mellett a résztvevők 
és a nagyközönség csodálatát.

A következő személy, akivel 
ismeretséget majd barátsá-
got is kötött, és aki később 

a munkaadójává is vált, gróf 
Andrássy Gyula, a Monarchia 
külügyminisztere.  Megismer-
kedésük után néhány évvel, 
1881–ben a gróf felkérte a 
Szőlőskén lévő szőlőbirtoka 
vezetésére. Mathiász ezt meg-
előzően már tervezte a délebbi 
országrészbe költözést, 1880–
ban Mádon szőlőt vásárolt, 
de mégis elfogadta Andrássy 
ajánlatát és Szőlőskére települt 
át népes családjával, mert a 
gróf ajánlata a fajtagyűjtemény 
áttelepítésének lehetőségét 
is magában foglalta. Közel 20 
évig a Szőlőskei birtok lett a 
munkahelye és családi otthona 
is egyben.  Ebben az időben 
már javában „tombolt” a filoxé-
ra járvány egész Európában, az 
Andrássy birtokon is komoly 
károkat okozott, de Mathiász 
eredményesen vette fel a har-
cot, a szénkénegezési eljárás 
alkalmazásával nagymérték-
ben visszaszorította a fertőzést 
és a kártételt. Ennek ellenére 
tisztában volt azzal, hogy ez 
csak „ideig-óráig” nyújt védel-
met és biztonságot az akkorra 
már hatalmasra nőtt gyűjtemé-
nyének és a nemesítési munká-
ja eredményeként megszülető 
új hibrid-tőkéknek. Ezek között 
az első a Chasselas Queen 
Victoria white és a Kalábriai 
fehér fajták keresztezéséből 
származó, kiváló tulajdonsá-
gokkal rendelkező új cseme-
geszőlő-fajtája lett, amelynek 
1887-ben a honfoglalás közelgő 
1000. évfordulója tiszteletére 
az Ezeréves Magyarország Em-
léke nevet adta. Az új cseme-
geszőlő nemcsak hazánkban, 
hanem Amerikában is – ahová 
Katona Zsigmond, a hűséges 
segítőtárs, az önzetlen barát 
küldte ki – növelte Mathiász és 
a magyar szőlőtermesztés hír-
nevét, s mint kiváló borszőlőt 
telepítették több ezer hektáron. 

Akkoriban már köztudomá-
súvá vált, hogy a szőlőtetű a 
homoki szőlőkben nem él meg, 
ha bekerül is elpusztul. Aho-
gyan a kecskeméti emberek ak-
koriban találóan megjegyezték, 
„kiszúrja a szömit a homok”. 
Mathiász felismerve az immun-
is homoktalaj előnyeit, végleges 
elhatározásra jutott, amiben 
egy újabb találkozás is megerő-

sítette, Katona Zsigmond sze-
mélyében.

Katona Zsigmond, aki „jó-
nevű” gyógyszerész volt Kecs-
keméten, és szintén a „szőlő 
szerelmese”, felismerve és 
„kihasználva” Mathiász hely-
zetét, látogatásra hívta Őt a 
katonatelepi birtokára. Katona 
Zsigmond bár sejtette, a kezé-
be került, Mathiász által meg-
jelentetett árjegyzékek gazdag 
tartalmából és Mathiász addigi 
sikereiből következően talán 
tudta is, hogy Mathiász Kecs-
kemétre költözésével az ő sző-
lészeti sikerei hamarosan ár-
nyékba borulnak, mégis teljes 
befolyását latba téve próbálta 
meg Mathiászt Katonatelepre 
„csábítani”. Pedig, ha tudta vol-
na, hogy az elhatározás valójá-
ban már meg is született…

A Katona család levéltári 
hagyatékából „előkerült”, Mat-
hiász Katona Zsigmondnak 
címzett levelei közül az első 
tartalmazza egy katonatelepi 
látogatás szándékát. Amint a 
levél keltezéséből és tartalmá-
ból kiderül, Mathiász március 
közepén szándékozott felkeres-
ni a Katona birtokot és igénybe 

venni a házigazda és családja 
vendégszeretetét.       A ha-
gyatékban található követke-
ző levél, amelynek keltezése 
augusztus 15., és amelyben 
Mathiász köszönetet mond Ka-
tonának – ahogyan fogalmaz, 
„A rendkívüli vendégszeretete-
dért”, arra enged következtetni, 
hogy a látogatás talán mégis 
csak később valósulhatott meg 
– ahogyan  erre Váry István 
is hivatkozik –, augusztus 3-t 
jelölve meg az első látogatás 
dátumaként. Kevés a valószínű-
sége annak, hogy a „lekötelezett 
látogató”, Mathiász, öt hónapot 
várt volna a köszönettel. Persze 
az is előfordulhat, hogy íródtak 
ez alatt is levelek, amelyek nem 
maradtak fent az utókornak. 

A következő lapszámokban 
a korábban hivatkozott levelek-
kel, azok tartalmával szeretnék 
foglalkozni. Megvilágítva azok 
hátterét és bepillantást nyújtva 
annak a közel egy évtizednek a 
történéseibe, amely alatt elte-
lepült a katonatelepi Mathiász 
szőlőbirtok, felépült a Mathiász 
villa, és számos Mathiász éle-
tének meghatározó eseménye 
történt.                 Lázár János
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a. Tel.: +3676 323 188

Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  
kedd, csütörtök: 13-18 óráig

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

FELHÍVÁS
A korábbi lapszámunkban, és a Facebook csoportban is, február 17-re meghirdetett

„Hagyományőrző disznóvágásra” legkésőbb 

2018. február 13-ig lehet jelentkezni
telefonon: Balla Krisztián (30/624-6989, vagy Tóth László (20/9737187)

A Katonatelepi Baba-Mama klub februári programkínálata 
Február 8. csütörtök, 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás 

István bácsival (700 Ft/alk.), helyszín: Református Templom 
kisterme

Február 13. kedd, 10 órától Baba-Mama klub Nagysolymosi 
Andrea védõnõvel (ingyenes), helyszín Katonatelepi Fiókkönyv-
tár

Február 22. csütörtök 10 órától Zenebölcsi Roszikné Ildi-
kóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme

Február 27. kedd, 9:30-tól „ Így tedd rá” népi játékok és 
tánc 1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Re-
formátus Templom kisterme

ALAKFORMÁLÓ torna Tálasné Katával, JANUÁR 10-től min-
den 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”

Kedves Katonatelepi Lakosok!
Ismét báli szezon van, ezért óvodánk 2018. február 24-én 19 órától szeretettel várja 

a bálozni és a segíteni szándékozókat!
A bál helye: a Mathiász János Általános Iskola tornacsarnoka

A vacsorát biztosítja: a Holló Lakodalmas és Vendégház (büféasztal)
A zenét szolgáltatja: a Hangulat Zenekar A jó hangulatról gondoskodnak: a szervezők

A belépőjegyek ára: 5000 Ft, a támogatójegyeké: 2000 Ft.
Jegyek vásárolhatók: az óvodában, a postán és az Önért boltokban kizárólag elővételben 2018. február 12-től.  

A bevétellel teljes egészében a Katonatelepi Óvodásokért Alapítványt támogatjuk.


