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Szeptember: őszelő, szüret, 
Kisboldogasszony hava 

7.

Őszi kertek
Csendben búcsúzik a nyár,
augusztus végén nagy meleggel,
nyomában lassan az ősz szele jár,
hűvösödik már a reggel.

Szeptember zamata elbódít,
buján pompáznak még a kertek,
mézízű szőlőszemek fénylenek
az érlelő napmeleggel.

Október színözön-világa
színekre bontja a kertet,
beért a termés, a barack, körte,
a virágok magokat nevelnek.

November, hull a sok színes falevél,
hajnali dér csipdesi a kertet
tarka szép szőnyeget terít az ősz,
a gólyák, a fecskék délre mennek.

Kovács I. József

A 2018- as nyárra nem le-
het panasza azoknak, akik a 
meleg nyári napokat kedvelik. 
Volt benne részük talán még 
elképzeléseiken túl is. Kato-
natelepen, eltérően a nyugati 
országrésztől még nagyobb 
esőket is keveset tapasztal-
hattunk. Most, nyár végére, 
már nem annyira tikkasztó, 
embert próbáló a klíma, de 
még lesznek meleg napjaink 
szeptemberben is. Ez kedvez-
het majd a kertészkedőknek.

A hónap neve a régi római 
naptárból ered, hiszen ott a 
hetedik hónapja volt az évnek 

(„septem”, magyarul hét). A 
naptárreform után lett kilen-
cedik hónapja lett az évnek, 
de megtartották eredeti elne-
vezését.

Szeptember is bővelkedik 
jeles napokban, melyek közül 
sokkal már foglalkoztunk ko-
rábbi lapszámainkban, igyek-
szünk most néhány, kevésbé 
ismert jeles napot felidézni. 
Kissé más megvilágításban, 
de a legfontosabbakról újra 
megemlékezünk.

Szeptember 3.  Zimay Károly 
polgármester halála

Ezen a napon, 1967-ben 
Kecskeméten hunyt el Zimay 
Károly polgármester. A hí-
rös városban született 1875. 
március 11-én, 1922 márciu-
sában Kecskemét város pol-
gármesterévé választották. 
Tervei között szerepelt a vá-
ros gazdasági egyensúlyának 
helyreállítása, az állattenyész-
tés fejlesztése, házhelyek osz-
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teremtése. A gazdasági válság 
sok tervét húzta keresztül, de 
a konszolidáltabb évek alatt 
néhány értékes eredményt si-
került elérnie: 1925-ben meg-
nyílt az új strandfürdő, 1928-
ban újabb városi bérházat 
adtak át a Rákóczi úton, fel-
épült az új postaépület, a pi-
arista gimnázium, több utcát 
kiköveztek, a Klebelsberg-féle 
akció keretében 1927-28-ban 
több elemi iskolát építettek, 
a vasútkertben megnyitották 
a Városi Múzeumot. Polgár-
mesterségének utolsó évében 
készítették elő az első Hírös 
Hetet. 

Szeptember 5. Lőrinc napja

Szent Lőrinc a legenda sze-
rint II. (Szent) Sixtus pápa 
diakónusa (szerpapja) volt. A 
vértanú pápa elfogatásakor 
őrá bízta az egyház kincseit 
azzal, hogy ossza föl a szegé-
nyek között. A pápa egyben 
azt is megjósolta, hogy három 
nap múlva ő is mártíromságra 
jut. Lőrinc Sixtus végakara-
ta szerint cselekedett. Ami-
kor őt is letartóztatták, és az 
egyház értékeit rajta köve-
telték, a szegényeket vezette 
a bíró elé, mondván: Íme, az 
egyház vagyona! Kegyetlen 
halált szenvedett (258. aug. 
10.), rostélyon sütötték meg. 
Lőrinc a IV. század óta az 
egyik legnépszerűbb szentje a 
kereszténységnek. Attribútu-
ma (megkülönböztető jegye) 
a boronára emlékeztető ros-
tély. Mártíriuma a pecsenyé-
vé pirító augusztusi forróság 
jelképe, ennek okán a tűzol-
tók, a tűzzel foglalatoskodók 
(cukrászok, pékek) hívták se-
gítségül, s elsősorban égési 
sebek gyógyulásáért fordultak 
hozzá. Ünnepe a földműves 

nép körében határnapnak 
számított, amit országszerte 
ismert szólás is jelez: „belepi-
silt Lőrinc a dinnyébe”, azaz a 
Lőrinc-nap után szedett diny-
nye már ízetlen. Hasonló szen-
tenciák: Lőrinc-nap után a fa 
már nem fejlődik tovább. Ez 
a szókimondás azonban csak 
nagyon forró nyáron válik be, 
amikor a dinnye a rendes idő-
nél korábban érik. 

Szeptember 8.  
Kisboldogasszony napja 

(Kisasszony napja)

 Szeptember 8-án, Kisbol-
dogasszony napján ünnepli a 
katolikus egyház Szűz Mária 
születésnapját. A hagyomány 
szerint Mária a jeruzsálemi 
Bethesda-fürdő mellett szüle-
tett. Ezen a napon szentelték 
fel Szent Anna tiszteletére 
azt a jeruzsálemi templomot, 
amely azon a helyen áll, ahol 
a hagyomány úgy tartja, hogy 
Szűz Mária született.

Mária nevének tisztelete 
már a középkori szómisztiká-
ban virágzik. Temesvári Pel-
bárt szerint Szűz Mária nevé-
nek öt betűje jelenti azt az öt 
igen nagy jótéteményt, amely-
lyel elárasztja a földet:

Az M betű azt jelenti, hogy ő 
az irgalmasság anyja s a világ 
szószólója.

Az A betű jelenti, hogy ő 
az emberi nem szószólója, s 
azért ő mindenkiért közbenjár 
az Úrnál.

Az R betű azt jelenti, hogy ő 
mind az angyali, mind pedig az 
emberi romlás helyreállítója.

Az I jelentése az, hogy az 
egész egyháznak s a világnak 
a megvilágosítója.

Az A betű jelentése az, hogy 
ő minden szükségben a nyo-
morúság segítője.

Az ünnepnaphoz igen sok 
népi hagyomány kapcsoló-

dik, ilyen például az, a főleg 
hegyvidéki szőlőterületeken 
ismert, előrejelzés, hogy ha 
Kisasszony napján nem kö-
szönt be az éjszakai fagy, ak-
kor hosszú, meleg lesz az ősz. 
A dióverés kezdetének napja, 
a fecskék is ezen a napon kez-
dik el a költözködésüket délre. 

(Forrás: montazsmagazin.hu)

Szeptember 21. 
 Széchenyi István születésnapja 

és a Magyar Termék Napja

Ezen a napon született 1791-
ben Gróf Széchenyi István, a 
„legnagyobb magyar”, politi-
kus író, közgazdász. Eszméi, 
tevékenysége és hatása által 
a modern, új Magyarország 
egyik megteremtője. Nagy-
birtokos arisztokrata család 
tagjaként, Hamar felébredt 
érdeklődése Magyarország 
gaz dasági és kulturális élete 
iránt. A főúri családok tradí-
cióit követve 1808-ban kato-
na lett, részt vett az utolsó 
nemesi felkelésben (1809) és 
az azt követő napóleoni há-
borúkban. Az utazásai során 
látottak és tapasztaltak, fő-
leg angliai élményei és az ott 
látott hihetetlen fejlődés arra 
ösztönözték, hogy hazája el-
maradott állapotán segítsen, 
s erre megnyerje nagybirtokos 
osztálya tagjait, elsősorban az 
arisztokratákat. 1825-ben, 34 
évesen döntötte el, hogy fél-
behagyja amúgy is megrekedt 
tiszti karrierjét, lemond szá-
zadosi (kapitányi) rangjáról és 
a közéleti szereplésben, illetve 
hazája megújításában fogja 
megtalálni a neki rendelt utat. 
A magyar politika egyik legki-
emelkedőbb és legjelentősebb 
alakja, akinek nevéhez szám-
talan, a magyar gazdaság, a 
közlekedés, a külpolitika és a 
sport területén végrehajtott 
reformok fűződnek. Számos 
intézmény alapítója és név-
adója.

Ugyanezen a na-
pon, éppen Szé-
chenyi emléké-
nek adózva, 
ünnepeljük a 
Magyar termék 
napját. Országy-

gyűlési képviselőkhöz címzett 
petíció alapján 2006-ban elér-
ték, hogy a hazai iparért és 
gazdaságért kimagaslóan so-
kat tévő Széchenyi István szü-

letésnapja váljon hivatalos ün-
nepnappá, a Magyar Termék 
Napjává. Az országgyűlés 
2012-ben a Hungarikum tör-
vény elfogadásával erősítette 
ennek a napnak a jelentősé-
gét.

Szeptember 23. 
Őszi napéjegyenlőség

A napéjegyenlőség napján a 
Nap pontosan 90 fokban delel 
az Egyenlítő fölött, és az egész 
bolygón ugyanannyi ideig van 
sötét, mint világos. 

A régi bölcsek tanításai sze-
rint négyszer kezdődik el az év, 
az esztendő körén. Ez a négy 
kezdet a Nap négy „fordulati 
pontját, és idejét” jelenti. Új 
lehetőségek indulnak téli nap-
fordulat szent idejében. Ezt 
követően a tavasz kezdete hoz 
új időt, majd a nyári forduló 
hosszan fényes napján is a 
csoda, a varázslat lehetősége 
várja az embereket, valamint 
szeptember 23-án, az ősz 
kezdetekor szintén új korszak 
indul el. Hamarosan tehát 
(23-án) a Nap eléri a kozmikus 
egyensúly útját az egyenlítőt, s 
elhozza a fény - árnyék egyen-
lőségének az idejét, a napéje-
gyenlőséget. Az évkör kiemelt 
napja ez, életünk felemelé-
sének, harmonizálásának a 
lehetősége ekkor jelentősebb. 
Ez azt jelenti, hogy ezen a na-
pon érdemes elindítani olyan 
dolgokat, amelyek elsősorban 
a belső, lelki, szellemi régióin-
kat fejleszti. Szeptember 23-
át követően már a déli égbol-
ton, vagyis az „alsó világban” 
folytatja útját, tehát a lélek 
mélységeit, a spiritualitásunk 
titkait világítja be központi 
csillagunk, a Nap. Eljött tehát 
az ideje a fokozottabb belső fi-
gyelemnek, melyet meditációs, 
koncentrációs, kontemplációs 
gyakorlatokkal is segíthetünk. 
Már most érdemes felkészülni 
a „bőségvarázslásra”....”

(Simon M. Veronika festménye)

(Forrás: 
www.costadelsolmagazin.com)
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Szeptember 29. A Pákozdi 
csata emléknapja

Az 1848. szeptember 29-én 
megvívott pákozdi csata volt 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc első jelentős 
ütközete, egyben az első győz-
tes csatája. Pákozd mellett 
Jellasics horvát bán határőr 
csapatai és a Móga János ve-
zette honvédseregek az 1848-
49-es magyar szabadságharc 
első jelentős ütközetét nyerték 
meg. A csatában a honvédek 
sikeresen megfutamították 
Jellasics nagyobb létszámú 

és képzettebb hadait, amiben 
komoly szerepet játszott az 
Országos Honvédelmi Bizott-

mány – Kossuth Lajos veze-
tésével – toborzásba kezdett 
az Alföldön, és szeptember 

28-áig megközelítőleg 16 ezer 
újoncot mozgósított. Ezen a 
napon Jellasics már Székesfe-
hérvárt is elfoglalta, a királyok 
városától északra azonban 
felsorakozott a magyar se-
reg, mely körülbelül 27 ezer 
főt és 80 ágyút tudott harcba 
küldeni. Jellasics megfutamo-
dott. az összecsapás nyomán 
azonban bizonyossá vált, hogy 
Bécs és Pest-Buda elmérgese-
dő konfliktusában a fegyverek 
mondják majd ki a végső szót.

(Forrás: rubicon.hu)
dr. Kerényi Zoltán
 felelős szerkesztő

Tanévnyitó a Mathiász Iskolában
Augusztus 31-én tartottuk a 
tanévnyitót a Mathiász Isko-
lában. Szeptember elsején 
170 tanuló, köztük 29 első 
osztályos diák kezdte meg 
az idei tanévet. Tanár hiány 
nincs az iskolában, és tulaj-
donképpen nem történt vál-
tozás a pedagógusok szemé-
lyét illetően azon kívül, hogy 
egy gyesen lévő tanárunk állt 
vissza munkába. 181 tanítási 
nappal kell számolni, ami azt 
jelenti, hogy június 14-én ér 
véget a tanév. Decemberig be-
zárólag több szombati tanítá-
si nap is lesz, amikor valami-
lyen egyéb hosszú hétvégére 
eső napot kell ledolgozni. A 
tankönyveket rendben leszál-
lították az iskolába, melyet 
a tanévnyitó után vehettek 
át a gyerekek és szüleik. A 
nyár folyamán három tan-
terem kifestése történt meg 
296.000 forintból, melyet a 
Tankerület finanszírozott. A 
nyár folyamán táborozási le-
hetőség is kínálkozott kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. 
Június 3. hetében a 4. és 6. 
évfolyamosok vehettek részt 
napközis táborban Rékasyné 
Héja Valéria és Lakosa Zsolt 
irányításával. Ezt követően 
a 4. héten az 1. és 2. évfo-
lyamos korosztályt várta 
ugyancsak napközis tábor 
Zombori Szilvia és Juhász 
Andrea vezetésével. Mindkét 
tábor pályázati forrásból lett 
finanszírozva. Lehetőség volt 
hittan táborban is részt ven-
ni, melyről korábbi lapszá-
munkban Kovácsné Marcsi 
néni beszámolt. Kerékpáros 

túrázásra is lehetőség volt. 
Az Őrségbe mentek a Mathi-
ász és a Mátyás Iskola tanu-
lói és tanárai.

Minden tanév tartogat va-
lami újdonságot, amit meg 
kell tanulni vagy meg kell 
szokni. Korábbi években a 
Mozanaplót használtuk, mint 
elektronikus naplót, ez az 
idei évtől változni fog. Tan-
kerületi utasítás alapján a 

KRÉTA elnevezésű elektro-
nikus dokumentum feltöltő 
rendszerre kell egységesen 
áttérnie minden iskolának. 
Itt tartjuk nyilván a dolgozók 
és a tanulók adatait, vala-
mint elektronikus naplóként 
is funkcionál. Igyekszünk 
zökkenőmentesen áttérni 
erre a rendszerre és minél 
gyorsabban megtanulni a 
használatát.

Alig kezdődik meg az új 
tanév máris két fontos prog-
ramra készülhetnek a diákok 
szeptember folyamán. Az 
egyik ilyen esemény a szep-
tember 15-i Szüreti nap, 
amely nem csak falusi ünnep, 
hanem iskolai rendezvények 
napja is. Az iskolai progra-
mok bekapcsolódnak a falusi 
szintű események soraiba. Is-
kolánk az idei évben is pályá-
zott a Határtalanul program-
ra és örömmel jelenthetem 
be, hogy nyert is a pályáza-
tunk. Így az idén is elmehet 
5 napra Erdélybe az iskola 7. 
évfolyama. Ez a kirándulás 
szeptember 14 és 18 között 
zajlik. Természetesen beszá-
molunk a kirándulás érde-
kességeiről és eseményeiről. 

Kisberk Hella
tagintézmény vezető

A TANÉV HIVATALOS SZÜNETEI:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 
5. (hétfő). 

A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 
21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 
3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. 
(szerda).
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Újra lesz szelektív
gyűjtősziget

Katonatelepen

Ménteleken mintegy 3 éve is-
mét működik a szelektív gyűj-
tősziget. Méghozzá rendelte-
tésének megfelelően működik, 
azaz nem jelent meg a konté-
nerek mellé dobált szemét-
hegy, ami miatt a városban 
sok helyen, így pl. Katonate-
lepen is megszűnt a szelektív 
hulladék gyűjtése.

Nem csoda történt és nem 
is az emberek magatartá-
sa változott meg, mindösz-
sze bevittük a konténere-
ket az iskola udvarának egy 
sarkába. Autóval nem, csak 
gyalog lehet megközelíteni, 
de a parkolótól alig 15 mé-
terre vannak a konténerek, 
így igazán nem tart sokáig 
a csomagtartóból kipakolni.  
Ezen felbuzdulva egyeztettünk 
Kisberk Hella tagintézmény 
vezetővel, aki jó ötletnek tar-
totta és beleegyezett, hogy to-
vábbi egyeztetések után kike-
rüljön 3 konténer a Mathiász 
iskola udvarába. Szabó Gábor 
úr, aki a DTKH Kft. részéről 
illetékes ebben a kérdésben, 
örömmel fogadta a kezdemé-

nyezést, további egyeztetések 
után hamarosan kikerülhetnek 
a konténerek.

Kérek mindenkit, hogy kü-
lönösen nagy körültekintéssel 
használják a gyűjtőszigetet, 
csak azt és abba a konténerbe 
dobják, aminek a gyűjtésére 
való a konténer. Ha megtelt, 
kérem, ne tegyék a hulladékot 
a konténer mellé, mert az arra 
csábít egyeseket, hogy kom-
munális szemétlerakóként ér-
telmezze a lehetőséget.

Idővezérelt helyett  
szürkületkapcsoló  

vagy mégsem?

Lakossági jelzés érkezett 
hozzám, miszerint a katonate-
lepi közvilágítás ki,- és bekap-
csolása nincsen szinkronban 
a kecskemétivel. A közvilá-
gítás működtetésének éves 
költsége meghaladja a 300 
millió Ft-ot. Az egykor szür-
kületkapcsolókkal vezérelt 
rendszert több mint 10 éve ál-
lította át a város egy, az illeté-
kes minisztérium által kiadott 
egész évre vonatkozó üteme-
zett vezérlésűre. A rendelet 
napra pontosan meghatároz-
za, hogy mikor kell bekapcsol-

ni és mikor kell kikapcsolni a 
közvilágítást. Nem is lett vol-
na ezzel semmi probléma, ha 
nem lenne időről időre olyan 
extrém időjárási körülmény, 
ami miatt akár órákkal a vár-
ható bekapcsolódási idő előtt 
is korom sötétbe burkolózott 
a város. Szerencsére ilyen 
azért elég ritkán fordult elő, 
ahhoz azonban elég gyakran, 
hogy a város lépéseket tegyen 
az alkonykapcsolós rendszer 
visszaállítására. A ki- és be-
kapcsolódási időpontok kö-
zötti eltérés feltételezhetően 
az átállítással, pontosabban 
Katonatelepen az átállítás el-
maradásával függ össze. 

A problémával kapcsolatban 
egyeztetést kezdeményeztem 
az NKM illetékeseivel, ebben 
Dr. Orbán Csaba osztályvezető 
úr volt segítségemre. Mindket-
ten meglepődtünk a tájékozta-
tón hallottakon. Mint kiderült, 
a katonatelepi közvilágítás ve-
zérlése más körön van, mint 
Kecskemét és a többi város-
rész. A katonatelepi közvilá-
gítás Nagykőrös és környéke 
vezérlésével azonos ütemben 
kapcsolódik. Mióta Kecskemét 
áttért az alkonykapcsolós ve-
zérlésre, a két kapcsolási idő 
eltérést mutat.

Az NKM-mel közösen ke-
ressük a megoldást, ami el-
vileg két irányba mutat: vagy 
Nagykőrös és az onnan vezé-
relt összes település áttér az 
alkonykapcsolós megoldásra, 
vagy Katonatelepet próbáljuk 
leválasztani arról a rendszer-
ről. Mindenesetre köszönöm 
a jelzést, elindultak az egyez-
tetések. Hogy mikorra lesz 
változás – ha egyáltalán lesz 
– nem tudom. De az újságban 
beszámolok a fejleményekről.

KÖZÉLETI HÍREK

Falu György 
önkormányzati képviselő

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
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Fekete Erzsébet népi iparművész is közöttünk él...
Szokták mondani, hogy nem esett messze az alma a fájától. Az élet úgy hoz-
ta, hogy előbb ismerhettem meg az almát, és ő általa a fáját, vagyis a kedves 
édesanyát. Marton Istvánné festőművésszel egy pár hónappal ezelőtt készí-
tettem interjút, aki mesélt édesanyjáról, aki már egy elismert ember, vagyis 
a Népi iparművész. Megígértem az ifjabb Erzsikének, hogy az anyukát is be 
fogom mutatni önöknek.

 – Kedves Erzsike, most eljött a be-
mutatkozás ideje, kérem, meséljen ne-
künk életéről, munkásságáról!   

– 1949. május 1. Nádudvaron szü-
lettem, szüleim nagy örömére. Szüleim 
pásztor emberek voltak, akiket nyolc 
gyermekkel áldott meg a teremtő. A nyolc 
testvérem közül sajnos már csak öten 
élünk.

– Kitől örökölte kézügyességét?
– Édesanyámnak volt nagyon jó a kéz-

ügyessége. Egyik bátyám például nagyon 
szépen tudott fát faragni. Engem is édes-
anyám tanított meg varrni.

– Erzsike, mi az ön végzettsége? Ho-
gyan sikerült a régi időkben tovább 
tanulni?

– Sajnos abban az időben nem volt 
könnyű a tanulás. Az általános iskola hét 
osztályát tudtam elvégezni, még szülő-
falumban, Nádudvaron.1979-ben, már 
Kecskeméten fejeztem be a nyolcadik 
osztályt, és szorgalmamnak köszönhe-
tően kiváló érettségi vizsgát is tettem a 
dolgozók gimnáziumában.

– Mikor kezdett el tudatosan foglal-
kozni a varrással?

– 1984-ben kezdtem el tudatosan 
foglalkozni a hímzéssel, hiszen ekkor 
kezdtem dolgozni a Népi Iparművészeti 
Múzeumban. Ekkor lettem tagja a Díszí-
tőművészeti Szakkörnek, majd a Duna 
-Tiszaközi Népművészeti Egyesületnek.

– Bizonyára továbbképzésre is szük-
ség lett?

– Igen, ezzel párhuzamosan szakkör-
vezetői képesítést szereztem. Népi hím-
zésből vizsgát tettem. Megismertem a 
különböző tájegységek hímzésvilágát, 
megtanultam az öltéstechnikákat. Ezzel 
sem lett vége a tanulásnak, mert vizsgát 
tettem népi szövésből, megtanultam a 
festéses szőnyegek, párnák szövését. El-
sajátítottam vert csipke készítését is.

– Hány évig dolgozott a Múzeum-
ban?

– Harminc évig voltam a múzeum mun-
katársa, ahol minden munkát elvégeztem, 
, teremőri feladatokat, tárlatvezetést, 
gyerekeknek kézműves foglalkozásokat 
vezettem, kezeltem a jegypénztárt, aján-
dékboltot,és ezzel járó adminisztrációs 
feladatokat. Ebben az időben  vásárolta 
meg az egyesület a Nagykőrösi Alkotó-
házat. Részt vettem a nyári hímző tábor 
továbbképzésében, ahol előadóként is 

közreműködtem. Négy évig titkárként se-
gítettem az egyesület munkáját.

– Erzsike akkor összesen hány évet 
töltött a Múzeumnál?

– Kimondani is sok, 30 évig dolgoztam, 
ebből 8 évig, mint nyugdíjas.

– Ma hogyan telnek napjai, vannak e 
még kinek átadni tudását?

– Aktívan. Az Egyesületnek, és a Díszí-
tőhímző szakkörnek ma is tagja vagyok. 
Amit én évtizedek alatt megtanultam 
igyekszem átadni a következő nemzedék-
nek. Különböző díjakkal ismerték már el 
a munkámat.

– Mit szeretne nekünk még elmon-
dani munkájáról?

– Számtalan egyéni, és közös kiállítá-
som volt ez idáig. .Kutatómunkát végez-
tünk, feldolgoztuk a Kecskeméti suba, 
Hartai, Hercegszántói, Félegyházi suba, 
ködmön mintavilágát. Ezek a régi minták 
átmentésében nagy részem volt. Illetve 

ma is végzem a tervezését, hímzését. A 
hungarikumként ismert Höveji terítők 
hímzését is elsajátítottam. Most vettem 
részt meghívásos alapon nagyszabású 
kiállításon, Budapesten a Népművészeti 
Szalonban.

– Mikor kapta meg a Népi iparmű-
vész címet?

– Népi iparművész címet 1998-ben 
kaptam,2017-ben védtem meg újra. Az 
életem az eredeti népművészet további 
ápolására, megmentésére tettem fel.

– Tudom, hogy a hajdúsági embe-
rek, nyílt szókimondó, egyenes em-

berek. Hogyan sikerült beilleszkedni, 
megszokni a mi kedves, hírös váro-
sunkat?

Nehezen. Amikor a múzeumba kezdtem 
dolgozni, olyan közegbe kerültem, ami 
szívemhez közel állt. Igazán akkor érez-
tem magam Kecskemétinek.

– Erzsike úgy tudom, hogy több 
mint 15 évig volt itt Katonatelepen 
hobbija Jól érezte itt közöttünk ma-
gát?

– Kikapcsolódás volt számomra, az 
unokák sokat játszottak ott. A szomszé-
dokkal is jó volt a kapcsolatom. Hosszú 
távú terveim voltak a hobbival kapcsolat-
ban, de az élet felülírta! Ebből vásároltam 
a mostani lakásomat.

– Mit jelentett az ön számára kijár-
ni szinte naponta? Mi volt jó az itteni 
életében? Mi a rossz, ha volt egyálta-
lán ilyen?

– Pihentető volt számomra hétköznapi 
munka után a kerti tevékenység. Szeren-
csére rossz tapasztalatom nem volt.

– Mit kívánna most ön a 650 éves 
városunknak?

– Fejlődjön, szépüljön, legyen biztonsá-
gos élhető város, és hagyományink,érté-
keink őrzője!

– Erzsike, nagyon szépen köszönöm az 
interjút. Örömmel tölt el, hogy bemutat-
hattam az itt lakó embereknek, ön,t aki 
végigdolgozta az életét, amit elért az 
mind a szorgalmának, tehetségének, tu-
dásának köszönheti. Remélem, hogy má-
sok is észreveszik, hogy mekkora szellemi 
és tárgyi értékre tett szert a negyven le-
dolgozott év alatt a Népművészet terüle-
tén. Köszönöm, hogy ismét megismerhet-
tünk, egy szerény, tiszta szívű asszonyt, 
aki magáénak vallja már Kecskemét vá-
rosát is. Éljen még nagyon sokáig erőben, 
egészségben közöttünk, és élvezze nyug-
díjas napjait.

Lejegyezte: Nagy L. Éva

ARCOK, TÖRTÉNETEK KATONATELEPRŐL
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Ismerjék meg Fekete Béla népi-kocsi gyűjteményét
Kedves olvasóink, tettem én egy ígéretet, 
hogy be fogom mutatni önöknek, Fekete 
Béla magángyűjtőt, a Holló lakodalmas 
ház közvetlen szomszédját. Azóta, már 
többször is találkoztunk Bélával, hiszen a 
hozzánk ellátogató vendégeinket vittük el a 
magán múzeumába. A mi vendégünk nem 
volt más, mint Akamatsu Rintaró japán 
zongoraművész professzor, és neje, akiknek 
családjához több évtizedes barátság fűz 
minket.(Talán egyszer erről is fogok mesél-
ni.) Majd egy hónappal később dr. Ködöböcz 
Gábor az egri egyetem professzora, az Ag-
ria művészeti folyóirat főszerkesztőjével, és 
kedves tollforgató barátaival is meglátogat-
tuk az ország egyik legnagyobb népi-kocsi 
gyűjteményét. Nagyon büszke voltam, hogy 
ilyen gyűjtemény található a szomszédsá-
gunkban. De talán arra még inkább, hogy 
nekünk ilyen barátságos, vendégszerető 
szomszédunk van.

– Béla, megkérem, hogy mutatkoz-
zon be az olvasóknak.

– Köszönöm, Éva, már ezt a bemuta-
tást. Bárkit nagyon szívesen látunk időpont 
egyeztetéssel. Már csak azért is, mert ugye 
azt mondják, hogy a magyar vendégszere-
tet világszerte híres, és nekem is öröm volt, 
hogy ilyen távoli országból jött, világhírű 
ember elismeréssel szólt a gyűjteményem-
ről. 1949-ben Ágasegyházán születtem egy 
gazdálkodó családban. Apámat abban az 
időben kuláknak nyilvánították. Azt hiszem, 
nem kell mesélni arról, hogy milyen világot 
éltünk a kulák rendszerben. Apámat még 
a házából is ki akarták hajtani a családdal 
együtt. Bizony nem volt könnyű az a világ, 
még visszaemlékezni is elszomorító. Mi a 
testvéremmel ebben a világban nőttünk fel.

– Mi a tanult szakmája?
– Kereskedő lettem, méghozzá a vegyes 

ipar-cikk kereskedés minden fortélyát el-
sajátítottam. Természetesen tovább ta-
nultam, felsőfokú végzettségem is lett az 
elmúlt évek alatt.

– Hol dolgozott, mely kereskedelmi 
egységekben?

– Az Alföldi Áruházban, és a Szigmánál 
töltöttem el a legtöbb évet, mint kereske-
delmi főosztály vezetőként vettem búcsút 
tőlük, amikor jött a privatizáció és én ma-
szek lettem.

– A maszek világ ugye továbbra is a 
kereskedelmet jelentette az ön számá-
ra?

– Igen, természetesen ezt tanultam, a ke-
reskedelem, az üzleti élet a véremmé vált. 
Tudjuk, hogy az nem minden, hogy hogyan 
ért az ember az üzleteléshez, nagyon fon-
tos kísérője az üzleti életnek a szerencse is. 
Elmondhatom, hogy az életemnek fontos 
kísérője volt a szerencse. Hogy balszeren-
cse, melléfogás sosem ért? Dehogy nem, 
de elmondhatom, hogy szerencsés ember 
voltam egész életemben.

– Melyik, úgymond nagy üzletére em-
lékszik vissza a legszívesebben? Meg-
osztaná velünk?

– Hát, már nagyon régen volt, talán már 
van 30 esztendeje! Összehozott a sors egy 
orosz emberrel, akivel létrehoztunk egy 
vállalatot. Megindult a cserekereskedelem. 
Kazahsztánból hoztuk be a szenet,(moso-
lyog, emlékei között kutat), már akkor gé-
pekkel dolgoztak a szénbányákban.

Mi, „pityorkával”(hűtőkocsi) vittük a ser-
téshúst, zöldséget, gyümölcsöt. Az oro-
szok nagyon szerették a Jonathán almát, 
no meg a Pompadour pezsgő is kedvencük 
volt. Üzleti szempontból kiváló évek voltak.

– Most pedig térjünk rá, hogy melyik év-
ben kezdte el a kocsik gyűjtését?

– Úgy a ’70-es évek közepétől. Állataim, 
lovaim mindig voltak. Egyszer meghirdet-
tek egy gyönyörű lovat. Nagyon sok volt az 
ára, elkezdtem rá alkudozni. Azt mondta az 
eladó, hogy nem enged az árból, de nézzek 
szét nála és válasszak még valamit hozzá. 
A padláson is van fent darabokban még a 
háborúból visszamaradt szekér, nézzem 
meg. Hát felmentem a padra, nagyon meg-
örültem, amikor megláttam, hogy ott van 
egy darabjára szétszedett szekér. Meg volt 
annak mindene, csak szétszedve. Így kötő-
dött meg az első üzletem. Erről beszéltem, 
itt is óriási nagy szerencsém volt!

– Ma hány darabból áll a népi kocsi 
gyűjteménye?

31db van jelen pillanatban. Ezek között 
vannak szekerek, csézák, hintók, konflisok, 
fiákerek, és tűzoltó kocsik.

– Mikor készültek?
– Az 1800-as évektől az 1970-es évekig
– Úgy tudom, hogy talán még film-

forgatáshoz is kikölcsönöztek közülük?
– Igen filmforgatáshoz, és esküvőkhöz is 

adtam kölcsön valamikor, de ma már nem 
szívesen adom oda, mert megrongálódva 
kerültek vissza, és többe került a rendbe 
hozatala, mint a kölcsönzési díj. Világver-
senyeken is vettek részt a kocsijaimból.

– Ismételten megkérdezem, mi lesz 
ezeknek a kocsiknak a sorsa, hiszen ön 
rögtön hetven éves lesz, ilyen idősen 
már elgondolkodik az ember, hogy ho-
gyan tovább?

– Nem tudom. (elszomorodik, csak néz 
maga elé) Kecskemét városának is fel-

ajánlottam már, de nem mutattak eddig 
kellő érdeklődést iránta. Ezek népünk ér-
tékei, nagyon sajnálom, ha veszni hagyják! 
Ha nincs múltunk, nem lesz jövőnk sem.
(szerk.: én megígérem, hogy országnak, vi-
lágnak hírt adok róla!).

– Kedves Béla, még nem beszél-
tünk a többi szenvedélyéről, hiszen 
csodálatos, zömében régi szekrények, 
tálalók simulnak a falhoz. Hogy mely 
korból valók, én meg sem merem kér-
dezni, és a termek tele vannak agan-
csokkal.

– Hát igen, körülbelül egy időben kezd-
tem el gyűjteni a régi bútorokat és a ko-
csikat is. Ezektől könnyebben meg lehet 
majd válnom egykor. Az agancsok az a 25 
év vadászatának emlékei. Mesélnek, val-
lanak a trófeák vidám vadász napokról.

– Van e még valamilyen szenvedé-
lye?

– Igen, nagyon szeretek még horgászni 
is. Ha időm engedi, a horgászás a teljes 
kikapcsolódást hozza el számomra. Sze-
retem, ha körülölel a csend a nyugalom, 
a természet. Ezen kívül még az állatok 
tartása is belefér a mindennapjaimba, 
hiszen láthatta szinte teljes állatállomá-
nyom van, még ha csak mutatóba is.

– Kérem, mutassa be a családját.
– Igen, a család az, ami talán a legfon-

tosabb az ember életében. Ma már csak 
ketten élünk a párommal, bár mindkét 
fiam elég közel lakik hozzánk. Az egyik 
vállalkozó, mint én, bár két diplomája 
van, a másik középiskolai tanár. Három 
gyönyörű unoka aranyozza be az életün-
ket, egy fiú, és két kislány.

– Még egy utolsó kérdésem lenne. 
Tudom, hogy ön bent lakik a város 
központjában, de ugye ezer szállal kö-
tődik ide hozzánk, Katonatelephez Mi 
a véleménye az itteni lakosokról, az 
itteni közösségről?

– Hm, haragosom az biztos, hogy nincs, 
de irigyeim vannak, mint minden ember-
nek.(nyílt tekintettel rám mosolyog) Éva, 
ha bármiben is tudok önnek segíteni a 
közösség építésben rám mindenben szá-
míthat.

– Kedves Béla, nagyon szépen köszönöm 
a beszélgetést. Kívánok önnek nagyon jó 
egészséget, legyen még nagyon sok öröme 
az unokákban. Azt kívánom, hogy sikerül-
jön valami megnyugtató egyezséget kötni, 
ha nem a várossal, akkor az országunk 
valamely intézményével, hogy ezek a fel-
becsülhetetlen értékek jó helyre kerülje-
nek. Abban reménykedjünk, hogy ezeket 
az értékeket ükunokáink is látni fogják. A 
jövő évi rendezvényeinkhez a felajánlását 
előre is köszönöm, mindent megteszünk, 
hogy az itt élő gyermekek is megismerjék 
az ön birtokában lévő népi örökségeinket.

Lejegyezte: Nagy L. Éva
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Ki törődik a lélekkel?
A lélekkel alaposabban foglalkozó tudományok múltja 
alig 150 évre vezethető vissza. Az emberiség, vagy in-
kább egy-két megszállott rájött arra, hogy a lelket is is-
merni kell, azzal is törődnie kellene valakinek. Tudni kel-
lene, hogy mi miért történik belül az emberben, hogyan 
lehet megváltoztatni, jó irányba terelni azt, ami a ben-
sőnkben történik. Jó lenne tudni, hogyan működik öröm 
és szomorúság, hogyan reagálunk sikerre és kudarcra, 
gyarapodásra és veszteségre, születésre és halálra. A „ki 
törődik a lélekkel” kérdésre az a válasz adható: többnyire 
az, akinek valami baja van, néha még az sem.

Felmérések szerint a ma-
gyar emberek lelkiállapota 
nagyon rossz. Pesszimisták 
vagyunk, szorongunk, nehe-
zen küzdünk meg a nehéz-
ségekkel. Mondhatjuk, nem 
törődünk a lelkünkkel. Nem 
véletlen, hogy egyre több szó 
esik a lelki egészség megte-
remtéséről és megőrzéséről. 
Ma kezdik újra komolyan ven-
ni, hogy lélek és test szoros 
kapcsolatban áll egymással: 
testi bajok, tűnetek mögött 
lelki okok is állhatnak.

A lélek állapotát mutatja, 
hogyan viszonyulunk önma-
gunkhoz, a másik emberhez, 
környezetünkhöz, munkánk-
hoz. A léleknek éppúgy meg-
vannak a maga törvénysze-
rűségei, mint bármi másnak. 
Az erős lélekkel bíró ember 
szinte csodákra képes. Fon-
tos kérdés tehát, mit teszünk 
a lelkünkért! Jó hatással le-
het ránk egy-egy beszélgetés, 
élmény, zene, film, kedvtelés, 
jó elvégzett munka, vagy ép-
pen a természetben eltöltött 
idő. Érdemes azonban nem-
csak ezekben keresni a lélek-
töltődés lehetőségét, hanem 
Istenben, akit a lélek alkotó-
jának vallunk. A hívő ember 
azért keresi Istent folyama-
tosan, mert hiszi, hogy lelke 
Istenre találhat, s ez által 
békességet és megnyugvást 
lelhet.

Jézus azt mondja, nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem 

minden Igével, ami Isten szá-
jából származik. Vagyis Isten 
szava, üzenete a lelket táp-
lálja. Amikor Jézushoz beteg 
embereket vittek elsősorban 
nem a testi bajok és tünetek 
érdekelték. Először mindig 
a lelket gyógyította és csak 
utána a testet. Mi általában 
fordítva gondolkodunk: a 
testnek legyen meg mindene, 
és ha jut még erő, idő, lehe-
tőség, akkor törődünk a lel-
künkkel. Meg kell fordítanunk 
a sorrendet: először a lélek, 
utána a test!

A lelket táplálja Isten üze-
nete. Nem igaz, hogy min-
den más hatástalan, hiszen 
valóban sok dolog építhet 
bennünket. De Isten szava 
teremtő szó. Ha ez a hata-
lommal bíró szó érkezik meg 
hozzánk, ha ezt halljuk meg 
egy prédikációban, ezt olvas-
suk a Szentírásban, akkor a 
lélek békességet talál, elindul 
Isten felé.

A lélek jólétéhez szükség 
van a csendre. Nyilván min-
denkinek más a csend-igé-
nye, vagy a zaj-tűrése, de az 
egészséges léleknek csendre 
van szüksége. Nem véletlen, 
hogy minden vallás hangsú-
lyozza a csend fontosságát: 
a meditációt, elmélyülést, 
imádságot. A befelé és fel-
felé figyelést. Valaki úgy fo-
galmazott, hogy az imádság 
a lélek lélegzetvétele. Az 
imádság annyiban különbö-

zik a puszta elmélyüléstől, 
meditációtól, hogy a csend 
csak belépő az imádsághoz. 
Mi, reformátusok igyekszünk 
minden napunk részévé ten-
ni a csendességet, lehetőleg 
reggelente. Ez az idő arra 
szolgál, hogy lehetőség sze-
rint kizárunk minden zava-
ró tényezőt, félrevonulunk 
egyedül. Jézus ezt az állapo-
tot „belső szobának” nevezi. 
Ebben a félrevonult állapot-
ban imádkozunk, Bibliát ol-
vasunk, Istennel töltünk időt 
Személyes tapasztalatom, 
hogy ha ez az idő megvan 
és tartalmassá válik, a lélek 
frissességgel, erővel telik 
meg. Szükséges, hogy hívő és 
nem hívő is megtalálja az el-
mélyült csend állapotát!

De miért kell Istennel len-
ni ahhoz, hogy a lélek erős 
legyen? A válasz talán túl 
egyszerű: ha történetesen 
probléma adódik az autónk-
kal, felkeressük a gyártót, 
mert ha valaki tud segíteni, 
akkor az ő. Persze ez nem 
túl életszerű, így beérjük a 
márkaképviselettel, vagy 
egy szerelővel. Bízunk ab-
ban, hogy meg fogja oldani a 
problémát. A lélekkel hasonló 
a helyzet: fel kell keresnünk a 
Teremtőt, aki tökéletesen is-
mer bennünket. Isten tudja a 
lelkünk minden rezdülését, 
érzéseinket, gondolatainkat, 
egyáltalán azt, hogy hogyan 
működünk belül. Ennek útja 
az imádság, az Istenre figye-
lés, az istentiszteleti közös-
ségben való részvétel.

Nem szabad elfeledkez-
nünk arról sem, hogy a lélek 
rendkívül kiszolgáltatott tud 
lenni, a tűrőképessége néha 
érthetetlenül megváltozik. A 
Szentírás szerint egyedül az 
ember kapott lelket, csak mi 
élünk a látható és láthatatlan 

világ határán. De ez azt is 
jelenti, hogy nemcsak a jóra, 
hanem a rosszra is képesek 
és nyitottak vagyunk. A lélek 
nemcsak épülhet, de súlyo-
san sérülhet, rabjává válhat 
rossz erőknek és hatalmak-
nak. Ezért nem mindegy, hogy 
mit engedünk, hogy hasson 
ránk. A gyűlölet, harag, in-
dulat, rossz szándék mind 
rombolja lelket: a miénket 
is, a másikét is. A Szentírás 
ezt úgy fogalmazza, az ember 
lelke a Kísértő megkötözöttje 
lehet. Rajtunk múlik, mivel 
tápláljuk lelkünket, kit és mit 
engedünk rá hatni. Mi keresz-
tyének hisszük, hogy Krisztus 
az Isten Fia azért jött el a 
világba, hogy lelkünket meg-
mentse a Gonosztól – ez a 
megváltás, ami csak Krisztus 
kereszthalála által volt lehet-
séges. Krisztus a lélek meg-
szabadítója a Kísértő uralma 
alól.

Szükséges törődni a lelké-
vel hívőnek és Istentől távol 
lévőnek egyaránt. Szánjunk 
időt így magunkra! Keressük 
a csendet, az imádság lehe-
tőségét! Hagyjunk időt Isten-
nek, hogy szava hasson ránk, 
átjárjon bennünket! Erre ad-
nak lehetőséget különböző 
formában a keresztyén kö-
zösségek.

Egyetlen kérdés tegyünk fel 
magunknak: jó dolga van-e a 
lelkünknek?

Laczay András
lelkipásztor

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

Szerkesztő Bizottság: Kisberk Hella, id. Tóth Viktor  
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk); Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda); 

Laczay András (hit és erkölcs); Balla Dániel (sport);  Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);  
Nagy. L. Éva (kultúra); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)  

Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös. Készült: 1000 példányban
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2018 nyara, csak július és augusztus hónapokat elemez-
ve, ismét embert próbáló volt. Az aszálytól a jégesőn át 
a forró napokig, szélviharokig, szeszélyes területi elosz-
lásban, mindennel találkozhattunk. Az idén, még a ko-
rábbi éveknél is nagyobb volt ez a szóródás, hiszen több 
esetben tapasztalhattuk, hogy Katonatelepen egyáltalán 
nem, vagy csak nyomokban volt csapadék, a város nyu-
gati felén, ugyanakkor 15-20 mm csapadék is lehullott 
rövid idő alatt. A csapadék formája (jégeső) sem volt 
kisebb környezetünkben jellemző, míg máshol, egészen 
közelben nagy pusztítást okozott. Fokozottan igaz ez a 
Dunához közelebb eső területeken (pld.: Soltvadkert).

Az igazi kertbarátok lassan 
hozzá kell, hogy szokjanak 
ezekhez a szélsőséges jelen-
ségekhez, hiszen 2017 hason-
ló időszaka sem különbözött 
sokban az idén tapasztaltak-
tól, de az igazi kertbarátok 
próbálnak alkalmazkodni és 
nem vesztik kedvüket. A szep-
temberi időszakban remélhe-
tőleg, számos olyan pozitív 

élménnyel találkozhatunk a 
betakarítás során, ami min-
dig visszaadja a reményt az 
újrakezdésre, kísérletezésre, 
a tapasztalatokból való követ-
keztetések elemzésére.

Célszerűnek látszik most is 
egy kis visszatekintés az el-
múlt augusztus időjárására, 
hiszen nagyon sok növénynél 
perdöntő szerepe volt ennek 

a 31 napnak a környezeti vi-
szonyai.

Augusztus az idén 13 nyári 
napot mutatott közvetlen kör-
nyezetünkben (a 25OC fölötti 
napi maximum hőmérsékletű 
napok, nem belefoglalva a hő-
ségnapokat)), ami sokkal ke-
vesebb, mint a tavalyi érték. A 
hőségnapok száma Katonate-
lepen 26 volt (30 OC feletti ma-
ximumok), ami sokkal több, 
mint a tavalyi, de majdnem 
kétszerese a sokéves átlagnak. 
viszont a forró napokból a ta-
valyitól eltérően, csak 2 adó-
dott (forró napokon a maxi-
mum hőmérséklet meghaladja 
a 35OC-ot). Az augusztusi ösz-
szes csapadékmennyiség 30,9 
mm volt Katonatelepen, mely 
összesen 5 alkalommal esett 
le, és ebből is egy napon 24 

mm! Ez rendkívül kevés, a so-
kéves átlag 48mm. A növényi 
életben fontos az éjszakák hő-
mérséklete is, ezért figyelik az 
ú.n. trópusi éjszakák számát 
augusztusban, amikor az éj-
szakai minimum hőmérséklet 
nem megy 20 OC alá. Ez 2018-
ban Katonatelepen 3 volt, ami 
a szokásosnál alig több.

Dr. Kerényi Zoltán

Szeptemberben a természet 
már téli pihenőre készül, 
ugyanakkor ez az év legter-
mékenyebb és teendőkkel 
zsúfolt időszaka. 2018 nyara, 
és még az ősz eleje is, évek 
óta nem tapasztalt szélsősé-
geket, anomáliákat hozott. A 
határban – a nagy kertben – 
ez komoly gondokat okozott, 
s okozhat még szeptember-
re is. Viszont a ház körül, 
egy kiskertben, talán köny-
nyebben orvosolhatók ezek a 
meteorológiai anomáliák.. A 
paradicsom érése is mintha 
lelassult volna, még ebben a 
melegben sem pirosodtak a 
bogyói a megszokott időre-
ndben, de a zöld paradicsom 
hasznosításáról leírunk egy 
lehetőséget.

Egy kiskertben szeptember 
igazi betakarítási hónap. Ve-
gyünk sorra néhány fontos 
teendőt:

Ne késlekedjünk a vörös-
hagyma felszedésével, mert 
a várható szeptemberi csa-
padékos napok esetén újra ki-
hajt és tárolásra alkalmatlan 
lesz. 

A fokhagymát se hagyjuk 
tovább a földben, de közeleg 
az ideje az őszi ültetésüknek 
is. Szeptember végén, októ-
ber elején már duggathatjuk 
a gerezdeket 3-5 cm mélyre, 
sortávolságnak pedig 30 cm-
t, tőtávolságnak 10 cm-t java-
solnak a kertészek. 

A még előforduló nyári 
(esetleg hőség) napokban 
korábban bepirosodik a fű-
szerpaprika is, el kell kezde-
ni az „érett” piros paprikák 
leválogatását megkezdeni, a 
hozzáértő termesztők azon-
ban még akár egy hónapig is 
utóérlelik. A paprikát kocsá-
nyánál átszúrva felfűzzük s a 
fűzért száraz szellős helyen 

fellógatjuk. Az utóérlelésnek 
köszönhetően a színanya-
gok stabilizálódnak, így őrlés 
után s a tárolás során már 
nem vesztik el szép mélyvö-
rös színűket.

Szeptemberben lehet vetni 
a sóskát és spenótot, vala-
mint. aki tavasszal, a primőr 
salátával akar versenyezni, 
megpróbálkozhat az áttelelő 
fejes saláta vetésével is. Aki 
pedig a húsvéti sonkához sa-
ját tormát szeretne reszelni, 
ősszel telepíthet ebből a csí-
pős gyökérből. Évelő növény 
és annyira igénytelen, hogy 
ha elterjed, egykönnyen meg 
sem tud majd szabadulni tőle.

Néhány szó a zöldparadi-
csom hasznosításáról, ahol 
nem az utóérésre gondolok, 
mert a paradicsomnak ugyan 
utóérő a termése – a dinnyé-
vel ellentétben – de zölden is 
kiváló savanyúság-alapanyag 

lehet. Nem mindent érdemes 
a fagyasztóba tuszkolva tá-
rolni télre. Lecsót és csala-
mádét készíthetünk télre az 
ép, egészséges uborka, para-
dicsom és paprikatermésből.

Ne hagyjuk ki a teendők so-
rából a dísznövényekkel való 
törődést sem, az áttelelő, 
de nem fagytűrő növényeket 
(pld. leander) készítsük fel a 
nyugalmi időszakra. Miután 
lemostuk és átültettük, óva-
tosan vigyük be a szoban-
övényeket, és állítsuk be a 
növekedésükhöz szükséges 
fényviszonyokat, hogy pó-
toljuk a természetes fényt. 
Vizsgáljuk át a növényeket 
növény-egészségügyi szem-
pontból is, különösen veszé-
lyes a pajzstetű fertőzöttség.

Ültessük el a telet jól bíró 
árvácskákat és őszi egynyári 
virágokat (körömvirág, szeg-
fű, díszkel és díszkáposzta)

FŐBB SZEPTEMBERI TEENDŐK A KERTBEN

Befejezésként zárjuk a teendők sorát egyik kedvenc zakuszka 
receptemmel, amihez zöldparadicsom, hagyma, zöld- és para-
dicsompaprika, valamint fűszerek szükségesek:

Hozzávalók: 2 kg zöldparadicsom, 1 kg vöröshagyma, 1 kg 
zöldpaprika, 1 kg paradicsompaprika, (aki csípősen szereti, 
cseresznyepaprikát is tehet hozzá). Mindezt ledaráljuk, majd 
egy zacskó kapros savanyúság tartósítóval főzzük, 3 dl olaj és 
3 dl 10%-os ecet hozzáadásával, végül forrón üvegekbe töltjük. 
Pirítós kenyérre kenve tessék kipróbálni.

Sok száz éves népi megfigyelések bizonyítják, hogy augusz-
tus vége után, a nyár lassan búcsúzik, erősödik az éjszakai 
lehűlés, esősebb idő köszönt be, és az egyre rövidülő nappalok 
gyakorlatilag nem engedik meg a meleg, netán forró napok ki-
alakulását. Ennek ellenére még tudunk néhány munkát elvé-
gezni kertjeinkben.

Augusztus végétől általában szeptember végéig tart a leg-
főbb betakarítási szezon, szeptemberben leginkább a szőlő, az 
alma, a szilva, késői őszibarack, és ahol van, a körte betakarí-
tása és feldolgozása a kertészkedők legfőbb teendője.
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Tisztelt Olvasó!

Elérkezett a nyár vége, 
itt az ősz. A szabadságok 
miatti helyettesítések is 
ritkábbak a háziorvosi 
rendelőkben. Aki régen 
járt háziorvosánál érde-
mes fel keresnie, hogy a 
szükséges, általános elle-
nőrző, szűrő vizsgálatokat 
elvégezzék. 

Praxisunkban előre látha-
tólag szeptember utolsó és 
október első hetében leszek 
távol a rendelési idő első felé-
ben, mert egy kollégámat he-
lyettesítem. 

A rendelési rendünk 
nem változik. 

Hétfő, szerda, péntek: 8-12 
óráig

Kedden, csütörtökön: 
13-17 óráig tart a háziorvosi 

rendelés
Címünk: Kecskemét, 

Zsigmond Ferenc u. 25/a
A rendelési idő első két 

órájában továbbra is érkezési 

sorrendben látjuk el a betege-
ket, míg a rendelési idő má-
sodik két órájában előjegyzés 
alapján hívjuk a pácienseket. 

12-13 óra között a veze-
tékes telefonon: 76/471-428 
számon kérhetnek előjegyzé-
si időpontot, vagy az állandó 
gyógyszerek kiírását is ekkor 
lehet jelezni. Az ápolónő: Gaj-
dácsi Frankné Icuka és admi-
nisztrátorunk: Kohutné Megy-
gyesi Katalin van a telefonnál. 

A rendelési idő kezdetén az 
ápolónő egyesével hívja a nő-
vérkezelőbe azokat a pácien-
seket, akik injekció beadására 
várnak, vagy előző nap kért 
receptjeikért jöttek. Ekkor 
asszisztensi ellátás keretében 
vérnyomást mér, tájékoztatja a 
pácienst, ha esedékesek elle-
nőrző vizsgálatok és a szemé-
lyes adatokat frissíti a nyilván-
tartásunkban. (telefonszám, 
cím stb. változás esetén)

Azon pácienseinknek, akik-
nek a központi laborba eljutás 
nehézségbe ütközik, havonta 

egy alkalommal biztosítunk 
lehetőséget, előre történő 
egyeztetés után a vérvételre, 
helyben a rendelőben. Ez az 
alkalom a hónap második csü-
törtökén van. 

Azért szükséges előre 
egyeztetni, mert csak korlá-
tozott számban tudjuk ápoló-
nőmmel felvállalni a vérvételt, 
ezen a napon 7-9 óra között.  
A mintákat a kórházi autó 
9.30-kor viszi a központi la-
borba. 

A hónap első csütörtökén 
személyesen keresem fel ott-
honukban azokat a fekvő, 
vagy nehezen mozgó betege-
ket, akiknek vérvétel szüksé-
ges. A labor eredményekről a 
vérvételt követő héten 12-13 
óra között lehet érdeklődni 
76/471-428 telefonszámon. 

A táppénzes betegek OEP 
főorvosa általi felülvizsgálata 
a hónap első szerdáján 8.30-
tól történik. Ez idő alatt a 
betegellátás szünetel. A behí-
vott pácienseket kérem, hogy 

mindig hozzák magukkal lele-
teiket!

Sürgős probléma esetén 
hétköznap: 8-18 óráig mobil 
telefonon vagyok elérhető, T. : 
+36-30-358-7967

Ügyeleti időben: központi 
háziorvosi ügyelet telefonszá-
ma: 76-516-984

Helye: Kecskemét Nyíri út 
38. ( Megyei Kórház mentő fel-
járónál) Sürgős esetben men-
tő: 112 központi segélyhívó 
számon hívható.

Jó egészséget kívánok!  

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Megszólal a Nyugdíjas Klub
Lassan elszáll a nyár, ám a 
klubunk számára nem volt 
uborkaszezon. Sok érde-
kes eseményben volt ré-
szünk. Nyár elején Ócsára 
látogattunk el, ahol gyö-
nyörködtünk a több száz 
éves katedrálisban, mely 
filmforgatások színhelye is 
szokott lenni.

Mellette egy agyon gazdag 
gyűjteménnyel büszkélkedő 
skanzenbe tértünk be. Nem 
maradhatott ki a nyári szalon-
nasütés sem, ilyenkor egy-egy 
klubtagunk ajánlja fel a kertjét, 
most Illésék pergolája alatt fo-
gyasztottuk el a finomságokat.

Egy forró nyári napon pedig, 
hogy kellőképpen lehűljünk, fel-
kerestük a Lakitelki Népfőisko-
la fürdőjét.

A nyári programokra a ko-
ronát az úgynevezett „kecs-
ke-ebéd” tette fel. Ennek azon-
ban hosszabb előzménye van. 
Tavalyi programunkhoz kell 
visszanyúlni. Akkor megláto-
gattuk a Gyöngyöm Tanyát, 
hogy betekintsünk a kecsketar-
tás rejtelmeibe. A Héjjas család 
olyan kedvesen fogadott, oly 
gazdag programmal, aminek 
az eredménye az lett, hogy egy 
kiskecske boldog tulajdonosa 

lett a klubunk. Igaz nekünk kel-
lett volna őt felnevelni, de klub-
tagunk Sáfár Misi jóvoltából 
maradhatott a helyén. Ám ő 
nem érte meg a felnőttkort, de 
Héjjas János rendkívüli adako-
zó kedvében megajándékozta 
a klubot kettő kecskével. Ilyen 
adományra kevesen képesek, 
Ő volt olyan kedves. Így a kecs-
kéknek sajnos,a bográcsunk-
ban kötöttek ki. A bográcsot 
pedig főzőmesterünk, Csapó 
Pista akasztotta fel, és pompás 
pörköltet alkotott, amit immár 
évek óta az ő tanyájának udva-
rán fogyasztunk el.

Még egyszer KÖSZÖNET 
a Héjjas-családnak, hogy tá-
mogatták a Nyugdíjas Klubot, 
bár több ilyen önzetlen segí-
tőnk lenne!! Továbbra is vár-
juk szeretettel a katonatelepi 
nyugdíjasokat sorainkba! Pén-
tekenként az iskolában három 
órakor találkozunk, vagy a 
programokon!

Juhászné Balasi Franciska
Klubvezető

Igazán nem mondhatjuk most már, hogy a Katonatelepi 
lakosoknak kevés lehetőség van testmozgásra, sporto-
lásra, az egészséges életmód mindennapi karbantar-
tására. A nagyobb sportlétesítmények (focipálya, B33 
kosárlabdapálya, futópálya) mellett a Mathiász iskola 
is helyet ad több testmozgást kínáló lehetőségnek. Egy 
újabb sportolási lehetőségről számol most be a foglalko-
zás szervezője és vezetője, Pankotai Kitti. (Szerk. megj.).

Pankotai Kitti aerobik sportoktató és „gymstick elite trainer” 
Kecskeméten edzőként dolgozik. Szeptembertől minden vasár-
nap 17órától, egészen december 9-ig ingyenes tornát tart Kato-
natelepen az iskola tornacsarnokában, mely Kecskemét lakossá-
gának teljesen ingyenes és ezáltal minél több katonatelepi lakost 
is szeretne mozgósítani, hogy éljen ezzel a remek lehetőséggel.

A Facebookon a Mozdulj Kecskemét oldalon még több in-
formációt találhatnak erről a kezdeményezésről, ott hirdeti az 
edzéseket, ott mindig minden információ megtalálható.

Ez a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program 2.” a 
Magyar Szabadidősport Szövetség és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma jóvoltából ingyenes sportolási lehetőséget biz-
tosít a lakosság számára. Kortól, nemtől és edzettségi szinttől 
függetlenül Min-
denkinek ajánlott! 
Még családok szá-
mára is tökéletes 
választás.

Szeptember 2-án 
már meg is tartot-
ták az első foglal-
kozást, edzést, sok 
érdeklődő részvé-
telével, amint a fo-
tón látható.

Sport
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