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December – Advent, karácsony, 
télelő hava

7.

„Karácsonykor az ember 
mindig hisz egy kissé a 
csodában, nemcsak te és 
én, hanem az egész vi-
lág, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van 
az ünnep, mert nem lehet 
a csoda nélkül élni.”

(Máray Sándor)

December, bár az előző 
időszak elkényeztetett mind-
annyiunkat meleg napokkal, 
már a tél közeledtét jelenti, 
december 21-ével kezdődik 
a csillagászati tél, kezdődnek 
a téli hónapok, ez a hónap a 
karácsonyra való felkészü-
lés időszaka és mintegy az 
év lezárása, visszatekintés 
és számadás. A nappalok 
egyre rövidebbek, az éjsza-
kák hosszabbodnak, 21-e az 
északi féltekén a téli napfor-
duló napja is, mikor a legrö-
videbb a nappal, a világosság 
időtartama. Az ősi kultúrák 
pogány napkultuszainak ki-
emelkedő ünnepei, a téli és 
nyári napfordulók a történe-
lem során szinte maradékta-
lanul beilleszkedtek a keresz-
ténységbe.

A téli napforduló alkal-
mával a fény újjászületését 
ünnepelték a mindjobban fo-
kozódó elsötétedéssel szem-
ben, a világosság győzedel-
meskedését a sötétség fölött. 

A régiek hite szerint ekkor 
– a naptár szerint december 
24-e éjjelén – lehetett meg-
tapasztalni az elmúlás és az 
újjászületés egyidejűségét, 
az állandó körforgás kezdő 
és végpontjának találkozását, 
azaz az örökkévalóság meg-
nyilvánulását.

December az emberek 
tudatában, a pihenés, az 
áhítatosság, a megbékélés 
időszaka, ahol lehetőség 
szerint a családi otthon me-
legét élvezve összegzik az 
egész éves, jól végzett mun-
ka megérdemelt gyümölcseit. 
Mindezek mellett ez a hónap 

is bővelkedik jeles napokban, 
évfordulókban, melyekről ko-
rábbi lapszámainkban több-
ször is megemlékeztünk, és 
megkoronázása természete-
sen Karácsony Szent Ünnepe. 
Mostani számunkban csak 
két jeles napról emlékezünk 
meg, nem kisebbítve az eddig 
elemzett jeles napok, esemé-
nyek jelentőségét.

December 10. 
Alfréd Nobel halála

Alfréd Nobel svéd kémikus, 
feltalál, mérnök az újkori tu-
dománytörténet kimagasló 

ADVENT

Alfred Bernhard Noble 
(1833-1896)



2018. december2 KÖZÉLET n  Katonatelepi Közügyek
Fo

ly
ta

tá
s 

az
 1

. 
ol

da
lr

ól alakja, az általa alapított díj 
mindmáig az egyik legértéke-
sebb tudományos elismerés, 
a Nobel díj. Élettörténete 
igen regényes és konfliktu-
sokkal teli. 

A robbanóanyagok fejlesz-
tése során szerzett vagyo-
na és hírneve miatt sokszor 
még ma is támadások ke-
reszttüzében áll azzal, hogy 
a fegyverkezést segítette ta-
lálmányaival (nitroglicerin, 
dinamit stb.), mindamellett 
erősen békepárti humanitá-
rius ember volt és kizárólag 
ipari célokra kívánta hasz-
nálni találmányát. 

Minden bizonnyal komoly 
motiváció volt, hogy ezt bizo-
nyítsa. Nobel 1895. novem-
ber 27-én kelt végrendele-
tében rendelkezett úgy, hogy 
vagyonának kamataiból évről 
évre díjban és pénzjutalom-
ban részesedjenek a fizika, 
kémia, fiziológia és orvostu-
domány, továbbá az irodalom 
legjobbjai és az a személy, 
aki a békéért tett erőfeszí-
téseket. végül is vagyonát is 
a tudomány békés fejlődését 
kívánta elősegíteni.

December 13.  
Luca napja

Ezen a napon emlékezünk 
Szent Lúciára, egy előke-
lő szicíliai családban ne-
velkedett, keresztény hitre 
tért szép fiatal leányra, aki 
szüzességet fogadott, hogy 
életét Krisztusnak szentel-
hesse, majd mártírhalált halt 
hitéért. 

Példamutató tisztasága és 
alázatos élete folytán nevét 
a fény (lux) szóval is kapcso-
latba hozták. A néphit kétféle 
Lucát ismer: a jóságost és 
a boszorkányost.  Ez utóbbi 
terjedt el a néphagyomány-
ban. A keresztény vallásban 
tisztelt szent, Santa Lucia 
mellett a magyar néphagyo-

mányok szerint létezik egy 
ártó, rontó nőalak, még az 
ősi hiedelemvilágból szár-
mazó boszorkány, az úgy-
nevezett Luca-asszony is. A 
Szent Luca-alak a sötétség 
miatt átalakult Luca-boszor-
kánnyá.  Hazánkban Luca 
kísértetszerű lény, és sok 
boszorkányság kapcsolódik 
hozzá. 

A magyar néphitben Luca 
nem hasonlít a legendabeli 
Szent Lúciához, sokkal in-
kább kísértetszerű, rémisz-
tő szellem alak, kinek külse-
je csúnya öregasszonyé vagy 
fehérleples alaké. Szerepe a 
büntetés és a rontás. Meg-
bünteti azt, aki fon, kenye-
ret süt, vagy mos december 
13-án. 

Kölcsönadni sem volt aján-
lott ilyenkor semmit, mert 
az elvitt dolog boszorkányok 
kezére kerülhetett. Emiatt 
korábban ritkán adták e ne-
vet a lánygyermekeknek, mi-
óta azonban ez az archaikus 
hagyomány háttérbe szorult, 
gyakoribbak lettek nálunk is 
a Lucák. (Forrás: www.tarda-
niel.com)

Németországban kedvelt 
szent. Északon a szokást 
újraélesztették, és Svédor-
szágban Nobel Alfréd halála 
évfordulójával összefüg-
gésben nevezetes, hiszen a 
Nobel-ünnepségek zárónap-
ja december 13., és e nap 
reggelén gyertyás-koronás 
lányok köszöntik az új No-
bel-díjasokat.

Napjaink karácsonyainak 
a földíszített fenyő, a kará-
csonyfa vált legfontosabb 
szimbólumává. Néprajzku-
tatók szerint a karácsonyfa 
állításának szokása német 
nyelvterületről került hoz-
zánk, és összekapcsolódik, 
a szaloncukorral, aranyozott 
pufók angyalkákkal és értel-
metlen mütyürkékkel tömött, 
feldíszített fenyőfák állításá-

val. Ez azonban pusztán kül-
sőség. 

A lényeg a gondolat, az ál-
landó megújulást, az örökké-
valóságot kifejező örökzöld 
növény. A fenyő a fény fája, 
lakkszerűen fénylő gyantát 
ereszt, a lucfenyő neve pe-
dig, hasonlóan a Luca név-
hez, a latin luxra emlékez-
tet, ami fényt jelent. A fenyő 
ezért a legfontosabb szerep-
lője a fény születését hirdető 
ünnepnek, a rajta égő gyer-
tyákkal együtt.

Luca napjához számtalan 
népszokás, hagyomány, jö-
vendölés köthető, felsorolá-
suk oldalakat tölthetne meg, 
most csak két érdekességet 
emelnénk ki:

• a töklámpás készíté-
sét sokan az angolszász és 
amerikai ünnephez, a Hallo-
weenhez kötik, pedig a tök-
faragás Magyarországon is 
régi hagyomány. Olyannyira 
régi, hogy az első erről szóló 
történet egészen Salamon, 
Árpád-házi királyunk idejébe 
nyúlik vissza. Salamon trón-
viszályban állt unokatestvé-
reivel: Gézával, illetve annak 
halála után Lászlóval. 1081-
ben Salamon ugyan elismer-
te Lászlót, mint magyar ki-
rályt, cserében megtarthatta 
királyi címét és László ud-
vartartást is rendelt mellé, 
Salamon azonban a királyi 
udvarban is terveket szőtt a 
trón visszaszerzésére. 

Ezek után László bizton-
sági okokból a visegrádi vár 
tornyába záratta. 

Az őröknek parancsba 
adták, hogy sötétedés után 
töklámpásokkal világítsák 
ki a tornyot, hogy éjszaka is 
szemmel tarthassák a rabot. 
A különleges „fáklyák” azon-
ban nemcsak a vár foglyát 
világították meg, hanem a 
Dunán közlekedő hajósoknak 
is támpontul szolgáltak. In-
nen ered a mondás: „fénylik, 
mint Salamon töke”. 

Az eredeti vár, ahol a király 
egykor raboskodott, sajnos 
nem maradt fenn, viszont 
romjainak köveiből építtetett 
új várat IV. Béla a tatárjárás 
után. A jelenleg is meglévő 
Salamon-torony egykori ki-
rályunk emlékét őrzi. (For-
rás:wikipédia)

• lucaszéke, Luca széke 
készítése, a Luca-napi szo-
kások egyike. a karácsonyi 
ünnepkör részének számító 
nap. Magyar nyelvterületen 
„gonoszjáró nap”-nak is tart-
ják. Ezen a napon különösen 
a boszorkányok rontása ellen 
kell védekezni. 

A lucaszék hagyományos 
alakja az ősrégi idők óta va-
rázserejűnek hitt pentagram-
ma , magyarul boszorkány-
szög: egy szabályos ötszög 
köré írt öt egyenlő szárú há-
romszögből kialakuló híres 
és hírhedt csillag
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November 17-én ismét 
megrendeztük hagyomá-
nyos iskolai bálunkat. Mű-
sorral készültek az 5. osz-
tályos dráma szakkörösök. 
Gaál Zsuzsanna dráma 
pedagógus segédletével 
állították össze a Dzsun-
gel Könyve című musical 
egyik sláger dalára látvá-
nyos tánc produkciójukat. 
Az iskola hat pedagógusa 
is beállt a gyerekek közé 
„dzsungel táncot” járni.

Felvetődött annak a lehe-
tősége, hogy minden évben a 
8. osztály készüljön egy tánc 
műsorral. Középiskolában 
szalagavató táncot járnak az 
elballagók, mi ezt próbál-
tuk általános iskolai végzős 
hagyománnyá átformálni. A 
nyolcadikosok nagyon lelkesen 
fogadták a kezdeményezést és 
igen színvonalas produkcióval 
álltak elő.

Az osztályban Majer Tamás 
több éve tanul táncolni, így az 
Ő segédletével állították össze 
a táncokat, és tanulták meg 
a lépéseket. Nagy sikere volt 
a produkciójuknak, az év so-
rán találunk még rá alkalmat, 
hogy máshol is elő tudják adni. 
A táncok sora itt még nem ért 
véget, hiszen Majer Tamás 8 
osztályos tanulónk és Farkas 
Enikő páros táncbemutató-
ja következett, ahol a fiatalok 
színvonalas és igen komoly 
tánctudását láthattuk. Ők 
egyébként a Brill-art Stúdió 
tagjai és 2 éve alkotnak egy 
táncpárost. Több versenyen is 
szerepeltek, Standard táncok-
ban országos VI. helyezettek, 
Latin táncokban országos VII. 

helyezést értek el. Táncta-
náruk Boda Brigitta.

Minden évben támogatja 
iskolánkat a Szőlészeti Kuta-
tó Intézet és finom borokat 
ajánl fel a büfébe. Ezekből a 
borokból borkóstolót is rög-
tönöztünk a vacsora után, így 
minden asztalra jutott egy-két 
pohárkával a finom nedűkből. 
A boriváshoz hozzátartozik a 
lopózás is, hiszen a régi idők-
ben nem palackban tárolták 
a borokat, hanem hordóban. 
A báli vendégsereg között 
akadtak bátor próbálkozók, 
akik megmutatták hogyan kell 
a hordóból lopóval kiszívni a 
bort, pohárba tölteni és úgy 
kiinni, hogy a pohárban csu-
pán egy „körömnyi” maradjon.

Ez a kis rövid pihentető 
program után táncra perdültek 
a vidám mulatozók. A jobbnál 
jobb sláger zenéket a RÖ-Mi 
Duo szolgáltatta – Kis József 
és Kovács Miklós személyé-
ben. Az est folyamán száj 
éhen nem maradhatott, hiszen 
a Hollogasztro svédasztalos 
kínálatában sokféle finomság 
megtalálható volt. 

Éjfélkor tombolasorsolás 
következett. Szülők, és kato-
natelepi vállalkozók nagyon 
sok értékes tombola tárgyat 
ajánlottak fel, melyet ezúton is 
köszönünk. A fődíjak; tíz ezer 
forintos Malom vásárlási utal-
vány volt a Red Home Bau Kft 
felajánlásából, egy olaj nélküli 
sütő Falu György képviselő fel-
ajánlása által, és az abszolút 
fődíj az 1. osztályos szülői kö-
zösség jóvoltából utazás Szil-
vásváradra, 2 éjszakára 2 fő 
részére félpanziós ellátással.

Minden évben hatalmas iz-
galom, sok munka és készü-
lődés előzi meg ezt a rendez-
vényt, de elégedettek vagyunk 
a vendégek számát és a be-
vételt illetően is. Köszönjük 
mindenkinek a támogatást és 
segítséget mellyel hozzájárult 
a bál sikeres megrendezé-
séhez. A vendégek reméljük 
nagyon jól érezték magukat, 
elégedettek voltak az általunk 
összeállított műsorral, az étel 
és zenei kínálattal. Várunk jö-
vőre is mindenkit szeretettel.

Jövő évi Mathiász bál
időpontja: 2018. november 

23., szombat
Kisberk Hella

tagintézmény-vezető

Mathiász bál 2018
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Kis előretekintés 2019-re  
és a következő ciklusra

Nem lehet előre tekinteni 
anélkül, hogy néhány gon-
dolat erejéig ne nézzünk 
vissza.

Aki figyelemmel kísérte 
a 2014-es önkormányzati 
választások kampányát, az 
biztosan érti, hogy mi miért 
történt ebben az utóbbi 4 
esztendőben. 

A megfogalmazott cél egy 
informatív helyi újság bein-
dítása és olyan közösségi 
terek kialakítása volt, ami 
szolgálja a helyi lakosság 
számára a sport és szaba-
didős tevékenységek hely-
ben történő gyakorlását. 

Utóbbihoz elengedhetet-
len feltétel volt egy olyan 
helyi, ütőképes csapat 
létrehozása, akik kézzel 
fogható módon és persze 
pénzügyileg is tudják segí-
teni a munkát. Ezért hozták 
létre az alapítók a Katona-
telepi Sportegyesületet. 

A közös munka elindult, 
meg volt a kellő önkor-
mányzati támogatás, id. 
Tóth Viktor igen hatékony 
segítségével komoly fej-
lesztéseket tudtunk ide va-
rázsolni. 

A közösség reakciója 
számomra csalódást oko-
zott. Eddig legalábbis nyo-
mát sem látom az efféle 
létesítmények fenntartásá-
hoz szükséges társadalmi 
erőnek. 

Sem a Szüreti Nap elő-
készületeinél, sem a Sport 
és Szabadidő Központ mű-
ködtetésénél nem látom a 
nélkülözhetetlen társadal-
mi erőt. Le a kalappal az 
előtt a néhány ember előtt, 
aki igyekszik erőn felül is 
dolgozni a közösségért, és 
az iskola, óvoda is leteszi a 
névjegyét az asztalra. Saj-
nos ez azonban kevés lesz.

Akkor is elmondtam, 
most is megerősítem: amíg 
én vagyok a képviselő, 
csakis kivételes alkalom-
mal fogom a város erő-
forrásait igénybe venni a 
sportpálya fenntartásával 
kapcsolatos munkákhoz. Ha 

már annyit dolgoztunk, a 
város meghozta a megfele-
lő döntéseket, akkor igenis 
elvárom, hogy tessenek szí-
vesek lenni belakni és nem 
csak használni, vagy inkább 
kihasználni a sportpályát. 

A 2019. az utolsó éve en-
nek a ciklusnak. Újdonság 
lesz, hogy ettől az évtől 
kezdve 3 éven át a város 
egészében, tehát mind a 15 
körzetben a közösségi ren-
dezvények pályázati forrás-
ból eddig még sosem látott 
támogatásban részesülnek. 
Látványában és tartalmá-
ban is sok újdonság lesz, 
hangsúlyozom, hogy 3 éven 
át, ez tehát nem valamiféle 
választási mézesmadzag.

Csökkenni fog a válasz-
tókerületi keret, így az új-
ságon, polgárőr egyesület 
támogatásán kívül nem sok 
mindenre jut pénz. Ennek 
legfőbb oka, hogy a város 
olyan mennyiségű fejlesz-
tési forrást kap, amelyhez 
a szükséges önerő bizto-
sítása miatt több milliárd 
forintnyi hitelt kell felvenni. 
Ezért ahol lehet, spórolunk 
a költségvetésben. 

Ráadásul Ménteleken az 
elmúlt 4 évben gyakorla-
tilag semmilyen többlet-
fejlesztés nem volt, ezért 
a város költségvetéséből 
2019-ben a település köz-
pontjának fejlesztésére 
kértem megfelelő forrást, 
ez kb. 30 millió Ft. 

Ugyanakkor elindul egy 
pályázati anyag készítése, 
amelynek célja 2 bölcsődei 
csoportszoba kialakítása 
Katonatelepen. 

Ahogyan korábban már 
írtam, mi következünk, hi-
szen Hetényben és Kadafal-
ván megvalósult a fejlesz-
tés, a sorban Katonatelep 
jön. Itt is szükség lesz a 
város pénzügyi hozzájáru-
lására, hiszen a szükséges 
önerőt ebben az esetben is 
vállalni kell. A fejlemények-
ről természetesen az újsá-
gon keresztül tájékoztatjuk 
az olvasókat.

Teljessé válik a 445-ös 
Északi Elkerülő út. Az ed-
dig már megépült szakasz 
ugyan nem vitt el forgal-
mat, de a város bizonyos 
területei, illetve az autópá-
lya megközelítését nagyon 
megkönnyítette. Mire ezt 
olvassák, talán már meg is 
indult a közlekedés a teljes 
szakaszon, így aki Buda-
pestre megy, akár ezt az út-
vonalat is választhatja.

2019. lesz az az év is, 
amikor meg kell fogalmazni 
a következő 5 év prioritá-
sait. Ehhez ismét elkezdjük 
azt a közös gondolkodást, 
amellyel a ciklus elején át-
beszéltük a fejlesztési stra-
tégiát. Erre bőven van még 
idő, és egy sor már most 
megfogalmazott elképzelés 
sorsát is ismernünk kellene 
a továbbiak meghatározá-
sához. 

Az biztos, hogy a körzet 
képviseletére továbbra is 
olyan személyt kell talál-
ni, aki felelősséget érez 
minden városrészért, ter-
mészetesen elismerve azt, 
hogy a legfajsúlyosabb te-
rület Katonatelep. Annyival 
könnyebb lesz a dolga, hogy 
nagyon sok elmaradást si-
került pótolni az elmúlt 4 
esztendőben, így az ará-
nyokat lehet finomítani. 

Tudom, hogy sokan gon-
dolkodnak úgy, hogy min-
ket, katonatelepieket nem 
érdekel, hogy máshol mi 
történik, ezt egy itt élő em-
ber meg is engedheti magá-
nak, de egy képviselő nem. 
Még akkor sem, ha ezt pont 
a katonatelepiek zokon is 
veszik. A következő cik-
lusban továbbra is kiemelt 
figyelmet kell szentelni a 
441-es útnak. 

Az én elképzeléseimben 
teljes hosszában közvilá-
gítással, több jelzőlámpás 
irányítással kiépített cso-
móponttal, elsősorban a 
buszmegállók közelében 
akár nyomógombos gyalo-
gátkelőhellyel megerősített 
út van, ami akár 4 sávos is 

lehet, ha megfelelő szerviz 
utakkal kiegészítve épül 
meg. 

Szerencsére a város 
szakosztálya is hasonló-
képpen gondolja, így egy-
ségesen tudunk fellépni 
ennek érdekében. Sok a 
bizonytalanság a fejlesztés 
megvalósulásának időpont-
ját illetően, és, mivel állami 
beruházás keretében való-
sul meg, ráhatásunk sem 
sok van erre, mint ahogyan 
az M8-M44 Békéscsabát az 
M5 autópályával összekötő 
gyorsforgalmi út ütemezé-
sére sem. 

Az azért jó jel, hogy 
egyeztetések már zajlanak, 
az M44 nyomvonalával kap-
csolatban az érintett tele-
püléseken fórum is volt. 

Engedjék meg, hogy opti-
mista legyek és legalábbis a 
441-es fejlesztését a 2019-
2024-es ciklusra jósoljam. 
Hát itt tartunk, örüljünk 
sikereinknek és bízzunk a 
hasonlóan dinamikus foly-
tatásban.

Ezen gondolatok jegyé-
ben kívánok áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket, és 
boldog, sikerekben gazdag 
új esztendő!

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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Újdonságok, fejlesztési tervek
Elkészült a kis közösségi tér, 

a pavilon;
A játszótér építése 
áttolódik 2020-ra;

Előkészítés alatt van a bölcsőde léte-
sítésére kiírt pályázat anyaga

Szükség van kis közösségi terekre, ahol 
a hintázásból, csúszdázásból kinőtt fiata-
lok leülhetnek „dumcsizni”. Ezt a célt ed-
dig az óvoda melletti játszótér szolgálta, 
sajnos ennek valamennyi káros következ-
ményével együtt. Értsd ez alatt a ciga-
retta csikkeket, üdítős, sörös dobozokat, 
csoki papírt. A pavilont választókerületi 
keretből a Katonatelepi Sportegyesület 
építtette, nem kevés társadalmi munka 
bevonásával. Padok is kerülnek a pavi-
lonba, és remélem, hogy a legközelebbi 
csikkgyűjtő tíz-egynéhány méternyi távol-
sága nem lesz leküzdhetetlen akadály a 
fiatalok számára. Bízom benne, hogy ez a 
kis létesítmény átveszi a fiatalok találka-
helyének szerepét. A tervek szerint inter-
netezni is lehet majd.

A város úgy döntött, hogy a felmerülő 
játszótér igényeket egyben kezeli, és meg-
próbál pályázati forrást rendelni a meg-
valósításhoz. Ennek az előkészítése zajlik 
most. Az eddig 2019-re tervezett játszó-

tér építése Katonatelepen szinte teljesen 
bizonyosan átkerül, 2020-ra. Túlzottan 
nem örülök, hiszen szép befejezése lett 
volna a képviselői munkámnak, de pa-
naszra így sincs okom, különösen azért, 
mert megkezdődött a bölcsődei pályázat 
anyagának előkészítése. Ez azt jelenti, 
hogy a 2019 végén kezdődő új képviselői 
ciklus igencsak jól fog kezdődni, és ez az 
újabb 5 év már több teret enged a kisebb 
érdekcsoportok számára fontos fejleszté-
seknek, úgy, mint közvilágítás, utak por-
mentessé tétele. Képek a pavilon fellálításáról

Nem csak a húszéveseké a világ!?
Közel 20 éve tevékeny-
kedik településünkön a 
„Kecskemét-Katonatele-
pi Ifjúságért” Alapítvány. 
Több mint 20 éve kezdett 
el azon gondolkodni Kállai 
Kálmánné, hogy a katona-
telepi gyermekekért sze-
retne tevékenykedni. Mint-
egy visszaadni, továbbadni 
valamit mindabból, amit 
gyermekkorában itt Kato-
natelepen kapott. Az 1940 
–es évek végén ugyanis itt 
járt elemi iskolába.

Kállai Kálmánné szül. Pataki 
Irén így ír erről Visszapillantó 
tükör című könyvében (ma-
gánkiadás, 2006): „1995 ja-
nuárjában jött egy igen fontos 
gondolat számomra. Kopog-
tattam itt, kopogtattam ott, 
de megoldásra választ nem 
kaptam. Szerettem volna az 
ifjúságot összefogni Katonate-
lepen,……. így kénytelen vol-
tam a Kalocsai Érseki Hivatal-
hoz fordulni egy kérelemmel. 
Az engedélyt megkaptam:” Dr. 

Dankó László Kalocsa-kecske-
méti érsek 1995. január 11. –
én kelt levelében engedélyezte 
a katonatelepi ifjúsági ház lét-
rehozására irányuló gyűjtést. 
Irénke bálokat szervezett, 
amelyek bevételét elkülöní-
tett számlán kezelte. Teltek 
az évek, de a szükséges anya-
gaik nehezen gyűltek. Irénke 
később arra az elhatározásra 
jutott, hogy két kecskeméti 
vállalkozó segítségével, egy 

alapítvány létrehozásával „új 
formát keres álmai megva-
lósulásának”.Az Alapítványt 
1999. június 18–án közhasznú 
szervezetként vette nyilván-
tartásba a Bács-Kiskun Megyei 
Bíróság (Pk.61035/1999/4). 
Az Alapítvány vezetésére en-
gem kért fel Kállai Kálmánné, 
így lettem az akkor még öttagú 
kuratórium elnöke. Akkor már 
nagycsaládosként örömmel 
vállaltam a felkérést és a bi-

zalmat a mai napig igyekszem 
„megszolgálni”.

 Az elmúlt időszakról ter-
mészetesen jövőre egy hosz-
szabb „visszaemlékezésben” 
szeretnénk beszámolni, most 
csak a teljesség igénye nélkül 
néhány gondolat arról mivel 
is „töltöttük szabadidőnket” 
az elmúlt években. Évekig 
működtettük és fejlesztettük 
a Játszóteret. Létrehoztuk és 
fejlesztettük a Katona Zsig-
mond Emlékparkot. Progra-
mok, rendezvények önálló, 
vagy együttműködésben tör-
ténő szervezésével „szolgál-
juk” a katonatelepi ifjúságot, 
ápoljuk jeles elődeink Kato-
na Zsigmond, Mathiász Já-
nos emlékét. A Katonatelepi 
Közügyek kiadói feladatait 
látjuk el.

Jövőre és a jövőben is sze-
retnénk „együttműködni” 
Önökkel, köszönjük eddigi és 
kérjük további, mind szellemi, 
mind anyagi segítségüket!

Lázár János

(A tanító nénitől balra a harmadik Kállai Kálmánné Irénke, 
kisiskolásként 1947 tavaszán)
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Török Edit és barátai, gyermekek mellett a közösségért
Nyugdíjasként nem sűrűn megyek a központba, autó-
busszal meg még ritkábban, mert ha megyek, olyankor a 
takarmány vásárlást is meg szoktam ejteni, ezért nekünk 
pótolhatatlan a gépkocsira múlthéten úgy hozta a sors, 
hogy buszoztam. Hazafelé helyet foglaltam egy széken, és 
mindjárt jött egy szimpatikus házaspár egy tündéri kislány-
nyal, akik elfoglalták a még szabad helyeket. A gyermeket 
mellém ültették, én automatikusan anyai gondoskodással 
máris rátettem a kezem a kislányra, hogy nehogy leessen. 
Összemosolyogtunk a szülőkkel és mindjárt beszélgetésbe 
elegyedtünk. Miért is ne? Hiszen,,szomszédok” vagyunk.

Beszéltünk a családról, meg-
tudtam, hogy a kislány egy 
szem gyermek, hogy anyukának 
nemsokára vissza kell menni 
dolgozni, és még azt is, hogy 
másnap a kicsi elkezd oviba jár-
ni. Hát, ilyen az, ha két nyitott 
hölgy egymásra talál.

Én is beszéltem a családról, 
és azt is elmondtam, hogy a Ka-
tonatelepi Közügyek újságban 
én szoktam az interjúkat készí-
teni, és a közügyek facebook-
jának adminisztrátora vagyok. 
Edit elmondta, hogy a face-
bookra ő tette fel a Karácsonyi 
és baba-mama vásár meghí-
vóját. Beszélgettünk az általuk 
szervezett takarítási akcióról, 
a résztvevők létszámáról. Na-
gyon boldog voltam, hogy meg-
ismerkedtünk, hogy akad egy-
két fiatal Katonatelepen, akik 
megpróbálnak valamit is tenni 
a közösségért. Meséltem nekik 
a közösségfejlesztő munkáról, 
hogy micsoda jó dolog lesz, 
hogy pályázati pénzt biztosít az 
önkormányzat a településünkön 
megálmodott rendezvények 
finanszírozására, a következő 
három évben. Én egészségügyi 
okok miatt lemondtam a kö-
zösségfejlesztő munkáról, és 
helyettem Raffainé Hábenczius 
Zsuzsa (Méntelek) lett megbíz-
va. Bizony szomorúan mond-
tam el, hogy Zsuzsi hiába hívta 
össze az itt lakókat, egyetlen 
ember jelent csak meg. Pedig 
rajtunk fog múlni, hogy milyen 
közösségi élet fog itt kifejlődni. 
Megadtam Zsuzsi elérhetősé-
gét, és kértem, keresse meg őt, 
és segítse munkáját. 

Most pedig ismerjék meg 
Önök is Editet, a nyitott, nyílt, 
a közösségért is tenni akaró 
édesanyát.

– Kérlek, mutatkozz be az 
olvasóknak.

– Először is meg szeretném 
köszönni az interjú lehetősé-
gét, és el szeretném mondani, 

hogy nyíltságunkat az segítette 
elő, ahogy a kislányom igényeit 
tiszteletben tartottad és figyel-
tél arra, hogy amikor óvatosan 
elhúzódott megkérdezd, őt, mit 
szeretne. Ezek után ő is és mi 
is nagyobb bizalommal tudtunk 
feléd fordulni.

– Hol dolgoztál mielőtt 
megszületett a kislányod?

– Én 19 éves korom óta a Lib-
ri Könyvkereskedelmi Kft-nél 
dolgozom, először, mint eladó 
majd az évek folyamán üzlet-
vezetővé képeztem magamat. 
A könyves szakma igazi szere-
lem, csak hát a kereskedelemi 
munkát sajnos nehezen lehet 
összeegyeztetni a családdal. 
Emellett 2008-ban elvégeztem 
egy gyógy masszőri iskolát, és 
a gyesem alatt belevágtam a 
vállalkozásom kiépítésébe. A 
vendégköröm főleg kisgyerekes 
anyukákból áll. Így lettem én 
Anyamasszőr.

– Férjed mit dolgozik, úgy 
látom, hogy ő is közösségi 
ember?

– Ő az STI Petőfi nyomdában 
erősíti a műszaki ellenőri csa-
patot.

– Mióta laktok Katonate-
lepen, a település melyik ré-
szén?

– Májusban költöztünk ki 
ide a vasúton túlra, mire a ház 
felépült utca nevünk is lett.  A 
Cserszegi utcában élvezem a 
csendet és a teret.

– Mennyire ismered a 
szomszédjaidat?

– Ismerkedünk még csak. Mi 
a Széchenyi városból költöz-
tünk ki, számomra felszabadí-
tó érzés olyan helyen élni ahol 
köszönnek egymásnak az em-
berek és szóba is elegyednek 
egymással. Ez volt számomra 
vonzó Katonatelepen. Sosem 
felejtem el Zsófinak, azt hogy 
építés alatt mehettem hozzá 
Annát pelenkázni és Annamari-
nak, hogy beengedett az ottho-

nába és elmesélte milyen is itt a 
sínen túl élni.

– Kinek volt az ötlete, 
hogy szemétgyűjtésbe fog-
jatok? Kérlek, mutasd be a 
két ugyancsak kisgyermekes 
ötletgazdát.

– Amikor még csak terveztük 
a kiköltözést, akkor már tagjává 
váltam a Katonatelepi Közügyek 
online csoportnak, és ott lát-
tam, hogy meghirdettek tavasz-
szal egy ilyen akciót. Nagyon 
bíztatónak találtam azt, hogy 
vannak aktív tenni akaró embe-
rek Katonatelepen.  Dajka Zsófi 
részt vett ezen az eseményen, 
és mint kiderült Szabó Anna-
mari pedig annak idején a Te 
Szedd önkéntes mozgalomban 
vett részt. Nekem nem volt kér-
dés, hogy amit kiköltözünk,én 
is kapcsolódjak a következő 
területtisztításhoz. Sajnos nagy 
szükség van rá! Így hárman 
egymást támogatva hoztuk lét-
re a csoportot Annamari a mar-
keting tevékenységben, Zsófi 
a kommunikációban én pedig 
Falu Györggyel és a szemétszál-
lítókkal való egyeztetésekben 
vettem főleg rész. És rettentő 
sokat ötleteltünk, hogyan és 
mint tudjuk jól kivitelezni és 
hogyan lehetne ezt tovább fej-
leszteni.

– Ki vette fel a kapcsolatot 
a sportkörrel, - amit csak he-
lyeselni tudtam - hogy ennek 
köszönhetően Balla Kriszti-
ánék még ebédet is főztek a 
csapatnak.

– Szabó Annamari és ez 
rettentően jó ötlet volt! Ahogy 
sejtettük az összegyűlt csapat 
jelentős részét kisgyerekes csa-
ládok alkották. Nagy segítség 
volt az a finom ebéd, és az ese-
ményt is valódi piknikké emelte 
Krisztiánék felajánlása és mun-
kája.

– Kinek az ötlete volt a ba-
babörze? Mikor lesz?

– Ez főleg az én lovam volt. 
Mindannyiunknak meg van a 
maga irányvonala a fenntart-
ható léttel kapcsolatban. Én 
nagyon felháborodtam, amikor 
egy olyan edénykészletet ka-
partunk ki a szeméthalom alól 
az egyik árokból, ami annak 
idején teljesen használható volt. 
Hihetetlennek találtam ezt a pa-
zarlást, hiszen ha nem kell akár 
el is ajándékozhatta volna. No-

vember 17-25. van az Európai 
hulladékcsökkentési hét és ez 
ültette el az ötlete a fejemben. 
Persze a csapat támogat ebben 
is, ők is jönnek árulni velem no-
vember 8-án 9-13 között a Mat-
hiász János Általános Iskolába. 
És úgy tűnik a rendezvény után 
pedig lesz, aki a megmaradt 
ruhákból, játékokból adományt 
ajánlanak fel a rászorulóknak.

– Milyen dolgokat gondol-
tatok ott árulni? Vajon lesz e 
ennek folytatása?

– Most főleg gyermekruhákat, 
játékokat, babaápolási termé-
keket és a karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódó tárgyakat 
fogunk árulni. Remélem lesz 
folytatása, valamelyik nap ol-
vastam a közügyekben a piaccal 
kapcsolatos felvetést, és nagyon 
jó ötletnek tartom, a helyi ter-
melőktől való vásárlást. Börzét 
én személy szerint húsvét előtt 
csinálnék újra, de ez még kifor-
rja magát. Nagyon sok munka 
kell hozzá kitartás és a közös-
ség hite abban, hogy működhet.

– Sikerült-e felvenni a kapcso-
latot a Zsuzsival a hívatásos kö-
zösségfejlesztővel? Én nagyon 
bízom abban, hogy benned, 
bennetek jó segítőkre talál, akik 
nem csak szeretnék, hogy minél 
élhetőbb városrészben lakja-
nak, hanem lehetőségeikhez ké-
pest tesznek is érte. Remélem, 
hogy a következő lapunkban, 
Zsuzsi bővebben beavatja az itt 
élőket ebbe a programba.

– Zsuzsival sikerült pár szót 
váltanunk, de most nagyon 
elfoglalt december közepe tá-
jékán talán tudunk találkozni. 
Nagyon kíváncsi vagyok mit is 
rejt ez a pályázati támogatás. 
Én még nagyon új lakó vagyok 
itt, de azt látom, hogy mi min-
denbe lehetne belekezdeni. Pél-
dául szuper jó ötletnek találtam 
a Szüreti mulatságon való gye-
reksátort is. Azt is néhány vál-
lalkozó szellemű anyuka hozta 
létre önköltséges alapon.

– Kívánok számotokra, és 
minden kedves ,,szomszédom-
nak” nagyon boldog karácsonyi 
ünnepeket, és eredményekben 
gazdag, békés, boldog újeszten-
dőt.

 Köszönjük, hasonló jókat kí-
vánunk mi is neked, és az újság 
valamennyi szerkesztőjének!

Lejegyezte: Nagy L. Éva
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Adventben nem elsősorban mi várjuk az Istent, 
hanem Isten még jobban vár reánk!
A nagyvárosi pályaudvar kör-
nyéke éjjel-nappal a társada-
lom peremére szorultak gyü-
lekezőhelye volt: csöveseké, 
tolvajoké, nincstelen beván-
dorlóké és drogosoké. Sokan 
ültek, álldogáltak, kéregettek 
ott, vagy csak meredtek ma-
guk elé. Látszott rajtuk, hogy 
boldogtalanok és remény-
vesztettek. Borostásak, csipás 
szeműek, remegő kezűek, ron-
gyosak és piszkosak voltak. 

A pénznél is nagyobb szük-
ségük lett volna egy kis vi-
gasztalásra, biztatásra … de 
ezt senkitől sem kapták meg. 
Mégis… volt közöttük egy fiú. 
Ugyanolyan csapzott hajú, ko-
szos, büdös, mint a többiek. 
Ő azonban mégis tudott mo-
solyogni, derűs lenni: mint-
ha saját mentőcsónakja lett 
volna az élet hajótöröttjeinek 
lehangolt tömegében. Mi volt 
a titka? Egy kis agyon gyűrött, 
koszos cetli, amit a szíve fö-
lötti rongyos zsebben hordott. 
Napjában többször is elővette, 
kisimítgatta, elolvasta, néha 
meg is csókolta, mielőtt újra 
a zsebébe csúsztatta volna. 
Ez a kis cetli mindig mosolyt 
varázsolt az arcára. Mi állt 
rajta? Csak egy rövid mondat: 
„A kiskapu mindig nyitva áll!” 
Az apja írta ezt a cetlit, s ez-
zel jelezte, hogy megbocsátott 
neki, hogy mindig hazavárja. 
Egy éjjel aztán a fiú élt is a 
lehetőséggel. Hazaosont apja 
házába. A kiskaput valóban 
nyitva találta. Felosont egyko-
ri szobájába, lefeküdt a most 
is vetett ágyba. Reggel, mikor 
felébredt, az apja állt mellet-
te, könnyes szemmel várta az 
ébredését. Hosszan-hosszan 
megölelték egymást, és egy-
szerre minden rendbe jönni 
látszott.

Az Advent vajon csak a mi 
várakozásunk, készülődésünk 
lenne a közénk jövő Istennel 
való találkozásunkra? Nem 
sokkal jobban várja-e az Isten 
ezt a velünk való találkozást? 
Nem Ő tett és tesz folyamato-
san sokkal többet azért, hogy 
ez az örömteli találkozás lét-
rejöjjön? Bizony, örök időkre 
igaz Szent János tanítása: „A 

szeretet nem abban áll, hogy 
mi szeretjük az Istent, hanem 
hogy Ő szeret minket, s el-
küldte Fiát engesztelésül bű-
neinkért.” 

Az Advent persze az ember 
várakozásáról, virrasztásáról, 
készenlétéről szól. De nem 
olyan valakire várunk, aki 
évente egyszer jár erre egy 
pár órára, esetleg napra, s ha 
nem őrködünk feszült figye-
lemmel és nem kapaszkodunk 
bele, akkor közömbösen máris 

tovább siet! Az Isten állandó, 
végtelen szeretettel van jelen 
az életünkben, szüntelenül 
akarja a velünk való kapcsola-
tot. A virrasztás, az éber vára-
kozás szent időszakaira azért 
van szükség, hogy mi magunk 
legyünk már figyelmesebbek, 
vegyük már észre a szünte-
lenül velünk járó Istent! Nem 
annyira az Úr Jézus közeledé-
séről, mint inkább a mi Felé 
való közeledésünkről szól a 
karácsonyi készület.

A szüntelen, imádságos 
virrasztásra való felszólítás, 
ami a mai evangéliumból ki-
csendül, szeretetteljes öröm-
teli meghívás, bármennyire 
is riasztó körülmények között 
hangzik el. A múlandó világ 
összeomlása, a világ véges-
ségének ijesztő megtapaszta-
lása nem Isten műve: nem Ő 
az, aki pusztít és rombol kö-
rülöttünk! Épp ellenkezőleg: 
Ő az, aki szilárd pontként, 
erős támaszként megjelenik 
ebben az összeomlásban. Aki-
re – csakúgy, mint a kígyóktól 
megmart, haldokló izraeliták 
a pusztában – ráemelhetjük a 
tekintetünket, Akitől a szaba-

dulást várhatjuk. Ő az, aki új 
eget és új földet teremt, Aki-
ben megújul minden, főként a 
mi életünk! Milyen fájdalmas 
sokszor azt hallani a nem hí-
vők, hitüket nem gyakorlók 
részéről, hogy a hívő emberek 
valójában álomvilágban élnek! 
Nem állnak két lábbal a földön, 
nem életrevalók, hiszen sok-
kal kevésbé érvényesülnek a 
földi lét keretei között. Bezzeg 
ők! Ők azok, akik a valóságban 
élnek, akik nem álmodozók, 

amikor imádság és szentmi-
se helyett is dolgoznak vagy 
dorbézolnak. Amikor ember-
társaik áldozatkész szeretete 
helyett inkább kihasználják 
őket. Amikor a karácsonyt is 
üzleti haszonszerzésre hasz-
nálják. Amikor a gyermekei-
ket pusztán arra nevelik, hogy 
akármilyen áron, akármilyen 
eszközökkel ebben a világban 
érvényesüljenek! Milyen ér-
dekes, ugyanakkor groteszk, 
hogy éppen ezek a „két lábbal 
földön állók, evilágnak élők” 
nem tudnak igazán mit kez-
deni a földi élet kudarcaival, 
szenvedéseivel, csalódásai-
val. Amikor beleütköznek a 
számukra mindennél fonto-
sabb értékek (pénz, karrier, 
szépség, egészség, szerelem 
stb.) múlandóságába, akkor a 
kábulatba menekülnek az el-
viselhetetlenné vált „valóság” 
elől. Nem a hithez fordulnak, 
hiszen az üres álmodozás 
szerintük, de bezzeg beleug-
ranak nyakig és azon felül is a 
drogok, az alkohol, az evilági 
élvezetek vagy a média hamis 
boldogsága okozta kábulatba. 

Nem véletlenül figyelmez-

tet az evangélium: „Vigyáz-
zatok! El ne nehezedjék a 
szívetek a tobzódásban, ré-
szegeskedésben és az evilá-
gi gondokban!” Éppen hogy 
azok vannak valójában ébren, 
azok virrasztanak, akik elis-
merik és elfogadják ennek a 
földi életnek a múlandóságát, 
de a tekintetük távolabbra 
irányul: a földön túli boldog, 
örök élet irányába! Akik vár-
ják a megváltást, az átme-
netet az igazi életbe, a valós 
és múlhatatlan boldogságba, 
amit Isten közénk született 
Fia érdemelt ki és tud megad-
ni számunkra. Ez a remény, a 
minket szüntelenül hazaváró, 
szerető Isten ígérete ad erőt, 
hogy türelmesebben viseljük 
a földi élet szenvedéseit, hogy 
a kudarcok és csalódások el-
lenére is keressük a jót és ne 
fáradjunk bele annak megte-
vésébe. 

Igen, erről szól az adventi 
várakozás: figyelmesebbnek 
lenni, észrevenni Isten állan-
dó jelenlétét az életünkben. 
Előhúzni a zsebünkből a jobb, 
igazibb életre szóló meg-
hívót, a hazahívó üzenetet. 
Igen, nekünk kell cselekedni, 
mert Isten már cselekedett 
és most is jelen van. Nekünk 
kell elfordítani kissé a figyel-
münket a jelen világ terheiről, 
gondjairól, de örömeiről is, 
hogy beléphessünk a kiska-
pun! Mintha kábult álomból 
ébrednénk, észre kell ven-
nünk, hogy ki is szeret ben-
nünket igazán! Tudatosíta-
nunk kell, hogy milyen életet 
is szeretnénk élni valójában, 
mi is az, ami tényleg boldog-
gá tesz. 

Meg kell vallanunk bűnein-
ket a bennünket szeretettel 
átölelő Atyának, hallgatnunk 
és viszonoznunk kell szavait 
az imádságban! Úgy kell él-
nünk ebben a földi világban, a 
jelen emberi társadalomban, 
ahogyan a közénk született 
Fiú élt, hogy mi magunk is 
készüljünk a végső, minden 
vágyunkat beteljesítő találko-
zásra, s másokat is tudjunk 
erre felkészíteni!

Finta József atya
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Kedves katonatelepi felnőtt praxis Páciensei!
Szeretném tudatni ezúton Mindenkivel, hogy dr. 
Serfőző Katalin praxisában az ápolói teendőket 
2019. január 1-jétől nem én látom el. 

Életem elérkezett egy olyan szakaszába, ami-
kor meghoztam egy döntést, mely szerint éle-
tem egy új, önálló irányt vesz. 

15 éves tapasztalat után, önálló tevékeny-
ségként, a jövőben masszázs terápiával és 
gyógynövény eszenciákkal fogok foglalkozni, 
természetesen ezzel is hozzájárulva a hozzám 
fordulók testi-lelki-szellemi jólétéhez. 

Köszönettel tartozom minden Páciensünknek, 
akik megtiszteltek bizalmukkal, érezhettem tiszteletüket, szere-
tetüket.  Részese lehettem egy kicsit életüknek, gyógyulásuknak 
az elmúlt 23 évben. KÖSZÖNÖM. 

Szeretném megköszönni ez úton is, dr. Serfőző 
Katalinnak a megszerzett sok, értékes tapasztala-
tot, a bizalmát, szeretetét, mellyel segített a fejlő-
désben. 

Köszönet a rendelő Kollektívájának, akikkel na-
gyon sok szép és vidám, időnként nehezebb napot 
is átéltünk közösen, mindig megőrizve jókedvünket, 
pozitív gondolkodásunkat. 

Hálás vagyok minden napért, amit Önökkel, Vele-
tek együtt tölthettem. 

Kívánok Mindenkinek továbbra is jó egészséget, 
pozitív érzéseket! 

Egyben kívánok minden katonatelepi lakosnak áldott, boldog, 
békés Karácsonyt! 

Szeretettel és tisztelettel: Gajdácsiné Ica ápoló

Tisztelt Páciensek!
December hónapban a munkarend az orvosi rendelőkben 

az alábbiak szerint módosul:
– December 15. szombat munkanap.

Rendelési idő: 8-12-ig 
(Katonatelep felnőtt háziorvosi rendelő) 

Ügyelet: 17 órától 
– December 22-26-ig munkaszüneti napok.

– December 29-től január 1-ig munkaszüneti napok. 
Ügyeleti ellátás a megyei kórházban van.

Kecskemét, Nyíri út 38. 
Hétköznapokon: 18 órától, másnap reggel 8 óráig. 

Munkaszüneti napokon folyamatosan. 

Tel.: 76-516-984
Sürgős, életveszélyes  

esetben hívható: 112 
(központi segélyhívó)

Ügyeletes gyógyszertár: 
Kecskemét Kápolna utca 5. 
Szent Benedek Gyógyszertár

Kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog újévet kívánok 
egészségben!

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Az év utolsó lapszáma ter-
mészetesen az év legün-
nepibb időszakával fog-
lalkozik a legtöbbet, és 
ilyenkor nyílik alkalom arra, hogy közügyeink mellett, a 
karácsony szent ünnepéhez kapcsolódó, az érzelmekre, 
a lélekre ható gondolatokat is közvetítsünk. 

Az ünnepek előtti rohanásban időt kellene szakíta-
ni a szellemre, az Ünnep üzenetére, az ajándékozásnak 

mélyebb értelmére, ke-
resztény kultúránkban való 
megnyilvánulására. Lélek-
bemarkoló gondolatokra is 

fordítsunk néhány percet a csillogáson túl, és ezekből 
merítve vágjunk neki egy újabb, szebb esztendőnek. 

Ennek jegyében közlünk néhány írást, verset, mintegy 
ünnepi kulturális csokrot. 

(Szerk. megjegyzés)

GONDOLATOK KARÁCSONY 
ÜNNEPE ELŐTT

Testvéri szeretet
És ímé, az Isten ajándékba adta néked 
mindazokat, kik te veled hajóznak. (Ap. 
Csel. 27:24)

„Paul egy autót kapott karácsonyra a 
testvérétől. Karácsonyeste, amikor kijött 
az irodájából, egy utcagyerek ámuldozva 
járkált a csillogó-villogó új kocsi körül.

– Uram ez az ön autója? – kérdezte.
Paul biccentett.
– A bátyámtól kaptam karácsonyra.
A fiú meghökkent.
– Azt akarja mondani, hogy a bátyja 

adta magának ezt az autót, és magának 
ez semmibe se került? Öcsém, bárcsak..  
Elbizonytalanodott.

Paul persze tudta, hogy fogja a fiú foly-
tatni. Bizonyára azt kívánja, hogy bárcsak 
neki is ilyen testvére lehetne. Amit azonban 
a srác mondott, tetőtől talpig megrázta.

– Bárcsak, folytatta a gyermek,– én is 
ilyen testvér lehetnék!

Paul csodálkozva nézett a fiúra, majd 
ösztönösen hozzátette:

– Elvigyelek egy körre?
– Ó, igen! Szeretném.
Rövid kocsikázás után a fiú-szemében 

különös fény csillogott – Paulhoz fordult:
– Uram, megtenné, hogy megáll a há-

zunk előtt?

Paul titkon elmosolyodott. Már sejtet-
te, mit akart a fiú. Meg akarta mutatni a 
szomszédoknak, hogy egy nagy kocsi hoz-
ta haza. De megint tévedett.

– Megállna ott, a lépcsőknél? – kérte a 
fiú. Felfutott a lépcsőn, s Paul nemsoká-
ra hallotta, ahogy jön visszafelé. De már 
nem olyan gyorsan, mint ahogy elment. 
Karjaiban mozgássérült kisöccsét cipelte. 
Leültette a legalsó lépcsőre, egészen oda-
bújt hozzá, majd rámutatott az autóra:

– Itt van, Öcskös, amiről fent beszéltem 
neked! A bátyjától kapta karácsonyra, és 
egy fillérbe se került neki. Egy napon én is 
ilyet akarok neked adni. Akkor majd te is 
láthatod azt a sok szép dolgot a karácso-
nyi ablakokban, amiről mindig megpró-
báltam mesélni neked.

Paul kiszállt az autóból, beemelte a 
béna fiút az első ülésre. Csillogó szemű 
bátyja pedig beszállt a háta mögé, és 
megkezdődött hármójuk felejthetetlen 
ünnepi kocsikázása.

Azon a karácsonyon Paul megértette, 
mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta:

NAGYOBB BOLDOGSÁG ADNI!”

(Pálóczyné S. Tünde írása egy kisfiúról, 
aki testvérét szokatlan módon ajándékoz-

ta meg karácsonykor.)
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Kovács I. József: Karácsony

Fenyőknek csúcsán csillagfény dereng,
vágyunk a jászol-meleg-tisztaságra.
Valami csilingel éj-sötét mögött,
Szeretet, béke szálljon a világra.

Lelkünk peremén bent szeretet ébred,
várunk karácsony ,,Csendes éj” dalával.
A menyből az angyal  majd megérkezik,
és megérint minket az ezüst-fény csodával.

Az átélés mámorában felcsendül
a csodás karácsonyi ének, dallam.
Égi pásztorok felhőnyájt terelnek,
angyalok zengik a menyből az angyalt.

Feledjük a rosszat, a fájdalmat, a bút,
bocsássunk meg másoknak,..s vétkeinket!
Győzzön a szeretet, az egyetlen út!
Isten vigyázza békénk, és tetteinket!

Nagy L. Éva: Karácsony kép-keretben
csillag-szárnyon érkezett a hajnal
s fülembe súgta ,,ismét itt vagyok”
eljött hát szent karácsony napja
egy évet maga mögött hagyott

dolgos hétköznapok
rövid fényű éjek
munkában elfáradt
már a test s a lélek
ezen az esten
a szív-kapu kitárva

s színes gyertya
kerül fel a fenyőfára
fáradt testünk a
lélek láncait lerázza
simogató szeretet búvik
szívünk pitvarába
de ez oly nagyon rövid
csak addig tart
míg a szentelt gyertya kanóca
lassan elég tövig
s ismét jönnek a

szürke hétköznapok
megcsonkolt éjszakák
tépázott hajnalok
ismét keresztre feszítve a hitünk
és a szemfényvesztő folyosón
által szökünk

bárcsak mindig szép karácsony lenne
hogy mi lennénk vígak, s boldogok
csak a szeretet himnusza zengne
és segítenének az égi angyalok.

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Wass Albert gondolatai

Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni 
akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova ve-
zet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség 
minden este korábban szakad alá, és minden reggel ké-
sőbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a 
sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. 

Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a 
sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor 
eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll 
közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a ka-
rácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt 
lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a 
bennük lévő rosszat.

Babits Mihály:  
Karácsonyi ének

Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ür szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt… 
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük, hogy megszületett! 
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. 

Puszta Sándor: 
Örökké karácsony 

Amikor elhallgat az angyalok 
éneke,

Amikor az égről eltűnik  
a csillag,

Amikor a pásztorok nyájukhoz 
visszatérnek,

Amikor a királyok  
hazamennek,

Megkezdődik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,
Etetni éhezőket,
Kiszabadítani a rabokat,
Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani  

a szívben.
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A mezőgazdasági év végéhez közeledve, visz-
szatekintve, igen sok viszontagsággal talál-
kozhattak a kertjüket, agrárvállalkozásaikat 
művelő barátaink. Az a kifejezés, hogy „hek-
tikus” időjárási körülményekkel találkoztunk 
az év eddig eltelt csaknem mindegyik hónap-
jában, nemcsak a gazdákat, de a növényeket, 
sőt az állatokat is megviselte. 

Több korábbi lapszámunkban is igyekez-
tünk az anomáliákról beszámolni, azokat 
elemezni, de előre jelezni a csak a meteoro-
lógus vállalkoztak, igaz nem sok sikerrel. Mi 
viszont csak a mért adatokat tudtuk olvasó-

inkkal közölni, de ritkán találkoztunk olyan 
adatokkal, melyek egybeestek az előrejel-
zésekkel. Ráadásul az országon belüli, néha 
jelentős eltérések miatt csak a az Intézet ál-
tal rendelkezésre bocsájtott adatokat tudtuk 
elemezni, és ezek nagyban eltértek sok, akár 
csak 40-50 km távolságban található terüle-
tektől.

Most nem is vállalkoznék évjáratelemzésre, 
hiszen számos növénynél csak később jelent-
keznek majd ennek az évjáratnak a hatásai 
(ez már most kezd látszani az árakon, a mi-
nőségen, lásd dió, borok, gyökérzöldségek!)

Dr. Kerényi Zoltán

TÁRGYILAGOSAN A GESZTENYÉRŐL
Az elmúlt hetekben egy 

furcsa kommentháború bon-
takozott ki a Katonatelepi 
Közélet zárt Facebook cso-
portjában. A félreértések és 
téveszmék elkerülése miatt, 
szeretnék néhány tudomá-
nyosan megalapozott tényt 
ebben a témakörben ismer-
tetni. Nyilvánvalóan látszik, 
hogy a vita egyáltalán nem 
magáról a növényről szól, 
hanem inkább magatartás, 
hozzáállásbeli problémákkal, 
nem árt, ha több ismerettel 
rendelkezünk a vita tárgyába 
keveredett növényről. Egyet 
azonban mindenképpen tisz-
tázni kell, a Katonatelepen sok 
kertben, vagy ház előtt, talál-
ható vadgesztenye termése 
nem ehető! Alkalmazhatósága 
leginkább a gyerekeknek érde-
kes, kis figurák, szobrocskák 
készítésénél, vagy esetleg a 
lentebb leírt tulajdonságait 
kihasználva, a mosás gazda-
ságosságának csekély növe-
lésére. Viszont semmiképpen 
sem gazdasági haszonnövény, 
kizárólag díszítő fa, kár vitat-
kozni a termések begyűjtésé-
nek jogosságáról!

A közönséges vadgeszte-
nye (egyszerűen vadgesztenye 
(Aesculus hippocastanum) a 
szappanfafélék (Sapindaceae) 
családjába tartozik és a bokré-
tafa (Aesculus) nemzetség leg-
ismertebb faja, melyet fehér 
vadgesztenyeként is ismernek. 
Valójában a gesztenyefa elne-
vezést eredetileg a szelídgesz-
tenye példányaira használ-
ják, a köznyelvben azonban 
– magjának hasonló alakja és 
színe miatt – a vadgesztenye 
példányait is így nevezik. Ezt 
a növényt a törökök hozták be 

hazánkba, mint dísznövényt 
parkokba, fasorokba, hiszen, – 
megfelelő körülmények között 
30–35 m magasra is megnő –, 
dús lombú, tavasszal mutató-
san virágzó, lombhullató dísz-
fa.. Toktermésének fala húsos, 
kívül zöld színű s a szelídgesz-
tenyénél kevésbé tüskés; mag-
ja fényes, vörösesbarna – nem 
ehető, de a népi gyógyászat és 
a gyógyszeripar is felhasznál-
ja, mert magja és kérge külön-
féle hatóanyagokat tartalmaz. 

Az újabb kutatások iga-
zolták az eszcin – a magból 

kivont érszűkítő – gyulladás 
gátló és a vénák tónusát fo-
kozó hatását. A kéregben lévő 
eszkulin csökkenti a hajszá-
lerek áteresztőképességét és 
ellenállóbbá teszi őket. Így a 
vadgesztenyéből készült sze-
reket vénás és hajszálér-ke-
ringési elégtelenség (pl. ara-
nyér) kezelésére ajánlják, más 
érerősítő növényekkel együtt 
(nagylevelű csodamogyoró, 
kanadai aranygyökér, szilvale-
velű bangita). Az Aesculus 
hippocastanum a vadgesz-
tenye friss magjából készült 
homeopátiás szer. Aranyér el-
len használatos.

A vadgesztenye magjának 
magas szaponin tartalma mi-
att mosószerként is alkalmaz-
ható. Használata történhet az 
indiai mosódióhoz hasonlóan 
vászonzsákban a mosógépbe 
rakva, vagy a magok kifőzé-
se után kapott mosófolyadék 
mosógépbe adagolásával is. 
Előnye a mosódióval szemben 
hogy egyrészt ingyen besze-
rezhető, másrészt mivel itthon 
is megterem, ökológiai lábnyo-
ma töredéke a mosódióénak.

Virágzó vadgesztenyefa és szelídgesztenye levél és termés

Az évad, a tél időtlen jelképei: magyal, fagyöngy, tiszafa
A tél kétségtelenül az örökzöl-
dek időszaka, hisz míg ilyen-
tájt a lombhullatók már csak 
a csupasz ágaikkal formálják 
a természetet, addig az örök-
zöldek még ekkor is az élet 
folytonosságát, az élni akarást 
hirdetik. Bár számtalan örök-
zölddel találkozhatunk ebben 
az évszakban, talán a fenyők 
mellett mégis a magyal, a fa-
gyöngy és a tiszafa azok, me-
lyek először eszünkbe juttatják 

a várva várt téli napfordulót, a közelgő ünnepeket, s velük együtt 
az év első igazán fagyos, zúzmarás napjait is.

A jellegzetes szúrós levelű magyal a karácsonyi ünnepkör 
egyik régi jelképe, ami azonban már az ősi keltáknál is nagy 
tiszteletnek örvendett, hisz a lélek soha el nem múló voltát, a 
küzdeni akarást jelképezte. A növény fényes bőrszerű levelei 
egyfajta páncélt, a szúrós levélszélek is a védelmet, ugyanak-
kor az összetartást is jelképezték, hisz ebből a növényből idővel 
erős, nehezen megközelíthető sövény válhatott. Lassan növő, de 
kifejezetten hosszú életű cserje, mely a neki kedvező életkörül-
mények között akár 500 évig is elélhet. Fája kifejezetten kemény 
szövetű fa, fénylő piros bogyói pedig nemcsak a madaraknak, 
de egyes emlősöknek is táplálékul szolgáltak. Mivel a magyal 

Közönséges magyal 
 (Ilex aquifolium)
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kétlaki növény, termést csak 
a nőivarú egyedek hoznak és 
csak akkor, ha hímivarú egyed 
is van a közelben.

A fehér fagyöngy jellegzetes 
zöldessárga levelekkel tarkí-
tott gömbölyű ágrendszere 
minden évben lombhullás 
után válik csak láthatóvá, így 
feltűnése a téli időszak előhír-
nökévé tette ezt a félélősködő, 
ugyanakkor gyógyító hatású 
növényt. A lombhullató fák 
koronájában megtelepedő fa-
gyöngy decemberre érleli meg 
fehér színű opálos bogyóit, 
melyek már az ősi skandináv-
ok és kelták hitvilágában is a rossz távoltartására, a termékeny-
ség serkentésére, az életerő fokozásra szolgáltak. A fagyöngy 
jótékony hatóanyagait ma is használják érelmeszesedés ellen, 
vérnyomás szabályozására, szívproblémák orvoslására. A nö-
vény lédús bogyóit a madarak is szívesen fogyasztják, és átté-
telesen épp ők gondoskodnak a növény fennmaradásáról is. A 
mágikus fagyöngy a régmúlt velünk élő mítoszai szerint inspi-
rációt ad azoknál a döntéseinknél, melyekben nincs mellettünk 
támasz, s mint a szeretet és a barátság szimbolikus jelképe át-
hatja a karácsony ünnepét és az azt kísérő adventi díszeket is.

A tiszafa az egyik leghosz-
szabb életű faként néma ta-
núja a letűnt évszázadoknak, 
azonban sűrű sötét lombja és 
vidám piros termése a mai 
embernek is ismerős és meg-
nyugtató látvány, legyen szó 
akár sövényről, akár hatal-
mas termetű fáról. Ez a nagy 
hagyományokkal rendelkező 
tűlevelű örökzöld már a ke-
reszténység előtti időkben ki-
vívta az emberek tiszteletét, 
így a kelta idők letűntével, ahol 
a halál és újjá születés és a téli 
napforduló egyértelmű jelképe 
volt, a keresztény templomok 

és temetők is e méltóságteljes, akár 1000 évet is megélő fák 
közelébe épültek. A tiszafák lassú növésű örökzöldek, amik 
nyírás nélkül középmagas, jellegzetesen kupolaszerű koronájú 
fákká növekednek. Ugyanakkor vékony, de viszonylag hajlékony 
ágaik a rendszeres metszést is jól bírják, s képesek újból és új-
ból megújulni. A belőlük ültetett sövény igen sűrű, mellyel szép 
kontrasztot alkotnak a belül lyukas élénkpiros bogyótermések. 
Mivel azonban kétivarú növény, ahhoz, hogy terméseket is érlel-
jen, hímivarú egyedek is kellenek a termősök mellé. 

(Forrás:botanikaland.hu)

A tél és az ünnepek itala: a forralt bor
Azok a kertbarátok, akik 
foglalkoznak szőlővel és 
borral, minden bizonyára 
decemberre már rendelkez-
nek fogyasztható újborok-
kal és kínálják családjuk-
nak és barátaiknak. Igaz, 
még nem telesen érlelődött 
borokról van szó, de már 
látni erényeiket, esetleg 
hibáikat. Tél lévén, a fröccs 
és a hidegebb italok kissé 
háttérbe szorulnak.

Így válthatja fel a nyári je-
ges teát a forró tea, a koktélt 
a grog (forró fűszeres rumos 
ital), a hosszúlépést pedig a 
forralt bor, sőt tőlünk észa-
kabbra a sört is szokás me-
legítve, mézzel inni. A forró 
téli italok felgyorsítják a vérá-
ramot, ezért érezzük úgy, hogy 
melegség önt el bennünket A 
forralt bor jellemzően a téli 
időszakban fogyasztott, bor 
alapú, fűszeres meleg ital. Bár 
eredetileg, mint  mondják, a 
kevésbé élvezhető borok fel-
javítására szolgált a forralt-
bor-készítés, mégis igazán 
jó végeredményt akkor vár-
hatunk, ha jó minőségű bort 
használunk alapul. Fehér és 
vörös borból egyaránt készí-
tik és minél érettebb a bor 
(tehát nem a nyers újborhoz 

nyúlunk), annál finomabb italt 
tudunk készíteni. Tévhit, hogy 
a kissé hibás, oxidált esetleg 
illós borból a fűszerekkel kel-
lemes ízhatást érhetünk el! 
Cukorral, mézzel, egzotikus 
fűszerekkel édesítik, ízesítik 
az italt. A fűszerek alapvető-
en: szegfűszeg, fahéj, korian-
der és az ínyencek gyömbér-

rel, borssal tovább fokozzák 
az élményeket. Lehet készen, 
előre összeállított forralt bor 
fűszerkeverékeket vásárolni, 
de könnyedén (és olcsóbban) 
elkészíthetjük ezt a saját szá-
jízünknek megfelelően.

Készítés ahhoz köthető, 
hogy a régi időkben a bor 
gyakran megsavanyodott, így 

forralással, és fűszerek, illet-
ve méz hozzáadásával újra 
fogyaszthatóvá tették. Sok tí-
pusát készítik az ilyen meleg 
boros italoknak:

• a klasszikus forralt bor
• a pikáns és gyógyító for-

ralt bor
• gyümölcsös forralt bor
• aszalt gyümölcsös forralt 

bor
• az „igazán” alkoholos for-

ralt bor az ismertebbek.
A forralt bor készítésének 

annyi receptúrája van, ahány 
háztarás és ízlés, ám néhány 
fűszer nélkülözhetetlen és ja-
vasolt optimális, nem túlzott 
mennyiségek felhasználása, 
ne legyen dominánsan csak 
egy fűszer az italban. Ilyenek 
a fahéj, a szegfűszeg, narancs-
héj, vanília, némi cukor, és 1-2 
deciliter víz, hogy ne legyen túl 
alkoholos. Jómagam mindig 
teszek az italhoz néhány szem 
kardamom magot, melyet elő-
ször megszabadítok a héjától, 
és esetleg szegfűborsot, vala-
mint egy két szelet citromot is, 
mindezt egy fűszerzacskóban, 
vagy teatojásban, és nem for-
ralom, hanem forrón, 80-90 
fokon áztatom.

Egészségükre!
(Forrás: agrárszektor.hu,)

Fehér fagyöngy  
(Viscum album)

Tiszafa 
(Taxus sp.)
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A Katonatelepi Sportegyesület 
(KTSE) hírei

A KTSE működésének feltételei 2018-ban 
tovább bővültek, melyekről alkalmanként 
részletesebben is beszámoltunk. Balla 
Krisztián információ alapján, megelőzve a 
nagyobb éves beszámolót, ami a követke-
ző lapszámokban fog megjelenni, néhány 
újabb eseményt, tervet közölnénk minda-
zokkal, akik nem jutnak hozzá Facebook 
bejegyzésekhez, vagy kevesebbet járnak a 
Katonatelepi Szabadidő és Sport Centrum 
területének környékén.

Szembetűnő, hogy hatalmas mennyi-
ségű földet szállítottak a még be nem 
épített területre, hogy a talajfelszín egye-
netlenségét ki lehessen egyenlíteni a ter-

vezett nagyméretű, füves labdarugó pálya 
kialakításához. Az egyengetésben sok 
egyesületi tag vesz részt társadalmi mun-
kában, akárcsak a futópálya világításá-
hoz szükséges kandeláberek alapzatának 
betonozásánál. Ugyancsak a KTSE tagjai 
segédkeztek a Katona Zsigmond emlék-
parkban egy kis, az egyesület által finan-
szírozott, pavilon felállításában. (ld. Falu 
képviselő úr írását és a fotókat.) Folynak 
az előkészületek, előzetes igényfelméré-
sek a Sportcentrum teniszpályával törté-
nő bővítéséhez is a közeljövőben.

Már most felhívnánk minden Katonate-
lepi polgártárs figyelmét, hogy az elmúlt 

évben indított kezdeményezésnek meg-
felelően 2018 karácsonyán is közösen 
felállítunk és feldíszítünk egy fenyőfát az 
emlékparkban egy kis forraltbor-kóstolás 
kíséretében.

Tervezett időpontja: 
2018. december 23.

Ugyancsak előre jelezzük, hogy a Sport-
centrum mellett 2019. február 9-én új-
ból megtartjuk a tavaly nagy sikert aratott 
hagyományőrző disznóölést.

Mindenkit szertettel várunk, akár ven-
dégként, akár segítőként!
(Lejegyezte: Balla Krisztián információi 

alapján: f. szerkesztő)

Amint a Facebook csoport ol-
dalán is jeleztük, szeretnénk 
idén is megtartani a kará-
csonyfa díszítést az emlék-
parkban. Sajnos a nyári nagy 
melegben a Simon családtól 
kapott fenyőfánk elszáradt, 
ezért idén is szívesen fogadunk 
felajánlásokat. Az ünnepséget 
2018.12.23-án 14-kor sze-
retnénk megtartani. Lesz tea, 
forralt bor, aki esetleg egy kis-
tányér süteményt tudna hozni 
azt előre is köszönjük. Mire a 
lap megjelenik bizonyára meg-
lesz az ünnepi fa is, máris kap-
tunk több felajánlás! Várunk 
mindenkit sok szeretettel!
KTSE

Emlékeztetőül egy kép a ta-
valyi ünnepi fenyőnkről:


