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Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

Őszköszöntő szüreti felvonulás Katonatelepen
Az idén egy kissé megváltozott körülmények között
került megrendezésre a már
évek óta megszokott Szüreti
Nap, más néven, de ugyanazon
a helyen, a Katona Zsigmond
emlékparkban. A rendezvény
neve és szervezési háttere
megváltozott, hiszen integrálódott a A „HI! Kecskemét”

közösségépítő
programba.
Ennek a programnak a keretében, EU-s forrásból, félmilliárd forintot nyert Kecskemét
3 éven át tartó közösségépítő,
helyi identitást erősítő rendezvényekre. Ez a központilag
kezelt program adott, és a továbbiakban is ad, segítséget
anyagi és szervezési segítsé-

A győztes csapat (Kis-Juhász Zsolt felvétele)

get, támogatást. Az átállás,
az eddig helyi erőkkel történő szervezésében bonyolított
rendezvény esetében, egy kissé nehézkesen indult, mind a
szervezés, mind a lebonyolítás
terén, de a végén elmondható, hogy sikeresen lezajlott. A
szüret nap délelőttjén a KTSE
által szervezett mini labdarúgó bajnokság került megren-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

dezésre, melyet végül a hazai
csapat nyert meg.
Kora délután a szokásos
fogatos kocsikázással folytatódott az ünnep, sajnos csak
a a városrész repülőtér felőli
oldalán, de a gyermekek legnagyobb örömére.
A délutáni műsort Falu
György, a most leköszönő
önkormányzati képviselőnk

(Folytatás a 2. oldalon!)

(Banczik Róbert felvétele)

Folytatás az 1. oldalról
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nyitotta meg, röviden összefogalva az elmúlt ciklus főbb
eseményeit és eredményeit,
problémáit. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony, dr. Szeberényi Gyula alpolgármester
és családja, dr. Fekete Gábor,
Katonatelep képviselő jelöltje és családja, valamint Lejer
Zoltán ellenzéki polgármester
jelölt és Kohajda László, ellenzéki önkormányzati képviselő
jelölt családjával is.
A programok között volt a
szokásos főzőverseny, ugrálókötél bemutató. Műsort adtak
az óvodások és az iskolások,
felléptek Grijnovicz Anikó és
Radics Márk musical és operett énekesek, valamint meglepetés vendégként ott volt a

2019. október

Polgármester asszony, Falu György és dr. Fekete Gábor a résztvevők között
(Banczik Róbert felvétele)

Lejer Zoltán és Kohajda László (Kohajda László felvétele)
Dr. Szeberényi Gyula
alpolgármester családjával
(Banczik Róbert felvétele)

(Banczik Róbert felvétele)

Horizont Happy Band. Újdonság, igazi látványosság volt a
Szablyavívók bemutatója.
Ugyancsak
újdonságnak
mondható a gyermekek számára szervezett kézműves
foglalkozás és játékos vetélkedő, aminek megszervezéséért
külön köszönet Dékányné Tóth
Melindának és segítő csapatának.
Az ünnepség alatt tombolajegyeket árultak a kilátogatók
számára, melynek bevételével
a Katonatelepi Óvoda Alapítványát segítették. A fődíj egy
49 colos Full HD Smart TV
volt.
Lejegyezte:
felelős szerkesztő
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Vendégségben a Varsolci
Általános Iskolában

Az utazó csoport (Kisberk Hella felvétele)

2019. szeptember 8-12ig Erdélyben járt az iskola
felső tagozatosainak 20
fős csapata. A kirándulás
a „Határtalanul” pályázat
keretében valósult meg, a
részt vevők számára ingyenesen.
Programunk része volt, hogy
ellátogattunk Varsolcra, a helyi általános iskolába. Nagyon
nagy szeretettel vártak bennünket és a gyerekek bemutatták iskolájukat és a települést.
A dimbes-dombos területen elterülő Varsolc, Szilágy
megyében található. Igen régi
település, mely az 1300-as
években már lakott volt. Valaha a falu helyén tó állt, melyből varsával fogták ki a halakat az itt élők, talán ebből a
szóból származtatható a Var-

solc elnevezés. Jelenleg a kb.
1500 fős lakosság 70-80%-a
magyar nemzetiségű, tehát
magyar nyelven beszélnek,
románul nem is igen tudnak.
A falu határában található a
Varsolci-tó.
Ez a vízgyűjtő a Krasznából és a hegyekből lejövő vizet
gyűjti össze. Egy mesterséges
tóról beszélünk, amelynek létrehozása azért volt létfontosságú a falusiak számára, mert
itt korábban gyakran fenyegette árvíz a lakosságot. Emellett
Varsolc, Zilah, Somlyó és még
a környező falvak vízellátását
biztosítja. Az 1977-78-ban létesített 80méter széles tó 16
millió köbméter vizet tartalmaz 780 hektár területen, és
helyenként 8 méter mély. Igen
gazdag különféle halakban,
így országos horgászversenyeket rendeznek itt. A sze-

rencsés horgászoknak kárász,
csuka, ponty, vagy harcsa is
akadhat a horogra.
A településen rengeteg szilva fa található, és ezt itt Magyarországon is tudjuk, hogy
mire hasznosítható. A faluban
otthon mindenki főzi a szilvapálinkát és üstben készítik
cukor nélkül hagyományos
módon a szilvaízt. Egyébként
főként mezőgazdasággal foglalkoznak az itt élők. Ünnepekkor népviseletbe öltöznek
és náluk is van Falunap nagy
vigassággal.
Szilveszterkor
koszorút készítenek és azt
a kutakra rakják. A közelben
van Wesselényi Miklós, valamint a Báthory család kastélya, és Ady Endre neve is
szóba kerül, hiszen Ő a közeli
Zilahra járt iskolába.
A varsolci iskolába 180 gyerek jár az óvodásokkal együtt.

1 román tagozat van, a többi
osztály mind magyar nyelvű,
és kicsi létszámok miatt ös�szevont osztály is van.
A varsolciak azt vallják
magukról, hogy három tulajdonság jellemző rájuk: a
család és a vendégszeretet, a
hagyományokhoz való ragaszkodás és a munkaszeretet.
A vendégszeretetüket mi is
megtapasztalhattuk, hiszen
érdekes programokkal, finom
ételekkel, italokkal vártak
bennünket, körbesétálhattuk
a települést és megcsodálhattuk a Varsolci tavat. Örültünk, hogy megismerhettük
ezt a határunkon túli magyar
lakta települést, gazdagabbak
lehettünk az ott szerzett új
ismeretekkel és új barátságokkal.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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ERDÉLY KÉPEKBEN

A túrázó csapat

A Tordai hasadéknál

Kolozsváron Mátyás király emlékműnél

Barangolás Székelykő
sziklái között
(Kisberk Hella fotói)

A Mathiász
Iskola tanulói
ismét Erdélyben
kirándultak. 4 megyét
jártunk be az 5 napos
túra alkalmával. Jártunk
Bihar, Kolozs, Szilágy
és Torda
megyében.

Sebesvár vára

Nagyváradon Ady Endre szobránál

A Torockói várnál

Katonatelepi Közügyek
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A 2019-2020-s nevelési év
első hónapja nem csak az
új óvodásaink beszoktatásával telt, hanem számtalan őszi eseményen volt
lehetőségünk részt venni
csoportjainkkal.
2019. szeptember 23-án
kis vödrökkel felszerelkezve
szüretelni mentünk a katonatelepi Kutató Intézetbe. A csoportokat a helyszínre Farkas
Sándor szállította ki a saját
lovas kocsijával, amit ezúton
is nagyon köszönünk! Minden
kisgyermek nagy lelkesedéssel
szüretelte teli a saját edényét,
s közben együtt kóstoltuk a
mézédes szőlőt, énekeltük a
szüretelős dalokat.
Szeptember 27-én kolléganőnk Saskőiné Csortos Ibolya
a régi pásztor és paraszti élet
jegyében „Mihály napi” kiállítást rendezett a Maci csoportban. A kiállítás létrejöttében

ÓVODAI HÍREK

nemcsak a mostani óvodásaink szülei, az óvoda dolgozói,
hanem a település lakói is ak-

tívan részt vettek a különböző
szerszámok, használati tárgyak összegyűjtésével. Ezen a
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napon Ibolya néni minden csoportnak interaktív bemutatót
tartott, amit nagyon élveztek
a gyerekek és pedagógusok is
egyaránt.
Másnap, szeptember 28-án
tartották az immáron hagyománnyá vált katonatelepi szüreti napot. A délutáni fellépők
között az idén is szerepeltek
az óvodások. A csiga csoportos gyerekek népi játékokat énekeltek és játszottak a
szüreti mulatság jegyében. A
felkészítő óvodapedagógusok
Boros Zsanett és Ispánovityné
Borcsik Anikó voltak.
Minden kedves résztvevőnek köszönjük, hogy tombolajegy vásárlásával vagy tombola felajánlással hozzájárult
ahhoz, hogy a tombola bevételéből óvodánk eszköztárát
gyarapítsuk!
Az óvoda dolgozói
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Faleváltással kapcsolatos információk
Megkerestem a Zsigmond
Ferenc utcai nyárfás erdőrészletek
végfelhasználását és újratelepítését
irányító KEFAG ZRT Juniperus parkerdészet erdészeti
igazgatóját.
Bekőné Polner Katalin válaszlevelét néhány, a megértést segítő dőlt betűs vastag
megjegyzés kivételével változatlan formában teszem most
közzé. „Eddigiekben elvégzett
munkálatok éves bontásban.
A szám az adott beavatkozás
adott évbeni elvégzésének
számát jelenti (alkalom/év)
2017. tuskózás, mélyforgatás, ültetés. tőrevágás, kézi
ápolás (kapálás) 5, gépi ápolás (tárcsázás) 5, egyszálra
metszés, sarjleverés, pótlás
1350 db
2018. kézi ápolás (kapálás)
5, gépi ápolás (tárcsázás) 5, egyszálra metszés
(tavasz-ősz) 2, sarjleverés
pótlás
890 db
2019. kézi ápolás (kapálás)
5, gépi ápolás (tárcsázás) 5,
egyszálra metszés (tavasz–
ősz), sarjleverés pótlás 670 db
Még év végéig a területen
az ismételten feljövő gyalog

akácot a fagyok után levágjuk,
s a szélső sorban (házak felől)
a nem megeredt, s kiszáradt
cserjéket, fákat ismételten
pótoljuk.
Sajnos a tavaszi pótlásra
későn jött a csapadék, valamint a nyári hőség is tizedelte
az elültetett fákat, cserjéket.
Rövid szakmai leírás a
nyárfák gyökérsarjaztatása
helyett elvégzett munkálatokról: A területen korábban lévő
nemesnyár- szürkenyár-akác
erdő lett leváltva pont a lakossági igényeket is figyelembe véve, egy hosszabb vágáskorú, nem pelyhedző ún.
kemény lombos állományra;
juhar elegyes kőrisesre.
Ennek a záródása 8 éves
korára van előírva, a lassúbb
növekedés miatt.
Ebből 3 telik el az idén. Az
aszfalt út melletti akác-nemesnyár-szürkenyár sarj növekedése sokkal erélyesebb,
gyorsabb.
A szakmai előírásoknak, és
követelményeknek mindkét
állomány megfelel. A lakosok
érthetően minél hamarabb
egy zárt, rendezett erdőt
szeretnének látni a tarvágást

követően. Pár év múltán ezt
meg is fogják kapni. Csapadékos időjárás esetén gyorsabban, kevésbé csapadékos
időjárás esetén is a 8 éves
felújítási határidőben záródni
fog az erdő.”
Eddig igazgató asszony levele. Szeretném megjegyezni,
hogy a Katonatelepi Közügyek
részletesen és alaposan foglalkozott a témával, a végfelhasználás minden fázisáról
beszámoltunk. Ezeket röviden
összefoglalom:
1. Az önkormányzat nem a
saját elhatározásából váltotta
le a lakosság panaszai hallatán a nyárfást, mindössze az
erdészeti üzemterv KÖTELEZŐ rendelkezését hajtotta
végre, ami végfelhasználást
irányzott elő.
2. Az üzemterv a pótlásra
egy jóval olcsóbb megoldást
irányzott elő elsődlegesen,
ami a nyárfák gyökérről történő felsarjadása lett volna. A
lakossági észrevételek figyelembevételével a fent leírt lényegesen drágább megoldást
alkudtuk ki a városból. Ennek
lényege, hogy egy kb. 85-95
éves végfelhasználási idejű

állomány lett 8000 tő/ha ültetési sűrűséggel telepítve. A
munkát több hónapos nagyon
alapos szakmai előkészítés
előzte meg a város főkertésze
bevonásával.
3. A 441-es út menti 15 m-es
sáv sorsa a négysávosítás
gondolata miatt bizonytalan
volt, ezért azt nem bántottuk,
ennek jótékony hatása, hogy
mára ez a tömör, zárt sáv véd
a zajtól, portól. Mire a négysávosítás miatt ezt a 15 métert
ki kell vágni, a juhar/kőris gyönyörű, zárt állomány lesz.
4. Ebben a véderdőben a
későbbi gyérítések lehetőséget biztosítanak kis sétautak,
padok kihelyezésére, ha erre
lesz akkor igény. Mi már nem
éljük meg, de a végfelhasználás idején a 8000 tőből mindössze 750-900 tő marad meg.
Addig van idő elgondolkodni
ennek az állománynak a szálalóvágással történő folyamatos leváltásán, bár ennek a kivitelezése igen nagy szakmai
kihívás.
Ha bárkinek további konkrét
kérdése van, email címemen
vagy telefonon kérdezhet.
Falu György

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók)
és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ:
Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u. 25/A
Tel.: +3676 76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)
Rendelő: +3676 471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8–12 óráig,
kedd, csütörtök: 13–15 óráig
Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),
Rendelő: +3676 471 053
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11–13 óráig,
kedd, csütörtök: 13–15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea
(+3630 590 1819) +3676 507 916

Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187),
Rendelő:+3676 471 503 minden kedden 12:30–13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/A Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,
kedd, csütörtök: 13-18 óráig
Falu György önkormányzati képviselő: 0630/621-0898
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: 0670/413-6450 Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 11:00–13:00
Kecskemét-katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3676 471 486
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,
vasárnap 6–11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu
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Fontosabb októberi teendők
kertünk, házuk táján
A gyakorlott, alapos kertészek októberre általában már
betakarítják a termények javát és a kamrákban pihen a
befőttből a leszüretelt gyümölcs, vagy az elkészített savanyúság. Ezzel még nem dőlhetünk hátra, nem ért véget
a kerti teendők sora, a hónapban még számos munka
vár a gazdákra. Az idén tapasztalt, különösen változékony - néhol borús és szeles, máskor napos és meleg
idő miatt - érdemes megragadni a napsütéses órákat és
tevékenykedni kicsit a kertben. Melyek azok a feladatok,
amelyeket mindenképp el kell végeznünk?
Vegyük szemügyre kertünk
• Akik szeretnék az idén
talaját, és ha úgy látnánk, hogy megtermett növények magjait
megviselte a nyár, száraznak jövőre is felhasználni, most
és terméketlennek tűnik, jö- kell betakarítani és megszáríhet a komposzt, akár tea for- tani őket, hasonlóan az évelő
mában is (A komposztálásról növények dugványaihoz.
előző számunkban bővebben
• Sok, elsősorban gyökér
írtunk). A házilag készített zöldség még csak most érik
komposztnál, ne feledkezzünk be, ne feledkezzünk meg ezekmeg annak folyamatos mozga- ről sem, a répa, káposzta, sártásról sem.
garépa, karfiol, kelkáposzta,
Őszi, fiatal fák és cserjék fokhagyma és póréhagyma
ültetésekor figyelni kell arra, ilyenkor még hoz termést!
hogy ültetés után jól belocsol• Ez a hónap alkalmas arra,
juk őket. Ezt télen is meg kell hogy kerti szerszámainkat
tennünk, függetlenül a leesett megtisztítsuk, élesítsük, hihó mennyiségétől, hiszen a szen egy ideig nem lesz szüknövényeknek ilyenkor is szük- ség rájuk. Ugyancsak most kell
sége van vízpótlásra.
összeszedni és elmosni min-

Időpontja:
2019. október 17. 14-17 óráig (csütörtök)
2019.október 18. 14-17 óráig (péntek)
2019. október 19. 9-12 óráig (szombat)
Helye:
Mathiász János Általános Iskola

Lehetősége van valamennyi katonatelepi lakosnak és családnak az
összegyűlt és feleslegessé vált papír hulladék leadására. Az iskola tanulói
között versenyt hirdetünk. A befolyt összegből szervezzük meg diákjaink
tavaszi kirándulását.

den olyan kaspót, cserepet,
növénytároló ládát, ami éppen
üres, és a nyárról megmaradt.
Ennek jelentőségét az adja,
hogy így megszabadulhatunk
sok kártevőtől, amik esetleg
ezekben az edényekben vertek
volna tanyát, vagy rejtették
volna el petéiket, lárváikat.
Nem utolsó sorban, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy
betegek lesznek a növényeink,
ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.
• Sok Katonatelepi díszkertben található kerti tó, figyeljünk arra, hogy tiszta és
szennyeződésektől mentes legyen a víz benne. A belehullott
faleveleket, ágakat ki kell belőle halászni és később, a fagyok
beálltakor mindig legyenek
olyan lyukak törve a jégen,
amin levegő jut a vízbe.
• Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra
is. Az etetőket már most lehet
megtölteni, hogy a kis repülő jószágok megszokják, hol
találnak élelmet a hűvösebb
napokon. A növények védelméről többször is írtunk már,
most viszont a kertünkben
élő, hasznos állatok védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ahhoz, hogy udvarod
az ilyen élőlények számára
állatbarát, biztonságot adó
legyen, gyermekeink bevonásával számos dolgot meg lehet tenni. A borostyán egész
évben, de különösen ősszel és
télen jelenti a kerti vadállatok
egyik legjobb segítőjét. Míg a
legtöbb nektárban gazdag növény elpusztul, a borostyánvirágok ilyenkor bontják virágaikat. Éppen ezért a méhek,
pillangók és más beporzók
számára létfontosságú késői
táplálékforrást jelenthet. Az
borostyán örökzöld levelei
menedéket kínálnak a madarak és rovarok számára a
hidegebb hónapokban is. Ne
feledkezzünk meg a borostyán
bogyóiról sem. Ezek kulcsfontosságú, kalória-gazdag étele
lehet tollas, kerti barátainak,
főleg akkor, amikor kell, egy

Dr. Kerényi Zoltán

kis extra energiára van szükségük, hogy fent tudják tartani
testhőmérsékletüket.

Beltéri növények

Ügyeljünk arra, hogy az összes
szobanövényt visszavigyük a
házba. Mivel az őszi fagyok
könnyen kivégezhetik növényed, érdemes még időben
cselekedni és helyet készíteni nekik odabent, a házban.
Persze erősen függenek a kialakítandó feltételek a szobanövény fajtájától, külön kell
utánanézni, melyik növény
milyen feltéteket igényel. Fontos, hogy a vastagabb levelű,
szárú növényeket törölgessük
át egy nedves ronggyal, a vékony testű példányokat pedig
növénypermettel fújjuk körbe. Ez azért elengedhetetlen,
mert az esetlegesen a leveleken vagy a szárakon tanyázó
bogarak, kártevők így lemosódnak a növényről, így nem
kerülnek be a lakásba. Mivel
bent könnyebben terjednek a
különböző növénybetegségek
és a bogarak is kedvelik a lakás klímáját.
Ne tegyük a növényeket
közvetlenül a fűtőtestek közelébe, kapjanak világos, fénybden nem szegény elhelyezést,
és ne kerüljenek huzatos
helyre sem.
Érdemes tudni azt is, hogy
ősszel a szobanövények lassulni kezdenek, mivel a napok
egyre rövidebbek. Éppen ezért
csökkentsük az öntözések
számát a felére és tegyünk
így a tápoldatozással is. A
téli hónapokban a tápoldatozást el is lehet hagyni, hiszen
a folyamatos táplálás gyenge
növekedést eredményez.
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A napokban hívták fel a
figyelmemet a 10 millió
fa mozgalom Kecskeméti csapatára. Ők egy olyan
közösség, akiknek elegük
van az egyre forrósodó nyári napokból, és aktívan tenni akarnak a klímaváltozás
ellen. Úgy érzem, ezekben
az esetekben van értelme
a facebook használatának,
hiszen ez egy gyors nagy
tömeget felölelő információs csatorna, ahol én is
nagyon hamar elértem az
egyik szervezőt Farkas Barta Katát, hogy tájékoztatást kérjek a csoportról és
az aktív csatlakozási lehetőségekről.
Katától megtudtam, hogy
összesen hárman alakították
meg a csoport, de már több
mint ötven ember dolgozik
közösen, felajánlva mind fizikai mind elméleti tudásukat.
Megtudtam, hogy a csoport
hosszú távra tervez, nem csak
fát akarnak ültetni, hanem csemetéket szeretnének menteni,
megtanulni és megtanítani azt,
hogyan lehet magról fát nevelni, metszeni, szemezni és ápolni, fává nevelni a magoncot.
Emellett cserjéket is szeretnének ültetni azért, hogy kiala-

n

10 millió fa
kuljanak az egymást támogató
növénytárulások, búvóhelyet
nyújtsanak a madaraknak segítve őket a rovarinváziók elleni harcban. Sajnos az elmúlt 10
évben Kecskeméten nem hogy
növekedett, hanem 20 százalékkal csökkent a faállomány.
Nyáron mindenki meggondolja
mikor is induljon útnak, és mikor engedje ki a gyermekeit a
szabad ég alá. Szinte lehetetlen kerékpárral közlekedni a
hőguta veszélye nélkül, és bár
a legtöbb autóban van klíma,
mégis elviselhetetlenül felmelegedik a jármű, ha nem az árnyékban parkol.
A csoport több fronton látott neki a munkának. Egyesek
helyszíneket keresnek, mások
az ültetésre jelentkeztek. Van,
aki a földterülete kis részét
ajánlotta fel, hogy a következő
generáció magoncait tárolja
és gondozza. De vannak, akik
a csoport összefogásáért tesznek, a fontos és nélkülözhetetlen adminisztrációt végzik,
rendezvényeket szerveznek és
kapcsolatot létesítenek az Ön-

kormányzattal, a főkertésszel,
az iskolákkal, a faiskolákkal.
Mások új ötletekkel szolgálnak, ami köré új csoportok
alakulnak, például a szütyővarrás, amit becsületkassza
módszerrel kívánnak árusítani
és a befolyt összegből szeretnének eszközöket, fákat vásárolni. Kata arra kér mindenit,
hogy csak annyit vállaljon,
amit szívesen tud nyújtani, de
azt tegye is meg. Most kell tenni, amíg még nem késő, hisz
több ország is kihirdette az
éghajlati vészhelyzetet, még a
szkeptikus Ausztrália is, miután több mint 2 millió ember
él klímaveszélyben a területén
az erdőtüzek és az elsivatagosodás jelensége miatt. Ezt
mi is érezzük ezt a saját bőrünkön.
Nagyon sok emberre van
még szükség, a tenni akarók,
tudnak jelentkezni a 10 millió
fa Kecskeméti facebook csoportjában. A dokumentumok
fül alatt lehet helyeket javasolni, fákat, cserjéket, tudást, és
segítséget felajánlani.
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A csoport minden hónapban tervez 9-e környékén egy
nagy nyilvánosságnak szóló
tájékoztatót szakemberek bevonásával. Emellett, ha már
csatlakoztál valamelyik munkacsoporthoz hetente egyszer
tartanak megbeszélést a következő konkrét teendőkről.
Nagy szükségük lenne tanárokra, gyakorlati helyszínekre,
ahol képzést tarthatnának,
kaphatnánk. Befogadó óvodákra és iskolákra, tudatos diákokra, akik szívesen átadnák
a megszerzett tudásukat a következő generációnak.
Nagy örömömre szolgált,
amikor megtudtam, hogy a mi
iskolánk is csatlakozott a befogadó helyszínekhez. Kisberk
Hella megmutatta azt a helyszínt az iskola mögött, ahová
az új fákat szeretnék telepíteni.
Sajnos a helyszínen sok a tennivaló, a területet meg kell tisztítani, a földet elő kell készíteni
az ültetéshez. Ehhez szükség
lesz a szülők és a közösség segítségére. Október 19-n az iskolai egészségnapon terveznek
egy eseményt ennek kivitelezésére. Kérem, mindenki írja be a
naptárába és ragadjunk minél
többen kapát, ásót, gereblyét!
Török Edit

Rákóczi-emlékkiállítás nyílt Katonatelepen
Október számos világi és
egyházi jeles napot, évfordulót tartogat számunkra,
valamennyihez kapcsolódnak kultúrától elválaszthatatlan alkotások megemlékezések. Egy helyi
jelentőségű
eseménytt
szeretnénk a rovatban is
feleleveníteni a teljesség
igénye nélkül.
A Rákóczi emlékév során,
(II. Rákóczi Ferenc 315 évvel
ezelőtti erdélyi fejedelemmé
választásnak
évfordulója),
szerte az országban és a határon túl, megemlékezéseket,
ünnepségeket tartanak.
Elsőként érkezett Kecskemétre a Hadtörténeti Intézet
által a Rákóczi-emlékévre
összeállított emlékkiállítás. A
vándortárlatot a katonatelepi Mathiász János Általános
Iskolában állították fel. Október 4-én délután, dr. Zombor
Gábor országgyűlési képvise-

lő hangsúlyozta, hogy méltán
lehetünk büszkék arra a korszakra, amelyet ez a kiállítás
elénk hoz. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mai értékrendünkben nagyon sok olyan
jellemző van, amely az első
nagy nemzeti szabadságharcunk korából eredeztethető.
A vándorkiállítás keretében,
Máday Norbert eredeti, Rákóczi-korabeli fegyvereit is megcsodálhatták a szép számban
megjelent érdeklődők.
A nagylelkű felajánló, 30 éve
gyűjt fegyvereket, elmondta,
hogy a Rákóczi-szabadságharc relikviáit 90-95 százalékban elpusztították, ezért
nehéz volt összegyűjteni őket.
Tiszteletét, elismerését fejezte ki azon idős emberek előtt,
akik a Rákosi-rendszer ÁVH-s
világában ezeket a tárgyakat
megőrizték, ők igaz magyarok.
A kiállítást dr. Fekete Gábor
hozta Kecskemétre. A szerve-

Máday Norbert és a kiállitás részlete (Banczik Róbert felvétele)

ző örömmel tapasztalta, hogy,
hogy milyen lelkesen érdeklődtek a kiállítás iránt, és látszik,
hogy a magyar történelem
nem kopott el, történelmünk
ismerete nélkül nem tudunk
a jelenben sem jó döntéseket
hozni. Gaal Gergely, a Rákóczi
Emlékév Testület elnöke sze-

rint Rákóczi személye ma, 300
év távlatából is képes összefogást teremteni, integrálni a
magyarságot. Demeter József
író, költő Ady Endre A Rákóczi
vén harangja című versét adta
elő, majd Varga László nyugalmazott püspökhelyettes mondott zárszót.
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Hosszabb sötétség
vagy növekvő világosság?
Október folyamán szembesülünk talán leginkább a
nappalok rövidülésével. Még van ereje az őszi napnak,
de már hideg reggelekre ébredhetünk. Hamarabb sötétedik, később kel a Nap. A régiek, akik még nem tudtak
magyarázatot adni az évszakok változásaira, ősszel
meghaló, tavasszal újjászülető istenekről beszéltek.
Mi már tudjuk a természet rendjét és nem istenek körforgását látjuk a világ évről-évre megismétlődő változásában.
A sötétség azonban nemcsak egymás után pergő
napjainkat jellemzi. Időről
időre megfogalmazzuk: nagy
a sötétség. Sötétnek nevezi
a tudós a tudatlant, a hitetlen a hívőt, vagy épp a hívő
a hitetlent. Sötét dolgai vannak annak, akinek erkölcsei
kétesek, zavaros ügyletekbe
folyik bele. Csaknem mindenki úgy látja: gondolkodásban, erkölcsökben inkább a növekvő sötétség
jellemzi korunkat.
„A fiatalok elvetemültek
és semmirekellők. Sohasem lesznek olyanok, mint
a régi idők fiatalsága. A mai
fiatalok nem lesznek képesek megőrizni kultúránkat.”
Nem, ez nem a mai fiatalságot, vagy a mostani generációkat jellemzi, hanem egy
3000 éves, kőre vésett felirat
Babilonból. Az ember nem
változik, a sötétséget mindig
növekvőnek látjuk.
Mit mond Isten erről nem
fizikai, mégis a mindennapokban gyakran kézzel fogható sötétségről?

A világosságot Isten teremtette, a világot ésszel
meg lehet ismerni. Az ember
hivatása, hogy gondolkodjon,
tegyen a fejlődésért mind a
maga, mind mások javára.
Isten szándéka, hogy az ember ne lelki, fizikai sötétségben létezzen.
Ezzel együtt minden sötétség: gondolkodás, tettek,
szavak, életvitel: romboló.
Rombolja az embert, a környezetet, a társas kapcsolatokat. A sötétségről a Biblia,
mint Isten nélküli állapotról
beszél. Ez jellemezhet egy
embert, egy közösséget, egy
nemzetet is. Ez a sötétség
növekedhet, de már egy kis
fény is reménységet jelenthet.
Az ember a világosságot
szereti. A fényt, az értéket,
a tisztességet, a biztosan
látható jövőt, a világos kommunikációt, a tiszta helyzeteket. Ezekből valóban egyre
kevesebb van, de az igény
változatlan.
Isten azt ígéri: „A nép,
amely sötétségben jár, nagy

világosságot lát, a homály
földjén lakókra világosság
ragyog.”
A sötétség tehát valós, de
van reménységünk: eljön a
világosság. Ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedik
be.
Az Istentől távol élő ember életét a sötétség jellemzi, de maga Isten közelít az
emberhez. Isten tökéletesen
tudja, hogy nem jó nekünk
tudatlanságban, erkölcstelenségben, kusza viszonyok
között, rendezetlen kapcsolatokban élnünk, ezért világosságot akar hozni sötétségeinkbe.
Szükségünk van erre a
magunk életében, elesettségben, lelki, testi, anyagi
problémák között. Szüksége
van erre társadalmunknak,
hiszen látjuk az egymás közötti kapcsolatok, a közbeszéd, a közélet alacsony
színvonalát.
Isten döntésre hív: ő világosságot akar gyújtani, mi
pedig elutasíthatjuk, vagy
elfogadhatjuk azt. Szomorú
megállapítása a Bibliának,
– és tapasztaltuk már mi is
- hogy a világ, vagyis sokan
nem fogadják be a világosságot, nem változtatnak.
Mi melyik táborba tartozunk: azok közé, akik készek változni, befogadni Isten világosságát, vagy azok
közé, akik szerint minden jó

Laczay András
lelkipásztor

bennünk és körülöttünk úgy,
ahogy van?
Krisztus, a világ világosságának befogadása alapvetően változtatja meg életünket: lesz reménységünk,
a bajok között vigaszunk,
erőnk a mindennapokhoz, a
felemelkedéshez. Krisztus
világossága bűneink bocsánatát és az újrakezdés lehetőségét jelenti számunkra.
Befogadni ezt a világosság
annyit jelent, hogy kérjük
Istent, jöjjön el az életünkbe, érezzük át szeretetét,
bocsásson meg nekünk és
emeljen fel bennünket.
A sötétség – néha úgy tűnik – egyre nagyobb. Nem
kell, hogy ez törvényszerűen így legyen, így maradjon.
Isten világossága itt van, éljünk ezzel a lehetőséggel!
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Kedves katonatelepi
családalapítás előtt állók!
Már beköszöntött az ősz, de
a nyár elején életbelépett
családbarát támogatások közül továbbra is folyamatos
érdeklődésre tarthat igényt a
sajtóban csak „babaváró kölcsönnek” elnevezett állami támogatás. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.)
Korm. rendeletben foglaltak
szerint a gyermekvállalás és
a gyermeknevelés támogatása
érdekében folyósított pénzintézeti kölcsönhöz – a Magyar
Állam által vállalt kezességű –
kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás vehető
igénybe. Remélem, hogy minél
több olyan családnak leszek a
segítségére, akik a gyermekvállalást fontolgatják, vagy
már a magzatuk betöltötte a
12. hetet, ill. 2019. július 1-jét
követően született gyermeket
fogadnak örökbe és szeretnének egy lényegében bármire
felhasználható, nagyon kedvező konstrukciójú kölcsönhöz
jutni, amely akár vissza nem
térítendő állami támogatássá
is átalakítható.
Figyelem, a kölcsön és a
hozzá kapcsolódó támogatások igénylésének lehetősége
egyelőre nem határozatlan
idejű. A kérelem benyújtása
időkorláthoz van kötve, azaz a
támogatás iránti kérelem benyújtására csak 2022. december 31-ig van lehetőség.
A kormányrendelet alapján egy házaspár max.
10.000.000,-Ft kölcsönt igényelhet max. 20 éves futamidőre akkor, ha a feleség már
betöltötte a 18. életévét, de
még nem töltötte be a 41. életévét, továbbá mindkét házasfél rendelkezik magyarországi
lakcímmel, és az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a
alapján biztosított, vagy ha
nem, akkor a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya
alá tartozó felsőoktatási intéz-

ményben nappali képzésben
tanulmányokat folytat. Természetesen a kölcsön igénylésénél feltétel az, hogy bíróság
egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg
a rendelet 1. melléklet szerinti
bűncselekmény
elkövetése
miatt, vagy ha mégis, akkor
az igénylő e bűncselekmények
vonatkozásában a büntetett
előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól már
mentesült. Továbbá egyik házasfélnek sem lehet az állami
adóhatóságnál nyilvántartott
köztartozása, és a Központi
Hitelinformációs Rendszerben
(a továbbiakban: KHR) nyilvántartott tartozása, ide nem
értve azt az esetet, amikor a
késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban
a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy
éven belül került sor, és a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem
törölték. Fontos kiemelni, hogy
a házastársak egyikénél sem
állhat fenn olyan ismert tény
vagy körülmény, amelynek
alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlen,
valamint vállalniuk kell, hogy
legalább egyikük a kölcsönkérelem benyújtását követően
született vagy örökbefogadott
gyermekeiket a nagykorúvá
válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig
a saját háztartásában nevelni
fogja. Felhívom a szíves figyelmüket arra az esetre, ha a
házaspár valamely tagja már
legalább egy gyermeket nevel,
akkor csak abban az esetben
vehető igénybe a babaváró
kölcsön és támogatás, ha valamelyik kérelmező házastársnak az első házassága, de az
özvegyülés miatt megszűnt
házasságot e feltétel teljesítésénél nem kell figyelembe venni. Másrészről, ha egyik kérelmező házastársnak sincs még
gyermeke, akkor nem számít,
hogy korábban már mindketten házasságban éltek.
A kölcsönkérelmet bármelyik, Magyarországon szék-

hellyel, vagy telephellyel rendelkező pénzintézetnél elő
lehet terjeszteni, az adott
pénzintézet által előírt iratok,
nyilatkozatok és egyéb nyomtatványok ill. dokumentumok
becsatolásával. Kiemelendő,
hogy kölcsönszerződés csak
olyan igénylőkkel köthető,
akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint
az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít. A
hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10
napon belül bírálja el. A rendeletben foglalt igénybevételi
feltételek és a hitelképesség
megléte esetén a hitelintézet
az igénylőkkel megköti a kölcsönszerződést. A kölcsön
folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy
összegben kerül sor. A kölcsön
forintalapú, folyósítási díj és
az ügyleti kamat megfizetése, valamint a tőketartozás
törlesztése csak forintban
történhet. Az ügyleti kamat
rendkívül kedvező, a piaci
ügyleti kamatnál lényegesen
kevesebb, és a kölcsön kamata
a kamattámogatás időszaka
alatt csak 5 évente változhat,
azaz 5 évig fix kamatozású.
A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni. A kölcsön
teljes futamideje a 20 évet
nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első
gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe
vett szüneteltetés időtartama,
azaz ezzel meghosszabbodik.
A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt nem haladhatja meg
az 50 000 forintot. Lehetőség
van előtörlesztésre is, azonban az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére
díjat és egyéb költséget nem
számíthat fel a pénzintézet.
Amennyiben a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül teljesül a gyermekvállalás,
akkor a felvett kölcsön a teljes
futamidejére kamatmentessé
válik, így nem kell tovább az
ügyleti kamatot fizetni. Továb-

bi kedvezmény, hogy törlesztés
3 éves szünetelése is kérhető,
ha legalább az egyik házasfél
rendelkezik
magyarországi
lakcímmel. A szünetelés már
a kölcsönkérelem benyújtásával egyidejűleg is kérhető, ha
a házastársak magzata betöltötte a 12. hetet.
A törlesztés szünetelésének
időtartama meghosszabbítható, ha a házastársak második
gyermeke is megszületik, vagy
örökbe fogadnak még egy
gyermeket. A törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik
mindaddig, amíg a harmadik
gyermek meg nem születik.
A rendelet alapján további
támogatásként gyermekvállalási támogatás is igényelhető,
ha a házastársak második
gyermeket is vállalnak, és
megszületik, vagy örökbe fogadják, akkor a még fennálló
kölcsöntartozásuk 30%-ának
megfelelő összeget előtörlesztésként az állam kifizeti
helyettük. További, harmadik
gyermek születése ill. örökbefogadása esetén a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak
megfelelő összeget a kérelmezők helyett támogatásként
előtörleszti az állam, így megszűnik a kölcsön.
Végezetül remélem, hogy
az általam írt cikk elegendő
információt szolgáltatott ahhoz, hogy a gyermekvállalás
előtt állók elinduljanak. Ne
feledjék, ennek a kölcsönnek
az a legnagyobb előnye, hogy
bármire felhasználható. Abban az esetben, ha valaki három gyereket akar vállalni, jó
megoldást nyújthat a CSOK
eddigi hiányosságára, hogy az
ott megkapott támogatásból
és hitelből nem lehet az építkezés megkezdéséhez alapvetően szükséges telket megvásárolni.
A babaváró kölcsönnel ez
a probléma kiküszöbölhető,
ugyan is ebből bármit lehet
vásárolni, akár az építési telket is .
Dr. Fekete Gábor

12

KATONATELEP

n

Katonatelepi Közügyek

2019. október

