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Hogyan tovább Katonatelepi Közügyek?
Lezajlottak a 2019. évi önkormányzati választások, és
immár hivatalába lépett Kecskemét Megyei Jogú Város
képviselői testülete. Az eredményekről, a változásokról,
az elképzelésekről Olvasóink részletesen tájékozódhattak a nyomtatott és elektronikus sajtóból. Noha a választókerületek csaknem felében változott az önkormányzati
képviselők személye, maradt a korábbi politikai vezetésű
testületi többség. Nemcsak azért, mert ismét Szemereyné Pataki Klaudia lett városunk polgármestere, de azért
is, mert a közgyűlésben továbbra is meghatározó a FIDESZ–KDNP színeiben megválasztott képviselők aránya.
A 14-es számú választókerületben, így az ide tartozó
Katonatelepen is, személyi
változás történt. Korábbi képviselőnk, Falu György főállású
alpolgármester lett. Önkormányzati képviselői helyét, a
már előzetesen megismert,
dr. Fekete Gábor ügyvéd vette
át, akinek programját fő vonalaiban, lapunkban is tanulmányozhatták.
A továbbra is havonta megjelenő Katonatelepi Közügyek
nyilvánvalóan folyamatosan
nyomon követi majd új képviselőnk munkáját, programja
megvalósulását, de azonnali
látványos fejlődésre, változásra még nem lehet számítani.
Ugyanakkor, ami az újságot
illeti, rövid időn belül néhány
korrekciót kell indítanunk a
szerkesztőség munkájában,
összetételében.
Az újság felelős kiadója továbbra is a Katonatelep Ifjú-

ságáért Alapítvány marad, de
tudott, hogy a kiadvány anyagi fedezetét a mindenkori önkormányzati képviselő biztosítja, saját keretéből. Ehhez
a kerethez azonban csak a
város költségvetésének elfogadás után juthat hozzá. Szerencsére az előző képviselői
keretből képződött annyi tartalék, hogy a következő 2-3
szám nyomdai munkáinak fedezete rendelkezésre áll.
Október 31-én tartottunk
egy
szerkesztőbizottsági
ülést, ahol, tekintettel a közelgő ünnepekre, nem mindenki tudott részt venni, de
dr. Fekete Gábor képviselőnk,
és az alapító szerkesztők
közül Borsos Mihály megtiszteltek jelenlétükkel. A
korábbi szerkesztő bizottság
összetétele az elmúlt két
évben változásokon ment
keresztül, különböző okok
miatt néhányan nem tudták
a rovatvezetői munkákat el-

vállalni. (Ne felejtsük el, hogy
valamennyi, az újságnál tevékenykedő szerző, szerkesztő
társadalmi munkában végzi
feladatát!). Dr. Fekete Gábor
képviselő határozottan kiállt
a lap további megjelentetése
mellett, azzal, hogy a szerkesztőségi tevékenységet fel
kell frissíteni, esetlegesen
személyi cserékkel, új közreműködők csatasorba állításával.
Míg a végleges szerkesztő bizottság megalakul, a
főbb rovatok vezetői közül a
sport rovatot Szentesi Zoltán a KTSE elnökhelyettese szerkeszti, Kovács Péter
kecskeméti sportrajongóval
közösen. A korábbi jogi rovat
vezetését ismét átveszi dr.

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

Mezős Ottó, viszont új tagként áll csatasorba Kovács
Klára a 14. választókerületben élő nyugdíjas újságíró,
aki korábban a Petőfi Népénél
és az MTI-nél is dolgozott. Ő
lesz az olvasószerkesztőnk
és közvetíti önkormányzati
képviselőnk közéletet érintő
híreit is. A kultúra rovatban
Nagy L. Éva munkáját segíti
dr. Turai Laura költő, grafikus.
2020 első negyedében áttekintjük a megjelenés tartalmi és formai elvárásait,
a lap terjedelmét, a további
szerkesztői változásokat és a
nyomdai hátteret is.
Dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő
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INTERJÚ DR. FEKETE GÁBORRAL

„Nagy lelkesedéssel kezdem
képviselői munkámat”
– Hovatovább szokásjoggá vált, hogy a megválasztott tisztségviselők
száz nap türelmi időt
kapnak. A konkrét gondok feltárásához, az alapos tájékozódáshoz. Ön
mennyi időt kérne?
– Talán kérnék, de ténylegesen egy napot sem
kaptam. Csak ízelítőként:
szinte már az első percektől kerestek a lakosok például kátyúfeltöltések miatt,
ezeket a kéréseket gyűjtöm
össze. Ugyanakkor sikerült
kiharcolni egy három éve
húzódó problémát, tudniillik, hogy a kivitelező cég, a
pályázati kiírásnak megfelelően, teljesítse a sportpályánál 70 db faültetési kötelezettségét. Ez várhatóan
november 30-ig megtörténik. A 441-es út kapcsán is
felgyorsultak az események.
Falu György alpolgármesterrel, a polgármesteri hivatal illetékes munkatársaival
és néhány a területet érintő
vállalkozóval közösen megbeszélést tartottunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt.-vel. Az útberuházásról
a későbbiekben lakossági
fórumot is tartunk. A cél az,
hogy az útfejlesztés a lakosság többségének megelégedésére történjen.
– Úgy tűnik, felkészült
a legsürgetőbb teendőkről.
–
Elődömnek,
Falu
Györgynek köszönhetően,
aki mindenről alaposan tájékoztatott, és a kampány
során nagyon sok lakossal
személyesen találkoztam,
beszélgettem a problémákról. Ezek fényében módosítom az első kérdésre adott
válaszomat. Én nem adtam
magamnak türelmi időt. A
választókerület Kecskemét
második legnagyobb kiterjedésű körzete. Programom, melyet több fórumon

is olvashattak, igen komoly
vállalásokat tartalmaz, de
nem lehetetlen vállalásokat.
Hogy az öt év során megvalósítandó célok, ne csak
üres ígéretek maradjanak,
hanem valósággá váljanak
és a lakosság elégedettségére adjanak okot, a munkát
meg kellett kezdeni. Kezdő,
első ciklusát töltő képviselőként nagy lelkesedéssel
vágok neki az önkormányzati munkának várva a bizottsági és közgyűlési munka
kezdetét is.
– Céljai megvalósítását
hogyan befolyásolja az új
közgyűlés?
– Október 13-án a város
polgárai döntöttek Kecskemét vezetéséről. A polgárok
bizalmukkal a Fidesz-KDNP szövetséget tüntették
ki. Bár voltak olyan egyéni
választókörzetek, ahol az
ellenzéki szövetség jelöltjei szerezték meg a kerületet, de Katonatelep, mint a
14. választókerület része
továbbra is megmaradt a
várost irányító pártszövetség stabil kerületeként. Sőt
a kerület megerősödve jött
ki az önkormányzati választásokból, ugyanis a körzet
volt képviselője Falu György
alpolgármesteri tisztséget
tölt be a városi politika
sakktábláján, erősítve ezzel
Katonatelep csapatát, lobbi
erejét.

Az október 24-i alakuló
ülésen az alpolgármestereken túl döntött a közgyűlés
a bizottsági helyek sorsáról
is. Engem szakmámból kifolyólag jogi ügyrendi bizottság alelnökévé és elmúlt öt
évben szerzett tapasztalatom miatt a pénzügyi bizottság tagjává választottak.
– A közgyűlési, bizottsági feladatkörök mellett
a képviselői munka, a kerület napi menedzselésén
túl a vállalt fejlesztések
megvalósítása plusz saját
munkája óriási energiát igényel. S ne feledjük,
családja, gyermekei vannak. Hogyan tud mindennel megbirkózni?
– Ahhoz, hogy a tennivalók sokaságával elbírjunk,
szakmai munkacsoportokat
fogok létrehozni. Ezek közül ilyennek tekintem a Katonatelepi Közügyek Újság
szerkesztőségét is. Az újság létjogosultsága mellett
a kampányban mindvégig
kiálltam. Az írott sajtót véleményem szerint egy konzervatív pártszövetségnek
kötelessége támogatni. Ez
az újság Katonatelep kulturális kincse, mely havonta
papírra nyomtatva ellátogat
hozzánk, és a szombat reggeli kávé mellett lelkünket
táplálva, tájékoztat minket
a helyi eseményekről. Az
újság
szerkesztőségének
megerősítése tehát számomra egyértelmű feladat.
Az október 31-ére összehívott szerkesztőségi ülésen,
már tettem is ez ügyben
lépéseket. Az eddigi írok
mellé új írókat kerestem
fel, akik felkérésemet elfogadták. Önön, az MTI volt
megyei szerkesztőség vezetőjén kívül, a szerkesztőség
új tagjai: a kultúra rovatban
dr.Turai Laura költő, grafikus, a sport rovatban Szentesi Zoltán és Kovács Péter,

a jogi rovatban dr. Mezős
Ottó ügyvéd. Az újság havi
tördelését, történelmi rovat
vezetését előzetes tárgyalások szerint a Kecskeméti
Lapok szerkesztősége fogja vállalni. Bán Jánossal a
Kecskeméti lapok főszerkesztőjével előzetes tárgyalásokba kezdtem, ahol
kilátásba helyeztünk egy
együttműködési megállapodás megkötését is, ugyanis
a szerkesztő úr nem titkolt
célja a jövőben a kerületi újságokkal való szorosabb együttműködés. Újfent
megerősítem: ez a lap Katonatelep egyik kulturális
közkincse, annál is inkább,
mert tudomásom szerint
Kecskeméten ez az egyetlen
választókerület, amelyben
havi rendszerességgel megjelenik egy helyi közéleti újság.
– Az újság szerkesztősége mellett milyen munkacsoportok lesznek?
Megkezdődött a sport és
a műszaki munkacsoport
felállítása is. Ez utóbbi feladata a programban vállalt
célok elérésének részletes
kidolgozása. A tervek szerint havonta egy alkalommal
üléseznének. Cél az, hogy a
munkacsoport szervezettségben eljusson odáig, hogy
teljesen önállóan, akár a
képviselőt mellőzve is tudjon dolgozni.
– Végezetül mit szeretné még elmondani?
– Végezetül, de nem utolsó sorban: köszönöm a választók bizalmát! Rendkívül
nagy elszántság van bennem, hogy ezt a bizalmat
megszolgáljam, hogy a választókerület, benne
Katonatelep értékei megmaradjanak és a körzet úgy
fejlődjön, hogy a lakosok
úgy érezzék: itt itthon vannak, itt jó élni!
Kovács Klára
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A Mathiász Iskola elnyerte az „ÖKOISKOLA” címet
2019 nyarán pályázta meg
iskolánk az ÖKOISKOLA címet. Ahhoz, hogy ez a cím
elnyerhető legyen, különféle
kritériumoknak kell megfelelni az alapdokumentumokat,
a szervezeti és működési feltételeket illetően, számtalan
öko-elemnek kell megjelenni
a pedagógiai munkában, az iskolai programokban és egyéb
tevékenységekben. Az intézmény kommunikációjának is e
célt kell szolgálnia és a helyi
közösségekkel illetve a tágabb
környezetben partnereket kell
felkutatni és azokkal együtt
kell működni. 2019. október
18-án vehették át az iskolaigazgatók az Ökoiskola Cím
megszerzését igazoló okleveleket az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Agrárminisztérium jóvoltából Budapesten a Balassi Intézetben,
és ezzel országosan 1040-re
emelkedett az öko-iskolák száma. Nagy öröm volt számomra
az oklevél átvétele, ahol Maruzsa Zoltán, az EMMI közneve-

Kisberk Hella a díj átadásán

lésért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket.
Kisberk Hella a díj átadásán
A klímavédelem, a környezettudatosság és a fenntarthatóságra nevelés egyre nagyobb
szerepet tölt be az egész
világban. A magyar iskolarendszer már másfél évtize-

ÓVODAI HÍREK

Erdők hete program (Forrás: keol.hu)

Mozgalmas
októberünk
volt, elsején mind a 4 csoportunkkal a kecskeméti
Arborétumba látogattunk
el. A kirándulás a „Városi
Támogatási Program” pályázat keretében valósult
meg, az „Erdők hete” programsorozat óvodásoknak
meghirdetett napján. Az
Arborétumban három helyszínen várták óvodásainkat
különböző feladatokkal.
Az első állomáson az őshonos fákkal és cserjékkel
ismerkedhettek meg a gyere-

kek, majd különböző terméseket tapinthattak, kóstolhattak
meg. A következő állomáson az
erdeinkben élő állatokkal kapcsolatos játékok voltak: elbújt
(plüss) állatok megkeresése,
lábnyomuk, hangjuk felismerése. A 3. helyen mozgásos
játékot játszottak gyermekeink,
ahol a szabad mozgás, a nagy
tér élvezete igazi élmény volt
számukra.
Bízunk benne, hogy ezzel a
kirándulással is hozzásegítettük óvodásainkat a bennünket
körülvevő természet megsze-

de elkötelezetten egy komoly
hálózatot üzemeltet ebben a
témakörben, mely nem más,
mint az Ökoiskola Hálózat.
László Tibor Zoltán, környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár is gratulált a
megjelenteknek, és megköszönte a lelkes munka eredrettetéséhez, megismeréséhez,
az erdő szépségeinek felfedezéséhez, valamint a környezettudatos neveléshez.
Szintén a” VTP” pályázat keretén belül valósulhatott meg
az a rajzpályázat is, melyet óvodánk első alkalommal hirdetett
meg a kecskeméti óvodák nagycsoportosainak „A platánfa
álma” címmel. A könyvben egy
száz éves fa és egy óvodás korú
kislány szeretetteljes, megható
kapcsolatáról olvashatunk a
platánfa szemszögéből. Erről
a történetről rajzolhattak a

ményét. Vásárhelyi Tamás
kutató biológus, nyugalmazott főmuzeológus előadását
hallgathattuk meg, amelynek
az volt a célja, hogy a biodiverzitás fontosságát bemutassa. Folytatásként újabb
előadást hallgathattunk meg
Sipos Katalintól, aki hangsúlyozta, hogy amennyiben
nem hagyunk teret a természetnek és mindent elveszünk
tőle, akkor nem fogja tudni
nyújtani mindazt, amit eddig
evidensnek vettünk. Végezetül Marosi Katalin, az Oktatási hivatal osztályvezetője
„A fenntarthatóságra nevelés
kompetenciái a pedagógusminősítésben” címmel tartott
előadást. Iskolánk az Ökoiskola címet két évre nyerte
el, tehát rengeteg feladat áll
előttünk, hogy ezt a címet
meg tudjuk hosszabbítani, sőt
az Örökös Ökoiskola rangot is
meg tudjuk szerezni.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
gyerekek, bármilyen technikát
alkalmazva. A Kecskeméten
élő és dolgozó Pásztor Andrea
írónő, és Nagy-Bán Kitti illusztrátor örömmel segítették, támogatták a kiállítás létrejöttét.
A 4 zsűritag (Pásztor Andrea,
Nagy-Bán Kitti, Obbágy Tiborné
Netti, Nagy Lukácsné) együtt
hozta meg a döntést a díjazottakat illetően.
A díjátadó hangulatát a Csiga csoport népi játékos műsora
és Lukács Tekla éneke emelte.
Pásztor Andrea az óvodának egy platánfa csemetével
köszönte meg a rendezvény
megszervezését, melyet majd
tavasszal fogunk kiültetni az
udvarunkra.
Köszönet a rajzpályázaton
résztvevők felkészítését, a
műsorok összeállítását segítő
valamennyi nevelőnek. Külön
köszönjük Kisberk Hella segítségét, nélküle nem tudtuk volna ilyen színvonalon létrehozni
a díjátadó ünnepséget.
A kiállítás létrejöttében támogatóink voltak: Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata, OVILAND Kft. – Orbánné Varga Anikó
Nagy Lukácsné
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A díjazottak és felkészítő nevelőik, valamint az ünnepélyes díjátadás (Forrás:hiros.hu)

A díjazottak névsora

Juhász Éda (Forrás:hiros.hu)

Kállai Dániel (Forrás:hiros.hu)

Rádi Dominik (Forrás:hiros.hu)

Benyoczky Maya (Forrás: baon.hu)

I.díj: Kurucz Boglárka, Margelatu Ervin
Adrián, Nyers Benett, Rokolya Dorka, Szamosi Evelin (Forradalom utcai Óvoda-Cica
csoport),
II. díj: Kállai Dániel (Katonatelepi Óvoda-Csiga csoport),
III.díj: Maczák Milán (Hosszú utcai Óvoda).
Különdíjban részesült:
Szikora Máté (Szent Miklós utcai Óvoda),
László Zsuzsi (Mátis Kálmán utcai Óvoda),
Juhász Éda (Katonatelepi Óvoda-Cica
csoport),
Dávid Petra (Ifjúság úti Óvoda),
Bencsik Boglárka (Nyitra utcai Óvoda),
Pásztor Andrea különdíját Rádi Dominik
kapta.(Katonatelepi Óvoda – Katica csoport),
Nagy-Bán Kitti különdíjában Benyoczki
Maya részesült.(Katonatelepi Óvoda- Maci
csoport).
Pásztor Andrea az óvodának egy platánfa csemetével köszönte meg a rendezvény
megszervezését, melyet majd tavasszal fogunk kiültetni az udvarunkra.
Köszönet a rajzpályázaton résztvevők
felkészítését, a műsorok összeállítását segítő valamennyi nevelőnek.
Külön köszönjük Kisberk Hella segítségét, nélküle nem tudtuk volna ilyen színvonalon létrehozni a díjátadó ünnepséget.
A kiállítás létrejöttében támogatóink
voltak: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, OVILAND Kft-Orbánné Varga
Anikó
Nagy Lukácsné
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Tervek a környezettudatosság jegyében
a Mathiász Iskolában
2019 novemberének első hetére elkészült a Mathiász Iskolába tervezett kerti tető. Az építményt még júniusban
terveztettük a Katonatelepen működő Kontúr Integrál
Kft. tervezőjével, Varga Tiborral. Az építés engedélyeztetésében és egyéb hivatali dokumentumok beszerzésében segítségünkre volt Vargáné Csonki Gyöngyi. A kivitelezésben a Red Home Bau támogatta az iskolát, akik
saját költségükre ajánlottak fel építőanyagot az alap letételéhez, és ennek munkálatait is elvégezték.
Az építkezés oroszlán ré- testnevelés órákon rendszesze az ácsmunka volt, amelyet resen használják, így az iskougyancsak helyi vállalkozó, la területén lévő sportpálya
Kara László végzett. A finan- hasznosítására új gondolat
szírozáshoz hozzájárult a Ka- született. Falusias környezettonatelepi Részönkormányzat ben vagyunk, a gyerekek kerés a Kecskeméti Tankerületi tes házban élnek, az iskolának
Központ, valamint az elmúlt is nagy a hasznosítható terüévek báli bevételeivel az iskola lete. Szeretnénk magas ágyáSzülői Közössége. A kerti tető sokat kialakítani, olyan növéfunkciója az lesz, hogy a gye- nyekkel betelepíteni, amely a
rekekkel kinn a szabadban, de tananyaghoz kapcsolódik, és
mégis fedett helyen különböző amelyet a gyerekek folyamafoglalkozásokat, szakköröket, tosan tudnak gondozni, ápolni.
játékokat, akár tanítási órákat Megtanulják, megtapasztalják
lehet megtartani.
a növények tulajdonságait,
Az ötlet onnan ered, hogy hasznosíthatóságát.
az iskolának évek óta elhaEz a program az idei tannyagolt a sportpályája. Meg- évben indul, és minden évben
fogalmazódott az a gondolat, igyekszünk megvalósítani a
hogy Katonatelepen az iskola vállalt feladatokat. Célunk az
szomszédságában már épült iskola arculatát úgy formálni,
egy műfüves sportpálya és el- hogy annak adottságait kihaszkészült most őszre a nagyobb nálva egyedi hagyományokat
futballpálya is. Ezeket a léte- teremtsünk. Ezek összefügsítményeket az iskola tanulói gésben legyenek a természet

Facsemeték átvétele az „Élet napja” programon
(Fotó: Kisberk Hella)

értékeinek megőrzésével, a
népi hagyományok ápolásával,
a környezettudatos magatartásformákkal, mellyel az élő
természetet tisztelő és szerető
gyermekeket kívánunk felnevelni. Ennek a programnak a
része volt az Ökoiskola pályázatunk, mellyel e címet el is
nyerte az iskola. További része
volt a most megépült kültéri
foglalkozásokra alkalmas kerti
tető is. Magyarországon nem
régen indult egy mozgalom a
„10 millió Fa”. Természetesen
nyomon követjük az eseményeket és ennek keretében Kecskeméten, november folyamán
számos faültetési projekt valósul meg közintézményekben
és köztereken. „Az élet napja”
elnevezésű programon, Kecskemét főterén, fákat osztottak
azoknak, akik vállalták annak
elültetését. Erre iskolánk is
jelentkezett és az ott átvett facsemetéket elültettük az iskola
udvarán.
Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk ezt, amelyhez
több erdészet és faiskola is
csatlakozott, hogy felajánlásaikkal segítség a mozgalmat és
felhívják a figyelmet a város
gyümölcstermesztő múltjára.
Terveik szerint évente többször kívánnak klímavédelmi
figyelemfelhívó faültetést szervezni, melyhez iskolánk legközelebb is csatlakozni kíván,
hogy udvarunkat minél több fa
és cserje gazdagítsa. Az isko-

la udvarát tovább szépítettük
azzal, hogy az igen csak rossz
állapotban lévő drótkerítést
lebontottuk, a kerítés mentén
az elburjánzott zöld növényeket kivágtuk, hogy új kerítést
tudjunk kifeszíteni. Köszönet
mindazon szülőknek, akik a
meghirdetett szombati napon
eljöttek és segítettek kivágni a drótokba belenőtt fákat,
bokrokat, majd lebontották a
rossz drótkerítést, teherautót biztosítottak a szállításra
és összedarálták a kitermelt
zöld növényeket. Folytatásként új karókat kell felállítani
és a Kecskeméti Tankerület
által biztosított pénzforrásból
megvásárolt drótkerítést felállítani. Fontos számunkra, hogy
a gyerekek biztonságos, egészséges, és szép környezetben
legyenek itt az iskolában.
Ennek érdekében minden évben felkutatjuk a pályázati és
egyéb pénzforrásokat, hogy az
iskola sport pályája új formában ismét a gyerekek és pedagógusok rendelkezésére álljon.
A Mathiász bál 2019. november 23-án lesz, amelynek
bevétele szintén arra lesz felhasználva, hogy terveinkből
ismét egy további lépés megvalósítható legyen. Aki az iskola által megfogalmazott célokat fontosnak tartja, vegyen
részt az iskola jó hangulatú és
színvonalas szórakozást kínáló bálján.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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(Szerkesztői megjegyzés: az új
szerkesztőségi felállás révén a
rovat két részből áll, az egyikben a közvetlen a KTSE és a
Katonatelephez
kapcsolódó
híreket közöljük, a másikban
Kovács Péter tájékoztatja az
olvasókat a Kecskemét és környékén történt sporteseményekről, azok szervezéséről)

2019. november

KTSE hírmondó

Kedves Sportbarátok!
Legutoljára a szeptemberi
lapszámban számoltunk be a
sportpályát érintő tervekről,
folyamatban lévő fejlesztésekről. Ahogyan azt, akkor ígértük, igyekszünk folyamatosan
friss hírekkel szolgálni, itt az
újság hasábjain keresztül is.
Szerencsére megint van miről
írnom, hiszen az eltelt két hónap alatt sok változás, jelentős előrelépés történt.

Elkészült a füves pálya
Ahogyan az már a Platán utcáról is jól látszódik, zöldül
a frissen elvetett fű! Erre a
hatalmas előrelépésre büszkén tekinthetünk, ahányszor
csak arra járunk. Emlékszem
2 hónapja még azokat a kérdéseket igyekeztem megválaszolni, hogy miért rendezetlen a sportpálya, most
pedig öntözőfejek bukkannak
fel a „semmiből” és látják el
megfelelő vízmennyiséggel
a magas színvonalon, géppel
elvetett pázsitot.
Na de haladjunk időrendi
sorrendben! A terület gyomirtózását és kaszálását követően kezdődött meg a terület rendezése, előkészítése a
következő lépésekre. Először
egy durva tereprendezés tör-

tént, amikor is a futókörön
belüli területet hozták egy
szintbe a futókörrel, valamint
a korábban ledepózott termőföld szétterítésre került.
Ezt követően megkezdődhetett az automata öntözőrendszer telepítése, ami elengedhetetlen feltétele egy modern
pályának, amellett, hogy a
későbbiekben jelentős időt és
energiát takaríthatunk meg,
minthogy nem kíván emberi
jelenlétet és munkát az öntözés. Egy ilyen rendszernek
a segítségével szabályozható
a területre jutó vízmennyiség, így folyamatosan le lehet
követni a pázsit igényeit az
adott évszaknak megfelelően, valamint a teljes öntözött
területen jóval egységesebb a
vízmennyiség eloszlása, mint

bármilyen más öntözési technika esetében. Először a talajszint alatt nagyjából 50 cm
mélyen a gerinc vezetékeket
telepítettük, melyhez munkagép ásta ki a szükséges
nyomsávokat. Ezt követően
került sor a KPE csövek lefektetésre, majd a felállások
kialakítására az öntöző fejekhez. A kivitelezést jelentős
tervezési munka előzte meg,
hiszen a fejeket értelemszerűen olyan távolságra kell
egymástól elhelyezni, hogy
mindenütt metsszék egymást
a szórófejek sugarai, azaz ne
maradjon öntözetlen terület. Ehhez figyelembe kellett
venni a vízhozamot, az üzemi
nyomást, illetve a fejek névleges szórási távolságát, valamint biztonsági tényezőt, ha

a nyári melegben csökkenne
a kút vízhozama.
Az öntöző fejek utoljára,
a terület lézeres szintezővel
történt gréderezése, egyengetése után kerültek telepítésre a talajszintbe, így a
pázsit megerősödését követően az alól emelkednek
majd fel a víznyomás hatására végzik a dolgukat, úgy
hogy kikapcsolt állapotban
egyáltalán nem zavarják a
pályán sportolókat. A katonatelepi jó szokás szerint,
már-már természetesen, a
rendszer telepítését is társadalmi munkában végeztük
jelentős költséget spórolva
egy kivitelező árajánlatához
képest. Nagyságrendileg az
öntöző rendszeren sikerült a
füvesítés költségét kigazdálkodnunk, így még az idei évben sor kerülhetett rá. Ennek
hála, valószínűleg jövő ősztől
csapatunk már hazai pályán
tudja a játszani a mérkőzéseit.
Továbbra is várjuk a focizni szerető katonatelepieket,
nemcsak a nagypályán, hanem azokat is, akik csak hobby jelleggel szeretnék rúgni
a bőrt. Péntek esténként 19
órától játszunk 2 órát az iskola tornatermében, ahova
várjuk az érdeklődőket, focistákat.
(Szerkesztői kiegészítés: a
pálya környékén telepítésre
került 25 db facsemete, társadalmi munkában. A faültetésen önkormányzati képviselőnk is részt vett. A fotókon
látható, hogy a nagypálya
gyepfelülete már zöldell és
még ősszel használatba vehető
lesz.)
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Üzemel a futókör világítása
Jó hír azoknak, akik a futásban találják meg a mozgás
és a sport örömét, hogy az
idei téli szezonban ezt már a
kivilágított futópályán tehetik
meg. Ugyan még nem mondhatjuk, hogy teljes mértékben
elkészültünk volna, mert vannak még apróbb hiányosságok, melyeket javítanunk kell,
de összességében a futáshoz
elegendő fényt biztosítanak a
kihelyezett kandeláberek és
LED világítótestek. Ahogyan a
területet érintő legtöbb beruházásra, úgy a futókör világításának kiépítésére is tudtunk
egy szerényebb összegre pályázni, mely nagyjából fedezte
az anyagköltséget. A további
munkákat itt is társadalmi

munka keretében végeztük
el. A villanyhálózat bekötését
természetesen
szakember
végezte, de a kiépítést, a kábelcsatornánk lefektetését, a
kábelek behúzását, a beton
alapok elkészítését, az oszlopok felállítását mi magunk
vittük véghez az önkéntes
segítőkkel együtt. Segítséget
kaptunk a kandeláberek elkészítésében is, hiszen az alapanyagok megvásárlása után,
egyik elkötelezett tagunk végezte el az összeillesztést, hegesztést, ezúton is köszönjük
Neki és a többi önkéntesnek
is, akik folyamatosan részt
vesznek a terület fejlesztésében, szépítésében.
Említettem, hogy vannak
még feladatok a futópályával
kapcsolatban, melyek elvégzé-

sében segítségre lenne szükségünk. Az egyik ilyen a világítás működtetése, vezérlése, a
világítás automatikusan kapcsol fel sötétedéskor egy alkonykapcsoló
segítségével,
viszont hiányzik egy időkapcsoló, leginkább annak a bekötése, hogy ne hajnalig működtessük a világítást, mert
hiába energiatakarékosak a
LED fényforrások, feleslegesen fogyasztják az áramot,
elég lenne este 10 óráig üzemeltetni. Sajnos az eredeti
kivitelezőt nem sikerül elérnünk, így ha az olvasók között
van olyan villanyszerelő, aki
elvállalná a vezérlés rendbe
tételét, az nagy segítség lenne.
A lámpák nem mindegyike
áll merőlegesen a futókörre,
így a fény szórásuk iránya sem
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megfelelő, ezeknek a beállításához, vagy emelőkosaras autóra lenne szükség, vagy olyan
magas, stabil létrára melyről
elérjük a csavarokat, és azokat meglazítva irányba tudjuk
fordítani a fényforrásokat.
Megoldásra vár még a hátsó egyenes világítása, oda is
2-3 újabb oszlopot és világító
testet kell majd felszerelnünk,
hogy a teljes kör egyenletesen
legyen megvilágítva. Reméljük, sokan lelik örömüket a
futókörben és tudnak segíteni
abban, hogy még jobb körülmények között tudjunk, tudjanak a kedvenc mozgásformájuknak hódolni.
Hajrá Katonatelep!
Szentesi Zoltán
rovatvezető

Októberi kecskeméti sporthírek röviden,
a teljesség igénye nélkül
KOSÁRLABDA

FUTSAL

A KTE Duna-Aszfalt férfi
első osztályú kosárlabdacsapata októberben egy nehéz
szegedi vendégjátékkal kezdett, ahol óriási szívvel és akarattal szerezték meg a győzelmet. Igazi csapatmunkaként
értékelhető a 86-77-es győzelem, ahol a 77 kapott pont vállalható teljesítmény. A csapat
többször nagyobb előnyre tett
szert, a kritikus pillanatokban
higgadtak maradtak, ezért teljességgel megérdemelt volt a
győzelem.
Az első hazai meccsen az
Alba Fehérvár csapatát fogadták a kecskemétiek lelkes
közönségük előtt, ami győzelemhez is segítette őket.
Számtalan probléma ellenére
összeállt a csapat, a második
félidőben az Alba védekezést
váltott, de erre is jól reagáltak
a hazaiak és ennek köszönhetően alakult ki a 89-76-os végeredmény. Külön öröm, hogy a
fiatalok is jól szálltak be ebbe
a feszült meccsbe.
A csapat az októbert egy
jászberényi
vendégjátékkal
zárta, ahol végig vezetve, magabiztos játékkal szerezték
meg a győzelmet: Jászberényi
KSE – KTE Duna Aszfalt 7885.

Titkon meglepetésben reménykedtek az SG Kecskeméti Futsal férfi első osztályú futsalcsapat szakvezetői a dunaújvárosi
vendégjáték előtt, de végül 5-2es megérdemelt újvárosi siker
született. A kecskeméti csapatnak volt tartása ugyanakkor,
amikor közelebb kerülhettek
volna az ellenfélhez a helyzetek
kimaradtak és ez szokás szerint megbosszulta magát.
Október folyamán egy másik fontos mérkőzésen maradtak pont nélkül a kecskeméti futsalosok, amikor hazai
pályán az FTC-Fisher Klíma
csapatát fogadták és kikaptak 3-0-ra. Röviden értékelve,
rúgott gól nélkül nincsen győzelem. A mérkőzést követően
a klub vezetősége változtatásokra szánta el magát, mert
világossá vált, hogy a csapat
erősítésre szorul a bennmaradásért folytatott küzdelemben. Több távozó mellett, érkezőkre is lehet számítani.

RÖPLABDA
Októberben a kecskeméti férfi
első osztályú röplabdások a
Sümeg RE fiatal csapatát múlták felül 3-0-ra, ami kötelező
győzelemnek is mondható.

Ezután kellemetlen vereségbe
futottak bele a MAFC-BME
csapata ellen idegenben (32), ahol a vendéglátók jobban
koncentráltak, jobban akarták
a győzelmet. Ezt követően két
kötelező győzelmet arattak a
röpisek. Előbb a PTE-PEAC
csapatát, majd a Vidux-Szegedi RSE-t játékosait győzték
le, mindkétszer 3-0-ra. Mindkét meccsen a kecskemétiek
végig jobban koncentráltak, jó
játékkal, jó nyitásokkal sima
győzelmeket arattak.

JUDO
Több versenyen is sikeresen
szerepeltek a Kecskeméti
Judo Club – Kecskeméti Sportiskola cselgáncsozói október
második felében. Szendrővári
Zsombor 54 kg-ban ezüstérmet, Lovász Bendegúz pedig
bronzérmet szerzett 66 kgban a Mercedes-Benz Gyár
Kupa Diák „A” és Diák „B”
Országos Bajnokságon. Október 26-án a Ceglédi Ifjúsági
Országos Csapatbajnokságon
bronzérmet szereztek a kecskeméti judosok.

ÚSZÁS
A BÁCSVÍZ KVSC búvárúszó
szakosztálya 26 versenyzővel

képviseltette magát a Búvársuli Kupa és Szenior Országos
Bajnokság uszonyos és búvárúszó versenyen. 3 arany-,
5 ezüst- és 4 bronzérmet
szereztek. Szili Ágnes lett a
serdülő korosztály legeredményesebbje. A Mercedes-Benz
Gyár Őszi Kupa Úszóversenyen a BÁCSVÍZ KVSC úszói
31 arany-, 38 ezüst- és 31
bronzéremmel gazdagodtak.

ASZTALITENISZ
Szvitacs Alexa a Kecskeméti
Spartacus Sportkör és Közösségi Tér versenyzője a Para
Asztalitenisz Budapest bajnokságon aranyérmet szerzett, ami kiváló felkészülés
volt a tokiói paralimpiára.

ATLÉTIKA
A Bolyai János Gimnázium leánycsapata remekül szerepelt
az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Diákolimpia országos döntőjében.
Magasugrás, távolugrás, súlylökés számokban a dobogó
legfelső fokára állhattak, diszkoszvetésben és a svédváltóban ezüstérmet szereztek,
míg gerelyhajításban bronzérmet nyertek.
Összeállította: Kovács Péter
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Dr. Turai Laura: Novemberi elízium
(Szerkesztői előszó: lapunk eddig is figyelemmel kísérte a Katonatelephez, vagy
Kecskeméthez kötődő művészek, írók,
költők, képzőművészek alkotásait. Most
nagy örömünkre szolgál, hogy dr. Turai
Laura fiatal költőnő és grafikus művész
saját írását közli, és a továbbiakban is
segíteni fogja Nagy L. Éva rovatvezetői tevékenységét. Dr. Turai Laura részletesebb
bemutatását egy későbbi lapszámban tervezzük, riport formájában közölni.
„Estére mi marad belőlem?” Őszi temetői levelek közt sétálva teheti föl magának az ember a kérdést: Mi marad
belőlem - majdan? Mi marad belőlünk a
földre hullva az ittmaradottak számára?
A Pilinszky János-idézet indítórugóként
villant fel irodalmon innen és túl a lelkünk
legmélyéből kiáltó kérdéseket.
Hiszen mivel is foglalkozik a költészet?
A legmagasabb szinten azzal, hogy fölemelje, fölmutassa mindazt, mi a hétköznapok pusztulására ítéltetett. „Születés
és pusztulás párbeszédét” halljuk a legmegrendítőbb műalkotásokban éppúgy,
mint az élet mélypontjain. Ezért szolgálhat egyszerre vigaszul és emelőrámpaként egy-egy remekmű.

Pilinszky János (Budapest,
1921. november 27.
– Budapest,
1981. május 27.)
a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője:
Baumgarten-díjas, József
Attila-díjas és Kossuth-díjas.
Életművében a 20. század kegyetlen világát elemzi,
leképezvén az ember magárahagyottságát, a létezés
szenvedése elől való menekvés hiábavalóságát, az élet
stációit átható félelmet és
rémületet.[23]
Költészetén megfigyelhető
az 1940-es évek alatti lágertapasztalatai, a keresztény
egzisztencializmus, a tárgyias líra s katolikus hitének
hatása, melyek ellenére nem
tartozik a hagyományos értelemben vett, szakrális témájú
úgynevezett papi írók katolikus irodalmába, minthogy
elutasította a vallásos és a
profán irodalmat elválasztó
falat („Én költő vagyok és katolikus”).

Ugyanakkor a verlaine-i „hullt avar” kavar föl bennünk minden maradandót és
az a „rossz szél” söpör ki belőlünk minden mulandót, hogy meghallhassuk az
élet igazi zenéjét – és „ne csak a valódit”!
Miért is fontos föltennünk magunknak ezt
a költői, igencsak kontextusából kiragadott, de válaszra ösztönző kérdést, mely
meglehetősen tág értelmezést sugall? Így
halottak napja környékén nem csak halottainkra, hanem saját magunkra, saját
„pusztulásunkra”, annak fontosságára is
rá kell ébrednünk.
A Pilinszky által nagyra tartott francia
filozófusnő, Simone Weil Isten szeretetét
egyenesen saját maga visszavonásának
állította. Mi is hát az igazi pusztulás? Talán elválaszthatatlan a pillanattól, mikor
a fa elhullajtja díszeit, nem félvén attól,
hogy örökre csupasz marad – s nem nézi
azt sem, merre-kire hull a sok levél. Saját
magát ajándékozza, áldozza föl rendületlenül gyökerezve a földben.
Thomas Bernhard, a 20. század egyik
legnagyobb írója, a nagy „felszámoló”,
mintegy visszafelé írta magát az irodalomba. Nincs tehát kitaposott útirány, talán csak az önfelszámolásé.
Mintha káprázna a szemünk a temető

sárgán fölragyogó leveleit látva, ahogy
megyünk az őszi napsütésben. Nem a
halál ragyog vissza ezekben a levelekben,
hanem a „már üdvözültek” felfoghatatlan
öröme, akik velünk vannak láthatatlanul,
s meg-megérintenek, akárcsak ebben az
elíziumi, szívbemarkoló, halhatatlan Pilinszky-versben:
A lábadozás ideje. Megtorpansz
a kert előtt. Nyugalmas sárga fal
kolostorcsendje háttered. Kezes
szellőcske indul a füvek közűl,
s mintha szentelt olajjal kenegetnék,
érzékeid öt meggyötört sebe
enyhületet érez és gyógyulást.
Bátortalan vagy s ujjongó! Igen,
gyermekien áttetsző tagjaiddal
a nagyranőtt kendőben és kabátban,
mint Karamazov Aljosa, olyan vagy.
És olyan is, mint ama szelidek,
kik mint a gyermek, igen, olyan is vagy,
oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már,
csak ragyogni a novemberi napban,
és illatozni toboz-könnyüen.
Csak melegedni, mint az üdvözültek.
(Szigliget, 1958)
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Én is lehetek szent?
– Mindenszentek ünnepére
Egy buzgó vallásos férfi úgy
érezte, hogy magányos, imádságnak szentelt életre hívta őt
el az Isten. Ezért hát kivonulva
a világból egy sziklás, puszta
vidékre húzódott vissza, és
remete módra kezdett élni.
Naphosszat csak imádkozott,
elmélkedett, de előbb-utóbb
szörnyen megéhezett. „Ha
Istennek ajánlom fel az életemet, akkor Ő bizonyára gondoskodni fog rólam!” – gondolta a remete. Leült hát egy
fa tövébe, és várta, hogy történjen valami. Egyre éhesebb,
szomjasabb lett, szinte már
az eszméletét is elvesztette,
annyira elgyengült. Egyszer
csak érdekes jelenetre kapta
föl a fejét. Egy közeli szikla
tetején magányos varjúfészek
árválkodott. Az anyamadárral
valami történhetett, mert a
kis varjúfiókák már egy napja
egyedül sipákoltak a fészekben. Hiába tátogatták a csőrüket, hiába sírtak egyre gyöngébb hangon, senki nem jött,
hogy ételt dugjon a torkukba.
Mikor már szinte az utolsókat
verdesték apró szárnyaikkal,
egy héja tűnt fel a magasban.
Hallva a sipákolást, a kis varjúfiókák fölé ereszkedett. Csőrében nagydarab húst tartott.
A remete arra volt felkészülve,
hogy a héja végezni fog a fiókákkal, de nagy meglepetésére
nem ez történt. A húst letette egy kőre, erős és kemény
csőrével darabokra szaggatta,
majd a húsfoszlányokat egyenként a varjúfiókák tátogó csőrébe dugta. A remete nagyon
megnyugodott. Lám, Isten
jelet küldött neki: egy idegen

madár táplálja más madár
kicsinyeit. Ha Isten így gondoskodik az elárvult állatokról
is, akkor őróla bizonyára még
inkább! Ezért hát mozdulatlanul várt tovább, de semmi sem
történt. Lassan végképp elhagyta az ereje, és ájulás-közeli állapotában látomást látott. Egy angyal röppent oda
hozzá, és fejét csóválva csak
ennyit mondott: „Buta remete!
Igen, a látomás valóban neked
szólt, de nem azért hogy a
varjúfiókákat utánozd, hanem
azért, hogy a héját kövesd!”

rájuk? Azt kérjük és várjuk
csupán, hogy imáikkal közbenjárjanak értünk, támogassanak minket, csetlő-botló,
hétköznapi emberkéket? Vagy
netán mi is vonzást érzünk
arra, hogy olyanok legyünk,
mint ők? Készek vagyunk-e
mindent megtenni azért, hogy
soraik közé kerüljünk? Kön�nyen válaszoljuk erre a kérdésre azt, hogy számunkra
úgyis reménytelen a szentté
válás törekvése! Gyengék vagyunk hozzá, lehetetlen ilyesmit elvárni tőlünk!

Mindenszentek
ünnepén
azokról a nagyszerű, Istennek
tetsző életet élő férfiakról és
nőkről emlékezünk meg, akiknek nincs külön emléknapjuk,
ünnepük a naptárban. Vagyis
nem tartoznak a kanonizált,
fényes szertartással szentté
avatott hősök közé, de ugyanúgy eljutottak Isten Országába
földi életük után, mint azok.
Vajon, amikor a szentekről
gondolkodunk, rájuk figyelünk,
akkor ezt milyen szándékkal
tesszük elsősorban? Vajon
csak elvárásokkal tekintünk

Pedig az életszentségre
való meghívás kivétel nélkül mindenkinek szól – tehát
kivétel nélkül mindenkinek
lehetséges is. Isten nem kér
tőlünk lehetetlent. A szentség
nem jelent erkölcsi tökéletességet, minden egyes parancs
maradéktalan betartását. A
szentség nem jelent tökéletes teológiai tudást vagy egy
bizonyos vallás minden egyes
előírásának betartását. Ezért
nem szabad csodálkoznunk
azon, hogyan lettek szentté
avatva olyan emberek, akik-

nek nem kis bűneiről is tudunk. Attól sem kell félnünk,
hogy az életszentséghez adott
területeken éppen olyan csodálatraméltó teljesítményt kell
felmutatnunk, mint némely
nagy szentek.
Ugyanakkor az életszentség valóban nemesebb, több
kell, hogy legyen, mint a középszerűség. Főleg a „mai”
középszerűségtől kell, hogy
jócskán elüssön. A szentséget
nem a megromlott emberi természethez kell mérni, hiszen
ahhoz képest valóban „természetellenes”. Pedig egyáltalán
nem az, hanem természetfölötti. Ez a természetfölötti
magatartás azonban az igazán
emberi: nem a középszerűség,
a lelki és erkölcsi hanyatlás.
A szentté válás akarása
nem más, mint saját életünk
boldogságának és értelmességének akarása. A szentségre nem törekedni – ez az
igazán embertelen. Nem a
szent, hanem az Isten nélküli
élet morbid, mert nem más,
mint elmerülés a halálban. A
bűn elkövetése lehet édes, de
a bűnökben való élés rettenetesen fárasztó, unalmas és
kegyetlen. Ez vezet alkoholba, drogba, pótcselekvésekbe. Az elfojtott lelkiismeret
következménye egy súlyosan
minőség-vesztett élet, illetve
az élet lassú vagy hirtelen kioltása. A szent nem boldogtalan életre vállalkozik, hanem a
szeretetben történő önátadás
révén az igazi boldogság útját
találja meg.
Dr. Finta József
plébános
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Már lassan hozzá fogunk szokni az időjárási szélsőségekhez
is, bár még csaknem két hónap hátra van az esztendőből,
és csak kapkodjuk a fejünket
az anomáliákat tapasztalva.
Hol túl meleg, hol túl hideg,
hol túl sok csapadék, hol túl
kevés, eddig nem tapasztalt
kártevők megjelenése (Harlekin katica, poloska invázió,
dióburok fúró légy stb.) A szokásos időjárás elemzést sem
írnám le szívesen, hiszen ami-

n

Katonatelepi Közügyek

kor az előrejelzések legfeljebb
24 órára adnak némi felvilágosítást, már el is avulnak, felkészülni alig lehet rájuk. Talán
még leginkább a bölcs, több
száz éves népi megfigyelések
segítenek a következő évszak
időjárásának, így novembernek is, jövendölésében:
Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után
Farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet-napja

2019. november
Tél elejét szabja,
Az András-napi hó
A vetésnek nem jó.
Ám a kertet, természetet
szerető emberek nem hagyatkozhatnak jóslásokra, minden
megtesznek, hogy környezetük
a legjobban tudjon alkalmazkodni a zord körülményekhez.
Ezért most néhány fontosabb
teendőre szeretném felhívni
dísz- és zöldséges, gyümölcsös kerttel rendelkezők figyelmét.

Dr. Kerényi Zoltán

A novemberi kerti munkák előkészítése
A szabadban kevesebb időt
tudunk most eltölteni, hála
a csapadékos időnek és az
óraátállításnak, de a szobában is gondoskodhatunk
már a tavaszi vetőmagokról, ilyenkor jelennek meg
az új katalógusok a tavaszi vetésre való magokkal,
most még van készlet, és
el is dönthetjük a következő évben termesztendő növények vetőmag hátterét.

Dísznövények

Ha már elvetettük a szívós
évelő növények magjait, akkor
a fagyos időkben védenünk
kell őket talajtakaró növényekkel. Gumós növények estében,
pld. jácint, növekedésre bírhatjuk, ha kibújás után hideg

ablakpárkányra helyezzük, de
lehetőleg ne kapjanak közvetlen napot.

Metszés – az egyik leghasznosabb őszi kerti munka
A hónap vége felé metsszük
meg a lombhullató fákat és
cserjéket, beleértve ebbe a
gyümölcsfákat és bokrokat
is. Gondoskodjunk mulcsról
a megmetszett fák és cserjék
köré. Ne feledkezzünk meg a
szőlők szaporítóanyagának, a
lemetszett szálvesszők előkészítését a hajtatáshoz, gyökeres vessző előállításhoz.

Őszi ültetés

A fás dugványokat, amiket a
tavaly ősszel vágtunk, most

ki lehet ültetni az állandó helyükre. Ha nincs hunyorunk,
menjünk és vegyünk! Kevés
kertben látok Katonatelepen hunyort, holott rendkívül
igénytelen és szép virág. A
hunyor egy különleges növény, mely gondozásra nem
igényes. Kedveli a meszes talajt (Katonatelep ilyen!), lehetőleg félárnyékba ültessük, és
a talaj legyen jó vízáteresztő
képességű.
Magyarország
területén mindenhol meg él
és szépen fejlődik. A hunyor,
tél végén vagy kora tavasszal
virágzik, számára a nyár már
a nyugalmi időszakot jelent,
ezért nincs szüksége öntözésre, még a forróság idején
sem. A hunyor legtöbb faja
télálló, de a kemény hideg

telek ellen nem árt, ha ősszel
a tövét kéregmulccsal, vagy
lomtakaróval védjük. Ültessük el, hogy télen, illetve kora
tavasszal is legyen virág a
kertünkben.
(Forrás: ankert.hu)

Hunyor

Hagyományosan, ebben a hónapban kell elültetni a fákat és
a cserjéket,. Amikor cserjéket
ültetünk, karózzuk és öntözzük meg őket, majd tegyünk
egy réteg mulcsot a tövükhöz,
védjük meg az újonnan ültetett
fákat és cserjéket az erős szelektől és a zord időtől. Most
ültessük el a gyümölcsfákat
és bokrokat is. A liliomot, tulipánt is most lehet még eltenni
tavaszra.

November szobanövénye: kaktusz ünnepi öltözetben
A hónap szobanövénye novemberben a
karácsonyi kaktusz (Schlumbergera). A
karácsony közeledtével egyre ünnepélyesebb ruhát ölt; a teljes növényt beborítják a színpompás, hófehér, rózsaszín és
tűzpiros virágok. Sajnos ez csak egy évben egyszer történik meg, bár hasonlóan
ehhez, a pompázatos virágnak egy változata, a húsvéti kaktusz (Rhipsalidopsis),
amelyik egy más kaktuszfaj, és egészen
más gondozást igényel. Húsvétkor teszi
hangulatossá a szobát, érdemes mindkettővel foglalkozni. A karácsonyi kaktusz
csodálatos megjelenésű, hálás, könnyen
tartható szobanövény. Régies, nosztalgikus megjelenésű, a zöld levelek és a
színes virágtömeg kontrasztja lenyűgöző.
Brazília hegyvidéki területeiről származik, alapvetően hidegigényes növény. Betegsége, kártevője nem ismert. Hűséges
szobanövény: minden évben virágzik, és
többféle színből választhatunk, létezik fehér, piros valamint rózsaszín változat. A

virágok száma a növény méretétől függ:
minél nagyobb a növény, annál több virágbimbó fejlődik rajta.
Virágzás idején a karácsonyi kaktuszt
helyezze fényes helyre téve, rendszeresen, kis vízadagokkal öntözzük. Hatásos,
ha heti egy alkalommal egy kevés tápoldatot is keverünk az öntözővízhez.

Karácsonyi kaktusz
A hosszú virágzási idő után pihentetni
kell, csökkentve a vízadagot, és egyáltalán nem alkalmazunk tápoldatot. Nyáron
havonta egyszer kell, hogy vizet kapjon,
és tartsuk hűvös helyen, hogy a virágbimbók kialakulhassanak. Amikor a levélvégeken megjelentek az új rügyek, az
egész folyamat kezdődik elölről. A karácsonyi kaktusz épp a karácsonyi ünnepek
idején bontja gyönyörű virágait, feltéve,
hogy megfelelő gondozásban részesült.
Egy pompásan virágzó karácsonyi kak-

tusz otthonunkban az ünnepek alatt önmagában is kihívás, de az, hogy pontosan Karácsonykor bontsa virágait, az az
egyik legnagyobb öröm. Ehhez azonban a
növény gondozását nem Karácsony előtt
egy héttel kell elkezdeni!
(Forrás: édenkert.hu)
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Novemberi munkák a veteményeskertben
Ebben a hónapban fontos
a veteményeskertünk „karbantartása” is. Ha termesztünk káposztaféléket,
fedjük le őket. A hideg idő
beálltával a madarak sorban állnak majd, hogy belekóstoljanak, különösen a
törpe káposztafajtákba.

• A metélőhagymát akár be
is lehet vinni a házba télen, és
ott nevelni.
• Ha még nem vontuk be
a gyümölcsfák törzseit zsírszalaggal, tegyük meg – hig�gyék el, amíg ezt olvassák, a
kis flótások már a fák tövében
gyülekeznek.

• Novemberben még lehet
fás dugványt venni a következőkből: ribiszke, köszméte és
fekete ribizli.
• Ha vetettünk futóbabot,
borsót és szagos bükkönyt,
tegyük el jövőre egy száraz
helyre. Vessünk télire salátát
melegházba vagy hidegágyba.

A gyep kezelése

Az őszi munkálatok sorából ne
hagyjuk ki a gyepünkkel való
foglalatosságot. Még mindig
van idő a kemény fagyok beállta előtt gyepesítésre jól előkészített talajba. Ha enyhe az
idő, talán még egyszer le kell
vágni a füvet.

Őszi szemétszedési akció Katonatelepen
A most már hagyományosnak
mondható őszi szemétszedést október 26-án, szombaton tartottuk meg. Ezúttal kicsit kevesebben jöttünk össze,
mint tavasszal, és a piknik is
elmaradt, de ez nem befolyásolta a lelkesedésünket. Az
óvoda melletti játszótér elé
beszéltük meg a találkozót.
Mint eddig minden alkalommal, most is jöttek családok,
gyerekek és új résztvevők
is, aminek nagyon örültünk,
hiszen Katonatelep szemétmentesítésén túl a közösségépítés is fontos célunk. A
játszótér kitakarítása után
a Lombos utcán haladtunk
a Katica Vendéglő irányába, útba ejtve a parkot és az
A novemberi Márton nap
környékén lányaim felidézik,
hogy milyen utánozhatatlanul
finom ludaskását készített
az ő nagymamamájuk. Kicsi
unokáim ezért unszoltak,
hogy főzzek nekik ludaskását, „tudod úgy, ahogy a
mama, azaz a te édesanyád
csinálta”.
A mama – édesanyám –
mindig azzal kezdte, hogy
megmosta a liba vagy a kacsa aprólékot, a májat külön
rakta, s a nyakról gondosan
lefejtette a bőrt.
Egy nagy karéj száraz kenyeret beáztatott, majd kifacsarta, sózta, borsozta, kevés
zsírban kicsit megpirította,
tojást dobott rá, s hagyta
kihűlni. Ezt a tölteléket belenyomkodta a lehúzott bőrbe,
aztán megsütötte.
A májat is külön sütötte,
amikor kész lett, sózta, borsozta, finomra vágott fokhagymát szórt rá, s aztán
letörte saját zsírjában, amit

Nem a természet
alkotta így!

OMW kút környékét is. Majd
a Katica Vendéglőt körülvevő

erdős rész kitakarítása következett, és pihenésképpen egy
kis sütizés.
A munkát sajnos itt félbe
kellett hagynunk az időközben - a balesetnek köszönhetően - megnövekedett autós
forgalom miatt. A korábbi
szemétszedések alkalmával
azt tapasztaltuk, hogy a szétdobált szemét nagyobb részét
a sörös és energiaitalos dobozok teszik ki, ezért szelektívgyűjtő sárga zsákokkal is
készültünk.
Volt olyan résztvevő, aki
előrelátó volt és szalonnasütő
nyárssal felszerelkezve érkezett, így könnyebb dolga volt
pl. az erdős, bokros részek
takarításánál, mert bizony

Ludaskása
(ahogy a mama csinálta)
(Igaz, Márton napja már elmúlt, de azért a liba, mint kedvenc
étel, mindig – különösen november táján –, fogyasztható és hagyományainkat őrizve, néha régebbi recepteket is szeretünk elővenni. – Szerk. megj.)

később kenyérre kenve reggelire, vacsorára forró tea mellett nagy élvezettel fogyasztottunk.

No de hogy készült maga a
ludaskása?
Hát így: 3-4 sárgarépát, fehér répát, kicsi zellert, kicsi

nem ritka, hogy a bokrok,
ágak alól kell kibányásznunk
az otthagyott szemetet. Bár a
kisebb létszámnak köszönhetően kisebb területet tudtunk
bejárni, de jóleső érzéssel
nyugtáztunk, hogy aznap ismét tettünk valamit a környezetünkért és Katonatelepért.
Tavasszal újból elővesszük a
nyársakat, kesztyűket és útnak indulunk remélve, hogy a
jó példa ragadós és egyre kevesebb dolgunk lesz. Köszönjük mindenkinek, aki velünk
tartott! És azoknak is köszönet, akik nem adtak munkát
nekünk, mert vigyáznak Katonatelep tisztaságára.
Szabó Annamária
karalábét megtisztítás, mosás
után karikára vágott, kevés libazsíron (ha nem volt, akkor
margarinon vagy vajon) a libaaprólékkal együtt dinsztelni
kezdte. Amikor már érződött
az illata, hozzáadta a sót,
8-1o szem szemes borsot, 5-6
szem borókabogyót, 1 babérlevelet és egy bögre kerekszemű rizst vagy árpagyöngyöt
(gerslit, ahogy ő nevezte). Így
együtt tovább párolta pár percig majd felöntötte egy bögre
vízzel.
Emlékszem, a vizet gyakran
pótolta. Hiszen – mondotta –
a ludaskása nem pergős, mint
a bácskai rizses hús, hanem
kicsit lucskos. (Azaz kicsi levének lennie kell.)
Ilyen volt az eredeti receptje, de később tett bele gombát
vagy zöldborsót is, néha mindkettőt, de mindig olyan finom
volt, amit méltán emleget az
egész család. Próbálják ki
Önök is tisztelt Olvasók!
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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:+36 76/471-503 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.: +30 769 7370
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

