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December: Télelő, álom hava, advent, karácsony
11.

SPORTHÍREKMATHIÁSZ-BÁL

3.

December az év tizenkette-
dik, 31 napos hónapja a Ger-
gely-naptárban. Neve a latin 
decem (‚tíz’) szóból szárma-
zik, utalva arra, hogy erede-
tileg ez volt a tízedik hónap, 
mielőtt a január és február hó-
napokat hozzáadták az évhez. 
A magyar népi kalendárium 
karácsony havának nevezi.

Számtalan jeles napot ün-
nepelhetünk az év utolsó 
hónapjában, mind egyházi 
vonatkozásokban, mind a nép-
szokásokban és igen sok híres 
ember születésének, vagy ha-
lálának az évfordulója e na-
pok egyikére esik. Elég csak 
említeni Szent Miklós napját, 
Szent Lucia (Luca) napját és 
a kapcsolódó népi hagyomá-
nyokat, no és az Advent idő-
szakát. Most kiemelten csak a 
Luca napjához kötődő hagyo-
mányokat elevenítenénk fel, 
és külön cikkben Kocsis Pál, 
Katonatelep neves szőlőne-
mesítőjének 135. évfordulójá-
ró írunk.

Luca-napi babonák, 
népszokások és hiedelmek

Ezen a napon emlékezünk 
Szent Lúciára, egy előkelő szi-
cíliai családban nevelkedett, 
keresztény hitre tért szép fi-
atal leányra, aki szüzességet 
fogadott, hogy életét Krisztus-
nak szentelhesse, majd már-
tírhalált halt hitéért. Példa-
mutató tisztasága és alázatos 
élete folytán nevét a fény (lux) 

szóval is kapcsolatba hozták.  
A valláshoz kapcsolódó érde-
kességeket nem ismertetjük 
újra, hiszen tavaly számunk-
ban erről leírtuk a fontosabb 
információkat, inkább az e 
naphoz fűződő, csaknem 
egész Európában ismert, szo-
kások hiedelmek kerülnek a 
középpontba.

.A néphit kétféle Lucát 
ismer: a jóságost és a bo-
szorkányost. A keresztény 
vallásban tisztelt szent, Sa-
nta Lucia mellett ugyanis 
a magyar néphagyományok 
szerint létezik egy ártó, 
rontó nőalak, még az ősi hi-
edelemvilágból származó 
boszorkány, az úgynevezett 

Luca-asszony is. Luca asz-
szony a néphit szerint, aki 
nem hasonlít Szent Luciához, 
inkább kísértetszerű, rémisz-
tő szellem alak, kinek külseje 
csúnya öregasszonyé vagy fe-
hérleples alaké. 

Luca széke

Luca boszorkányos jellegéhez 
kapcsolódik az ötszög alakú 
lucaszék készítése is, melyet 
ezen a napon kezdtek farag-
ni. Készítéséhez kilencféle fát 
(kökényt, borókát, jávorfát, 
körtét, somot, jegenyefenyőt, 
akácot, csert és rózsafát) kel-
lett használni, s karácsonyig 
el kellett készülnie. Mivel a 

lucaszék lassan készült, min-
den nap csak egy műveletet 
lehetett rajta elvégezni, innen 
ered a mondás is, miszerint 
„Lassan készül mint a Luca 
széke“.A szék készítője ma-
gával vitte a széket december 
24-én az éjféli misére, s ekkor 
a székre ráülvén megláthatta, 
hogy a gyülekezet tagjai közül 
kik a boszorkányok. Miután a 
szék készítője a boszorkákat 
felismerte, gyorsan szaladnia 
kellett, s maga mögé mákot 
szórva biztosítania, hogy le-
leplezett üldözője ne érjen a 
nyomába. Az otthon már biz-
tonságot nyújtott, de a luca-
széket mindenképpen el kel-
lett égetni.

Kerényi Zoltán fotója: Talfája, 1984 tele
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Luca-napi búzaültetés és 
luca kalendáriuma 

Luca napjához köthető a bú-
zaültetés. Ezen a napon kis 
tálkába búzát szórt a háziasz-
szony, amit karácsony napjáig 
öntözgetett, s minél maga-
sabbra hajtott ki, s minél job-
ban kizöldült addigra, annál 
bővebb termést jósoltak a kö-
vetkező esztendőre. Belsejébe 
mécsest, gyertyát volt szokás 
helyezni. A búza zöldje az ad-
venti remény beteljesülését, 
fénye a Megváltó érkezését 
volt hivatott hirdetni, maga a 
búza pedig az élő kenyeret, Jé-
zust jelképezte.

A Luca naptól karácsonyig 
terjedő időszakban, ennek a 
tizenkét napnak az időjárásá-
ból következtettek az elkövet-
kező egy évre. Úgy vélték, hogy 
amilyen az első nap, olyan lesz 
az eljövendő év első hónapja, 
amilyen a második nap, olyan 
a második hónap és így to-

vább. Ezt nevezik Luca kalen-
dáriumának .

Luca napi kotyolás 
 

Ma már kevésbé betartott 
népszokás, mely szerint a 
termékenység bebiztosításá-
ban szerencsésen besegítet-
tek a Luca-napi alakoskodók/
kotyolók, akik házról-házra 
járva mondták termékeny-
ségvarázsló rigmusaikat. A 
kotyolásnak nevezett szokás 
segítette az eljövendő bő ter-
mést és a jószágok megfelelő 
szaporulatát. A kotyolók – akik 
a néphagyomány szerint fiúk 
voltak – lopott szalmát vagy 
fadarabot vittek magukkal, s 
arra térdepelve mondták el 
a köszöntőjüket. A szalmát, 
amit a térdük alá tettek, a 
gazdasszony a tyúkok alá vit-
te. Amennyiben a kotyoló le-
gények nem kaptak adományt, 
így fenyegetőztek: „Egy csibé-
jük legyen, az is vak legyen“! 
Egy másik néphagyomány sze-
rint a háziasszony vízzel fröcs-
költe le és kukoricával öntötte 
le a kotyoló fiúkat, majd libái-
val, tyúkjaival etette-itatta fel 
a „maradékot“. Maga a kö-
szöntő kezdősora „Luca, Luca 
kitty-kotty“ volt, innen ered a 
kotyolás kifejezés is.

Luca-napi jóslás

Luca napján készítették el a 
hajadon lányok azokat a jóslá-
si cédulákat, melyeket 12 férfi 
nevével láttak el. Minden nap a 
tűzbe vetettek egyet, s akinek 

a neve az utolsó, megmaradt 
papírdarabon szerepelt, vőle-
gény lehetett. Jósló, varázsló 
eljárások között szerepel a 
tollaspogácsa, ún. lucapogá-
csa készítése. A jósló eljárás 
lényege az, hogy akinek sütés 
közben a pogácsáján a toll 
megperzselődött, annak köze-
li halált jósoltak.

Luca-nap – dologtiltó nap

Mivel az asszonyoknak bizto-
sítani kellett a következő évre 
is a sok tojást, ezért be kellett 

segíteniük tyúkjaiknak, hogy jó 
kotlósok legyenek, ezért egy-
kor hasznosnak tartották, ha 
az asszony sokat ült ezen a 
napon. Emellett hagyományo-
san dologtiltó napként tartot-
ták számon Luca napját. Tilos 
volt ilyenkor minden asszonyi 
tevékenység, így például a fo-
nás és a varrás, mert bevarr-
ták volna a tyúk fenekét, a 
mosás, befőzés, kenyérsütés, 
stb. Akit pedig Luca tilalom-
szegésen kapott, akár kővé is 
válhatott.

Forrás: (https://korkep.sk/)

(Forrás:cultura.hu)

Megalakult a Katonatelepi Műszaki Munkacsoport!
Tisztelt katonatelepi 

lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2019.11.18-án Dr. Fekete 
Gábor szervezésével Katona-
telepen létrejött egy műszaki 
feladatokat helyben koordi-
náló munkacsoport, mintegy 
tíz fővel.

A csoport önkéntes tagjai 
(akik különböző területek 
szakemberei, többségükben 
mérnökök) arra vállalkoztak, 
hogy a választókerület kép-
viselőjének a kampányban 
ismertetett vállalásainak 
megvalósulását segítsék. Így 
aktívan részt vesznek a fej-
lesztési feladatok előkészíté-

sében, szervezésében, a kivi-
telezés irányításában vagy a 
végrehajtás ellenőrzésében. 

A csoport munkája kiterjed 
a lakosság által szorgalma-
zott minden beruházásra, 
például szilárd burkolatú 
utak, közvilágítás, járdák, 
parkolók kiépítésére. 

A munkamegosztás lénye-
ge a következő: dr. Fekete Gá-
bor képviselőnk feladata az, 
hogy megnyerje a városveze-
tés támogatását az anyagi és 
egyéb feltételekhez, hogy a 
kivitelezés a lehetséges leg-
rövidebb időben kezdődjön el 
és fejeződjön be. A műszaki 
csoport rendszeresen egyez-

tet képviselő úrral és a soron 
lévő feladatokat tagjai egy-
más között felosztva koordi-
nálják.

A végső cél, hogy az el-
következő öt évben a vállalt 
programok maradéktalanul 
teljesüljenek.

A műszaki munkacsoport 
az üléseiről, munkájáról, fel-
adatairól folyamatosan be-
számol a Katonatelepi Köz-
ügyek újságban és Facebook 
csoportban.

A munkacsoport úgy ítélte 
meg, hogy az első legfonto-
sabb lépés a Hosszúnyelű 
utca közvilágításának, illetve 
a Hosszúnyelű utca és a Je-

genyefa utca járdaszakaszá-
nak a megvalósítása, illetve 
megszervezze az önerős ösz-
szefogást a szilárd útburkolat 
kiépítésére.

A szándékok egyértelműek, 
az önkéntesek elkötelezettek 
a feladatok megvalósítására, 
mint ahogy a kerület képvi-
selője is képességei teljes 
arzenáljával dolgozik a város 
vezetésével azon, hogy min-
den feladat teljesüljön, úgy 
ahogy azt vállalta.

Bizakodók vagyunk mind-
annyian.

Borsos Mihály, 
a Katonatelepi Műszaki 

Munkacsoport tagja
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2019. november 23-án 
tartotta a Mathiász János 
Általános Iskola hagyomá-
nyos Mathiász bálját. Hosz-
szas előkészületek után az 
iskola sportcsarnoka ele-
gáns ünnepi köntösbe öltö-
zött. A meghívott vendégek 
között üdvözölhettük dr. 
Fekete Gábor képviselőt, 
dr. Lóczi László intézmény-
vezetőt, Pászti András 
igazgató helyettest, Szabó 
Attilát; a Szőlészeti Kutató 
Intézet igazgatóját, vala-
mint Kocsis Pál nagymes-
tert, a Mathiász Borrend 
vezetőjét.

Az est nyitányaként a Ku-
rázsi táncműhely népzenei 
műsorát láthatta, hallhatta a 
közönség és egy rögtönzött 
táncház keretében alap tánclé-
péseket is megtanulhattak ez 
alkalomból. A folytatásban stí-
lusváltás következett, hiszen 
az iskola nyolcadik osztályos 
tanulóinak táncbemutatóját 
láthattuk könnyűzenei stílus-
ban. Szóló táncot mutatott be, 
a koreográfiát összeállította 
és a többi gyerekkel a tánc-
mozgást betanította; Takács 
Janka és Simon Vivien, akik 
szintén az iskola 8. osztályos 
tanulói. Az iskola pedagógu-
sai is készültek egy zenei ko-
reográfiával, szintén tánczenei 
stílusban.

A finom svédasztalos va-
csorát a Hollo-gasztro szer-
vírozta. A korábbi években 
már megszokott módon a 
RöMi-Duo játszotta az est fo-
lyamán a jobbnál jobb táncze-
néket és mulatós talp alá való 
nótákat. Az asztalokon finom 
borokat kínáltunk a Szőlésze-
ti és Borászati Kutató Intézet 
felajánlása által. Ízletes fehér 
borok, vörös és rozé borok 
kerültek a vendégek asztalára, 

melyet a büfé italválasztéka 
egészített ki. A vendégek na-
gyon sok tombolát vásároltak, 
hiszen csalogató volt a fődíj. 
Az első díjat a Red Home Bau 
részéről Farkas Szilvia és Vö-
rös József ajánlották fel, mely 
100 ezer forint értékű well-
ness utalvány volt a Gyulai 
Welness szállóba. A második 
díj is nagyon kecsegtető volt, 
hiszen egy 50 ezer forint ér-

tékű Malom utalvány került 
kisorsolásra Sánta Róbert 
egyéni vállalkozó felajánlá-
sa révén. A harmadik díj az 
iskola első osztályos szülői 
közösségének felajánlása 
volt, 40 ezer forint értékben, 
családi fotózásra beváltható 
kupon. Negyedik díjként Dr 
Fekete Gábor ajándékát sor-
soltuk ki, egy konyhai olajsütő 

gépet. Ezek mellett számtalan 
értékes tárgy talált gazdára, 
melyet köszönünk a felajánló 
szülőknek, vállalkozóknak, ka-
tonatelepi cégeknek.

 Egy ilyen nagyszabású bál 
megszervezése nagyon sok 
munkával jár és sok dolgos 
kéz munkáját dicséri a pe-
dagógusok és szülők részé-
ről. Jó helyzetben van akkor 
egy iskola, ha rendezvényeik, 

programjaik alkalmával meg 
tudja szólítani a szülőket. Az 
idei bál alkalmával is nagyon 
sok szülő ajánlott fel nyere-
ményt, sütöttek süteményt az 
ünnepi asztalokra, segítettek 
a sportcsarnokot feldíszíteni, 
az asztalok dekorációját elké-
szítették. Anyukák vállalták az 
italok bevásárlását és egész 
este derekasan helyt álltak 

a büfében. Szülők segítettek 
a rendezvény végén az elpa-
kolásban, támogatták, vagy 
részt vettek az ünnepi műsor-
ban. Nagyon sokan támoga-
tói jegyet vásároltak, mások 
pedig a bálon való személyes 
megjelenésükkel is megtisz-
teltek bennünket. Azoknak a 
szülőknek jár a köszönet, akik 
ilyen hozzá állást mutatnak 
az iskola programjai és egyéb 
vállalásai iránt. Tudjuk, hogy 
valamennyi ide járó gyermek 
jövője, jobb tanulási környe-
zete érdekében szervezi az 
iskola valamennyi programját. 

Az idei év bevételéből folytat-
juk az iskola sport pályáján 
megkezdett munkálatokat. A 
felépített kerti tető aljzatát 
térkövezzük, és padokat, asz-
talokat vásárolunk, hogy a ta-
vasz és a jó idő beköszöntével 
valóban tudjunk udvari foglal-
kozásokat tartani.

Kisberk Hella
tagintézmény vezető

MATHIÁSZ BÁL 2019

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány:6000 Kecskemét, Katona Zs.u.3.

Felelős Kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke

Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella

Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasó szerkesztő: Kovács Klára

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (Kertünk-házunk), Kisberk Hella, Marsa Tímea (Oktatás, óvoda), Szentesi Zoltán, 

Kovács Péter(Sport), Laczay András, dr. Finta József (hit és erkölcs), Nagy L. Éva(Kultúra), Dr. Serfőző Katalin,  

Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás), dr. Mezős Ottó (Jog),  

Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1000 példányban
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Épül Katonatelep legújabb ékessége
A Vadalma utca város felőli végétől a reptér irányába 
sétálva feltűnt, hogy relatíve nagy épület épül. Amikor a 
telek elejére kikerült elég sok napelem, tükrözve a tulaj-
donosok környezettudatosságát egyre inkább elkezdett 
érdekelni a beruházás. A kihelyezett tábláról kiderült, 
hogy Málnaliget panzió és szabadidő centrum épül. Rö-
videsen sikerült a tulajdonos házaspárral, Mucsányiné 
Nemes Timeával és Mucsányi Tamással időpontot egyez-
tetni és megismerni Katonatelep új ékességét.

Csak hogy pár szóban ösz-
szegezzem és kedvet csináljak 
a továbbolvasáshoz: görkor-
csolya és rollerpálya, játszótér, 
kültéri mozi (fejhallgatókkal, 
hogy ne zavarják az erdő bé-
kéjét), kávézó, bor és pálinka-
kóstoló pince, kültéri kemen-
ce. Hogy miért használom az 
ékesség szót? Mert élmény volt 
hallgatni terveiket, jó érzés volt 
elképzelni, hogyan töltik meg 
élettel a szabadidő centrumot: 

Az építtető Mucsányi család

MK: Kezdjük az elejéről. Hon-
nan jött az ötlet, hogy szaba-
didőcentrumot hozzatok létre?

Tamás: Én Abonyból szár-
mazom, Feleségem Timi kecs-
keméti. Terveztük régóta, 
hogy lányaink továbbtanulása 
érdekében Abonyból Kecske-
métre költözünk. Mikor telket 
kerestünk saját magunk szá-
mára, megtetszett ez a terület, 
pontosabban egy része. Azt 
megvásároltuk, majd meg-
keresett a szomszéd, hogy ő 

is árulja a területét, így jutot-
tunk hozzá ahhoz a 6000 nm-
es területhez, melyen most a 
Málnaliget épül. Mivel korsze-
rű energetikai rendszereket 
tervező, kivitelező cégünk van 
Édesapámmal és pályázatírás-
sal is foglalkozunk, ezért mikor 
megjelent egy turisztikai célú 
pályázat, összeállt, hogy mit is 
tudnánk, szeretnénk kezdeni a 
területtel.

MK: Akkor már értem a nap-
elemeket.

Tamás: Ez csak a tevékeny-
ségünk egy része. Igyekeztünk 
minél kisebb ökológiai láb-
nyommal rendelkező komple-
xumot létrehozni, így a nape-
nergián kívül nagyon korszerű 
vízszűrő berendezésünk van, 
egyedi szennyvíztisztító be-
rendezésünk. Gyűjtjük az eső-
vizet és azzal fogunk öntözni, 
valamint a WC-k öblítése is 
esővízzel történik majd. 4000 
négyzetmétert parkosítunk. 
Napelemes berendezések 
lesznek kihelyezve a különbö-
ző elektromos berendezések 

működtetésére és töltésére. 
Korszerű hőszivattyú gondos-
kodik majd a panzió hűtéséről, 
fűtéséről.

MK: És mit lehet tudni a 
panzióról, illetve hogyan sze-
retnétek megtölteni tartalom-
mal a Málnaligetet?

Timi: A panzióban öt szoba 
kerül kialakításra, ebből négy 
az emeleten, illetve egy aka-
dálymentesített szoba a föld-
szinten. Lesz családi szoba, 2 
ágyas és 1 ágyas szoba is. A 
lenti részben lesz a recepció, 
illetve a melegítőkonyha, ara-
nyos kávézóasztalok. A kinti 
részen egy 35 méter hosszú és 
15 méter széles körpálya, hogy 
a kisgyermekek tudjanak jókat 
rollerezni vagy görkorcsolyáz-
ni (ehhez bérlési lehetőséget 
is biztosítunk), de lesz egy kis 
játszótér és babaház is. Létesí-
tünk egy kültéri mozit, amiben 
a gyermekek meg tudnak nézni 
egy mesét, amíg szüleik pihen-
nek, kávéznak. Természetesen 
lesz sok málnabokor és lesz 
egy kis jakuzzi is. De még na-
gyon sok dolgunk van a parko-
sítással, oda is tervezünk még 
néhány érdekességet.

MK: Látom, hogy több mint 
20 autónak van már kialakított 
parkolóhely. Ez gondolom nem 
a panzió 5 szobájához lett mé-
retezve.

Timi: Fontos, hogy a szaba-
didő centrumot nem csak a 
panziót igénybe vevő vendégek 
részére terveztük. Szeretnénk, 
ha családok itt tudnák megün-
nepelni a születésnapokat, dél-
utánonként a baráti társasá-
gok itt kávéznának. Tetszene, 

ha itt találkoznának reggel a 
futók, akik indulnak futni vagy 
itt pihennének meg, akik erre 
sétáltatják kutyáikat.

Tamás: Vagy itt a borospi-
ncében mutatnák meg egy-
másnak és vendégeiknek a 
környékbéli termelők boraikat, 
de gondoltunk arra is, hogy 
időnként szervezünk pálinka-
piacot. Lesz lehetőség kemen-
cében sütni családok, nagyobb 
társaság részére vagy cégek 
számára csapatépítő tréninget 
tartani.

MK: Tetszik, hogy környék-
béli termelőkben gondolkodtok.

Tamás: Igen, amit lehet, 
szeretnénk helyi termelőktől 
beszerezni. Húst a kemencé-
zésekhez, sajtot a reggelikhez, 
tortákat a „Sütikuckóból” és 
még amit találunk.

MK: Mikorra tervezitek az 
átadást?

Tamás: Április, legkésőbb 
május magasságában, de ez 
függ a hatósági engedélyek 
megérkezésének időpontjá-
tól is.

MK: Tehát ha jövő Kará-
csonyra vendégeink érkeznek 
és helyben szeretnénk elszállá-
solni Őket, akkor már biztosan 
kereshetünk Benneteket?

Timi: Igen, természetesen. 
De ha májusban lesz családi 
rendezvény, osztálytalálkozó 
vagy egy hétvégi délutánon úgy 
érzitek, hogy egy kávé mellől 
néznétek, ahogy rollereznek 
az oválpályán a gyermekeitek, 
akkor is nagyon várunk Benne-
teket a Málnaligetben. 

Lejegyezte: 
Makai Krisztián

Málnaliget kiviteli 
tervrajz (részlet)
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Novemberi számvetés 
dr. Fekete Gábor képviselővel

– A választások utáni 
első hónapban nagy len-
dülettel kezdte meg kép-
viselői munkáját. Az első 
„tűzkeresztség”, azaz a 
napi gondok feltárása után 
novemberben tudott-e egy 
kicsit lazítani?

– Sőt, még feszesebb tempót 
diktált az élet. A novemberi 
hónap nagyon eseménydúsan 
telt. Nem múlt el egyetlen nap 
sem a választókerülethez tar-
tozó lakosok bejelentése nél-
kül. Megjegyzem, most sincs 
olyan nap. A bejelentések 
számát fokozza a zord őszi 
időjárás és a tél közeledte is. 
Mindenkit zavar a földes utak 
állapota, a vízelvezetési rend-
szerek kiépítésének a hiánya. 
Azt a gondot, melyet egy utca 
lakói a Facebookon tettek köz-
zé, még a bejelentés napján 
szemrevételeztem. 

– Mit lehet itt tenni?
– Folyamatosan dolgozom 

azon, hogy ezen a helyzeten 
javítani tudjak. Az eszköze-
im korlátozottak, de minden 
lehetőséget megpróbálok ki-
aknázni, hogy legyen érdemi 
változás ezen a téren.  Az 
első és legfontosabb lépés a 
jelenleg 10 főből álló műszaki 
munkacsoport megalakulása 
volt, mely helyi, a közösségért 
tenni akaró polgárokból áll.  A 
tagok főként műszaki végzett-
séggel rendelkeznek, de van 
pénzügyi végzettségű is közöt-
tünk. Illetve a csapat tagjai kö-
zött vannak mesteremberek, 
vállalkozók, akik gyakorlatias 
gondolkodásukkal, kapcsolat-

rendszerükkel tudják segíteni 
a munkánkat. A műszaki mun-
kacsoport a legfontosabb fel-
adatának a Hosszúnyelű utca 
járdaszakaszának a megépíté-
sét tűzte ki. 

– Lesz ehhez elegendő 
anyagi forrás?

– A városházi hírek közül a 
legfontosabb számunkra az, 
hogy a szakbizottságokban 
már javában zajlik a jövő évi 
költségvetési terv tárgyalása.  
A költségvetés része a válasz-
tókerületi keret is, amelynek 
átdolgozása, ha úgy tetszik új-
ragondolása szintén megkez-
dődött. Amennyiben ez a keret 
a korábbi évekhez képest nö-
vekedne, akkor Katonatelepen 
is lehetőség nyílik a már több-
ször említett járda és közvi-
lágítási fejlesztések évenkénti 
megvalósítására. Ha a keret 
összege nem emelkedik, akkor 
pedig igyekszem más forráso-
kat keresni.

– Született más, a válasz-
tókerületet érintő döntés is 
a közgyűlésen?

– Igen. A katonatelepi lako-
sok életére is kiható fontos 
közgyűlési döntés volt a Kecs-
keméti Közlekedési Központ 
felállítása. A városnak alap-
vető társadalmi, közlekedés-
politikai, gazdasági érdeke 
fűződik ahhoz, hogy a közös-
ségi közlekedés mindenkor a 
lehető legmagasabb színvo-
nalon valósuljon meg. Biztató 
számomra, hogy a közszolgál-
tatási szerződés a szolgálta-
tónak kötelezően előírja, hogy 
a biztosítandó buszok átlagé-

letkora 2020 május elsején 
nem haladhatja meg az egy 
éves átlagéletkort.  A követ-
kező minden naptári év május 
elsején pedig az autóbuszok 
átlagéletkora az előző évhez 
képest maximum egy évvel 
lehet több. De azzal a feltétel-
lel, hogy 2029. január elsején 
a teljes autóbusz állományra 
nézve az átlagéletkor nem ha-
ladhatja meg a 7,6 évet. Az el-
várások teljesítése érdekében 
az ITK Holding Zrt. 2020. má-
jus elsejével 45 db új gyártá-
sú, alacsony belépésű, illetve 
alacsonypadlós autóbuszt állít 
üzembe Kecskeméten. 

Ne feledjük, bár a kecske-
méti irányítású közlekedési 
vállalatnak a polgárok egya-
ránt örülnek, de a cég januári 
indulásakor még biztos lesz-
nek kezdeti nehézségek, me-
lyeket kérem, hogy mindenki 
türelemmel fogadjon. 

– Adóemelésről is kerin-
genek hírek.

– Drasztikus emelésről szó 
sincs. Az iparűzési adó emel-
kedik 1,6-ról 1,8 százalékra, 
tehát 0,2 százalékkal.  Az 
egész várost érintő közgyűlési 
döntés oka az, hogy Kecske-
mét örvendetes iparosodása 
érthetően maga után vonta a 
korántsem örvendetes prob-
lémákat is. Azaz a közlekedé-
sünket terhelő autós forgalom 
megnövekedését, a városi inf-
rastruktúra elhasználódását. 
A tervek szerint a bevétel kü-
lönbözetét, azaz a többletbe-
vételt a városi infrastruktúra 

fejlesztésére fogjuk felhasz-
nálni. 

– A sportpályán az ígér-
teknek megfelelően tel-
jesült, a mintegy 70 fát 
tartalmazó faültetés. Úgy 
hallottam, Katonatelep va-
lamennyi fontos közéleti 
eseményén is részt vett.

– Valóban így van.  Részt 
vettem a Mathiász János álta-
lános iskola alapítványi bálján 
is. A bálon katonatelepi lako-
sok táncmozdulatait bemutató 
nagyon igényes népi táncbe-
mutatót láthattunk. 

– Nyakunkon a karácsony, 
javában tart az advent. Meg 
tud egy kicsit állni, ráhan-
golódni az ünnepre?

– Ahogy mondani szokták: 
a remény hal meg utoljára. 
Egyelőre más foglalkoztat. A 
jó hírek mellett ugyanis sajnos 
van egy rossz hír is. A katona-
telepi kisposta ugyanis előre 
láthatólag 2019. december 
12-től 2020 márciusáig szü-
netelni fog. Én, mint képvise-
lő, folyamatos kapcsolatban 
vagyok a Posta Partner Kft.-
vel és azon dolgozom, hogy a 
kisposta mielőbb újra meg-
nyíljon, üzemeljen. Tudom, 
ez főként az ünnepek előtt 
sokaknak gondot okoz. De túl 
azon, hogy igyekszem megol-
dást találni, szívből kívánom, 
hogy az emiatti bosszúság ne 
rontsa el az ünnep hangulatát. 
Legyen boldog, békés, áldott 
karácsonya minden katonate-
lepi lakosnak!

Lejegyezte: 
Kovács Klára

FELHÍVÁS
A Katonatelepi Műszaki Munkacsoport felhívja a ka-
tonatelepi lakosokat, hogy azokban az utcákban, ahol 
még nincs szilárd burkolat és szeretnének önerős út-
építésbe kezdeni, utcánként egy lakost válasszanak ki 
az útépítés intézésére, az utca lakosaival való kapcso-
lattartásra és a kiválasztott kapcsolattartó e-mailen ke-
resztül jelezze dr. Fekete Gábornak az önerős útépítés 
szándékát.

Dr. Fekete Gábor email címe: 
feketegaborkecskemet@gmail.com

Tájékoztató a posta 
szüneteléséről

Tájékoztatjuk a lakosokat, 
hogy a katonatelepi kisposta

2019. december 12-től előreláthatóan 
2020. március 31-ig szünetel.

A  mielőbbi nyitás érdekében 
dr. Fekete Gábor képviselő úr már megkezdte 

a tárgyalásokat.
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Adventtől karácsonyig
Advent heteit éljük. Igyek-
szünk mindent elkészíteni az 
ünnepre. Bevásárlás, ajándé-
kok, fények, díszek – legyen 
minden a helyén, mire ér-
kezik az ünnep. Egy kis han-
gulat, egy kis jótékonykodás, 
legalább a szeretet ünnepén. 
Elvárjuk, hogy ebbe a hely-
zetbe megérkezzen a Megvál-
tó, vagy nem hívő emberként 
legalább legyen együtt a csa-
lád, legyen béke, ünnep, meg-
állás. És nagyon ritkán kapjuk 

meg mindezt, akár hívőként, 
akár nem hívőként készü-
lünk ezekben a hetekben. 
Az adventről úgy szoktunk 
beszélni, mint a várakozás 
és készülődés időszaka. Mi 
vagyunk a középpontban: a 
mi terveink, készülődésünk. 
Az, hogy jó legyen minden, 
hogy mindenki örüljön. És ez 
vezet elfáradáshoz, vitákhoz, 
„elegem van” érzéshez. Mert 
félreértjük ezt az időszakot. 
A félreértés ott kezdődik, 

hogy október közepe-vége tá-
ján szépen karácsonyi díszbe 
öltözik minden. Teljesen fe-
leslegesen. Ha ünnepet aka-
runk, nem lerágott csontot, 
akkor nem kellene már ilyen 
korán ünnepre készülni. Ez 
nem ünnep, hanem fogyasz-
tás, vásárlás, marketing. 
Aminek persze megvan a he-
lye, meg az ideje is, de nem 
ilyen korán.

A másik félreértés az, hogy 
nekünk kell megtenni min-

Laczay András
lelkipásztor

„Advent üzenete a lelki felkészülés, karácsony üzenete a szeretet”

Bemutatjuk Kis János evangélikus lelkészt
Szerkesztői előszó: Nagy örö-
münkre szolgál, hogy dr. Finta 
József római katolikus plébá-
nos úr és Laczay András re-
formátus lelkész úr mellett a 
jövő évtől lapunkban Kis János 
evangélikus lelkész úr is szelle-
mi, lelki táplálékot nyújt Olva-
sóinknak. Most őt mutatjuk be.

Földműves szülők gyerme-
keként Nagytarcsán született 
és nevelkedett. Elmondása 
szerint gyermekkorában még 
„tiszta evangélikus falu” volt 
szülőhelye. Ebben a közösség-
ben tanulta meg a munka és az 
emberek szeretetét. Középis-
koláit - napi másfél órát ingáz-
va - Budapesten, erősáramú 
villamosipari technikumban 
végezte. Tanulmányi eredmé-
nyei alapján azonnal felvételt 
nyert volna a Kandó Kálmán 
Főiskolára, de közben közel 
került Istenhez, s tanárai nagy 
meglepetésére a hittudományi 
egyetemre jelentkezett. 

Ez még a rendszerváltás 
előtt történt, s hogy-hogy nem, 
az utolsó félévben még orosz-
ból is hármasra rontották le 
addigi kitűnő jegyeit.  De őt 
még ezzel sem lehetett eltán-
torítani választott hívatásától.

Az öt éves teológiai képzés 
után Orosházára helyezték, 
ahonnan nyolc év szolgá-
lat után Kecskemétre került. 
Nyugdíjba vonult elődje azt 
mondta neki – emlékezik visz-
sza – hogy  ebben a kicsi gyü-
lekezetben valószínűleg ő lesz 
az utolsó lelkész. Vélhetően 

arra gondolt, hogy az eltávo-
zó hívők helyébe nem jönnek 
fiatalok.

Szerencsére nem így történt. 
A katolikus és református egy-
házakhoz képest ez a gyüleke-
zet most sem nagy létszámú, 
de a közösség erős. A meg-
maradást persze segítette a 
rendszerváltás is. Nevezetesen 
úgy, hogy részben visszakapták 
korábbi ingatlanjukat, a Luther 
palotát. Annak a bevételéből 
és a hívek adományából sike-
rült rendbe tenni, teljesen fel-
újítani a templomot. Ahogy ő 
fogalmazta: „ ezt az Ybl  Miklós 
tervezte ékszerdobozt a város 
közepén”. 

A templom gyönyörű lett, 
de – szögezi le -, ez külsőség, 
tartalommal kellett és kell 
megtölteni. A gyülekezet tagja-
ival, felnőttekkel, gyerekekkel, 
idősekkel, fiatalokkal foglal-
kozni kell, az istentiszteleten, 
bibliaórákon, bibliatanításon 
kívül is. Sőt Kecskeméten kí-
vül is. Hiszen nagyjából ötven 
kilométeres körzetben élnek 

evangélikus hívők, úgymond 
szórványban a környékbeli te-
lepüléseken. Megértően szól 
arról, hogy sokan nem tudnak 
vasárnaponként beutazni a 
kecskeméti templomba, ezért 
havonta egyszer más-más he-
lyen kihelyezett istentiszteletet 
tartanak.

Örömmel számol be arról, 
hogy szolgáltatásaik – esküvő, 
keresztelő, temetés – egyre 
népszerűbbek a városban, s 
nemcsak a hívők körében. Vall-
ja, a Jóisten mindig megsegíti 
a gyülekezetet, lélekben erősíti, 
s valami módon megadja anya-
gilag is azt, ami kell a fennma-
radáshoz.

S ha már az anyagiaknál 
tartunk, rákérdezek, beszél-
getésünk idején, éppen advent 
időszakában mi a véleménye a 
karácsony előtti vásárlási láz-
ról.

„Karácsonyra nem csak fi-
zikálisan, lélekben is fel kell 
készülni, az advent a lelki fel-
töltődés időszaka. A nagy ro-
hanásban is időt kellene sza-
kítani erre a lelki felkészülésre. 
Nem hiszem, hogy egy család-
ban nincs fél óra például a kö-
zös gyertyagyújtásra, a békés 
csendre vagy a beszélgetésre, 
a ráhangolódásra. Ha ezt nem 
teszik meg, akkor az ünnep bé-
kéje sem lesz az övék.”

   Ezért van az – fejti ki -, hogy 
sokan félnek a karácsonytól, 
szállodába mennek, lehetőleg 
gyerek nélkül, arra hivatkozva, 
hogy pihenni akarnak.  Kikap-

csolódni bekapcsolódás he-
lyett. Holott a karácsonyt nem 
lehet egyedül megünnepelni. 
A közösséget az érkező Isten 
gyermek hitelesíti.  Az advent 
a lelki felkészülésről szól, a 
karácsony pedig a szeretetről 
- vallja.

   Kérdésemre, hogy hogyan 
fog ünnepelni, elmondja: négy 
gyermeke van, már felnőttek, 
kezdenek párt választani, ők 
Budapesten élnek. Eddig min-
den karácsonykor ők utaztak 
haza, most valószínűleg fordít-
va lesz, ő utazik hozzájuk. Ka-
rácsonykor biztosan gyújtani 
fognak gyertyát vagy mécsest 
is, amit aztán elvisznek nem-
régiben eltávozott édesanyja 
sírjához.

Hozzáteszi: november végi 
vasárnapon tartották a kecs-
keméti templomban az Örök 
Élet Napját. Ekkor név szerint 
felsorolták az ebben az évben 
elhunyt hívőket, s mindenkiért 
meggyújtottak egy-egy mé-
csest. Arra kérte a családtago-
kat, hogy vigyék haza, gyújtsák 
meg karácsonykor, így olyan 
mintha szerettük is köztük len-
ne, majd vigyék ki a temetőbe. 

„Kicsi a mécses, de világít, 
megtöri a sötétséget”, szimbó-
luma az örök életnek. „Jézus 
is kicsi csecsemő volt, amikor 
megszületett, s lám, mi lett 
belőle! A sötétség megtörője, 
az emberiség Megváltója, örök 
tartalma a szeretet ünnepé-
nek.”

Lejegyezte: Kovács Klára
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dent. Pedig advent, a keresz-
tyén advent elsősorban nem 
arról szól, hogy mit teszünk 
mi, hanem hogy mit tesz Is-
ten. Az advent a latin adven-
tus Domini, az Úr eljövetele 
kifejezésnek rövidített válto-
zata. A kérdés, nem az, hogy 
én mit teszek, hanem hogy 
mit tesz Isten.

Isten érkezik, hogy üdvö-
zítsen. Nem ismerjük, nem 
használjuk már ezt a szót, 
csak egyházon belül. Mi az 
üdvösség? Sokféle válasz lé-
tezik: örök élet, bűntelenség, 
örök boldogság, megérkezés, 
békesség. Az üdvösség azt 
jelenti, hogy otthon vagyok, 
megérkezek. Az otthon min-
den örömével, nyugalmával, 
áldásával betöltekezek és 
mindez örökké tart. Az Úr üd-
vözíteni jön, azért lett Krisz-
tus emberré, hogy otthon 
legyünk az örökkévalóságban 
és a jelenvaló világban is.

Hol vagyunk otthon? Ott-
hon vagyunk-e családban? 
A helyünkön vagyunk-e, fel-
töltekezünk-e, vagy az ott-
honunk otthontalanná vált? 
Otthon vagyunk-e a kapcsola-
tainkban? Van-e bennük lelki 
töltés? Olyan kapcsolatok-e, 
ahol szeretetet, értéket, 
megbecsülést és tiszteletet 
adunk és kapunk? Vagy ép-
pen hogy kapcsolataink gyen-
gítenek minket? Korunk egyik 
jellemzője, hogy miközben 
rengeteg dologgal tehetjük 
otthonossá környezetünket, 
lelki hajléktalanokká váltunk. 
Ideje belátnunk, hogy a dol-
gok önmagukban nem töltik 
be lelki szükségleteinket. 
Ami különösen baj adventben 
és karácsony idején, hogy 
tartalmát vesztett az ünnep-
lésünk. Pontosan azért, mert 
mindennek helye van benne, 
csak éppen aki miatt ünnepe-
lünk, ünnepelhetnénk, vagyis 

Istennek nincs. Minden út-
keresésünk, helykeresésünk, 
boldogságkeresésünk arról 
is szól, hogy mivel nincs he-
lyünk Isten mellett, nem ta-
láljuk helyünket a világban.

Advent és karácsony arra 
emlékeztet, hogy az Úr meg-
érkezett hozzánk, emberré 
lett, üdvösséget készített. Az 
elveszített mennyei otthont 
Isten visszaadja az ember 
számára. Karácsony üzenete 
az, hogy Isten lehajol a földig, 
szereti az embert és otthont 
készít neki az örökkévalóság-
ban, valamint megtalálhatja 
helyét a földi életben. Úgy 
készülünk igazán karácsony-
ra, ha az üdvösséget kínáló 
Istenre figyelünk, őt várjuk, 
hogy megérkezzen az ünne-
pünkbe.

Egy dologra azonban szük-
ségünk van még ahhoz, hogy 
elmúljon lelki hontalansá-
gunk. Nem lehet mindent to-

vábbcipelni magunkkal. Nem 
lehet mindent magunkkal 
vinni. Pál apostol azt mond-
ja: ami mögöttem van, azt 
elfelejtve, ami előttem van, 
annak nekifeszülve futok a 
cél felé. Mit kell letennünk, 
elfelejtenünk? El kell hagy-
nunk az indulatainkat, az 
állandó önigazolásunkat. El 
kell hagyni azt, ami bűn az 
életünkben. És el kell hagy-
nunk, meg kell bocsátanunk 
a minket ért bántásokat is. 
Ennek az ideje az advent: ön-
vizsgálat, felszabadítás, el-
engedés. Mindez azért, hogy 
otthon legyünk az örökkéva-
lóságban és a jelen világban 
is.

Advent és karácsony az 
üdvözítő Úr érkezésének ide-
je, lehetősége. Lelki otthon-
talanságban keressük a hoz-
zánk érkező Urat és hagyjuk 
magunk mögött mindazt, ami 
terhel minket.

Az advent szó jelentése 
„megérkezés”, hagyomá-
nyosan az Úr eljövetelét 
várjuk ebben a négyhe-
tes, karácsonyt megelőző 
időszakban. A „hagyomá-
nyosan” szó szándékos, 
hiszen nem mindenki, sőt 
talán egyre kevesebben 
tartják ennek a fény és 
örömváró ünnepnek a lé-
nyegi részét szem előtt. 

A sütibe való, boltban kap-
ható zacskós diópótló tölte-
lékhez hasonlóan beférkőztek 
holdkörünkbe a hiánypótló 
szavak mint család, ajándé-
kozás, szeretet ünnepe, s a 
többi, melyek természetesen 
hozzátartozhatnak a kará-
csonyhoz és hozzá is adhat-
nak az ünnephez még valami 
szépet, hogyha közben nem 
feledjük az Igazit. 

Régen a böjt segítette az 
ember önmagára ébredését, 
s hogy a Szenteste valóban 
az öröklét, az öröm, a meg-
születő fény ragyogása lehes-
sen a bűnbánati időszak sö-
tétségét áttündökölve. Most 
több az adventi csillogás, 
de talán több fényre is van 
szükségünk, hogy ne vesz-
szünk el a sötétségben. És 
megpróbálhatjuk a csillogást 
fénnyé alakítani magunkban 
karácsonyra, szépen lassan. 
Megpróbálhatjuk, hogy ne 

mást, mint Istent kérjük 
ajándékba, és hogy valóban 
meglássuk Őt ott a jászolban, 
ahol a sötét a fény bölcsőjévé 
válik. Hiszen az a Gyermek, 
aki a bölcsőben fekszik, nem 
más, mint az Isten és nem 
átallott a legnagyobb mély-
ségbe és sötétségbe alászáll-
ni. Kereshetjük a díszekben, 
családban, ajándékban, tö-
kéletes előkészületben, nem 
fogjuk megtalálni. Ahogy az 
örömet és a fényt se. Saját 
magunknak kell ajándékká 
válnunk, saját magunkat kell 
adnunk.

Nem kell kivonulnunk a vi-
lágból, hogy méltóképpen, 
hagyományainkhoz híven 
ünnepelhessünk. Talán elég, 
hogyha próbálunk odafigyelni 
az adventi csendben bennünk 
megszólaló benső hangra, 
hogy ne vigyen magával min-
ket a külső zűrzavar, a min-
dennapok kötelességrend-
szere. Ehhez kínál gyönyörű 
kapaszkodót, egy talán távo-
linak tűnő, de mégis velőnkig 
hatóan ismerős hang, a nagy 
költő, a Nobel díjas Tagore 
hangja, aki átfényezi dalával 
az éjszakát és reményt ad 

szavaival az öröklét örömé-
nek szívünkben készülődő 
megszületésére: 

Világosság, ó, hol van a vi-
lágosság? Gyújtsd meg azt a 
vágyakozás égő lángján!

Itt a lámpa, de soha egy 
lobbanása sincs a lángnak, – 
a te sorsod is ilyen, szívem! Ó, 
százszor jobb volna számodra 
a halál!

A lelki ínség kopogtat ajtó-
don, s azt az üzenetet hozza, 
hogy a te urad ébren virraszt 
s találkozóra hív az éj sötét-
jén át.

Az eget felhők borítják, vé-
geszakadatlan az eső. Nem 
tudom, mi ez, ami megmozdul 
szívemben; nem tudom, mit 
jelent.

A villám pillanatra fellob-
banó fénye csak még mélyebb 
sötétet von a szememre, szí-
vem tapogatózva keresi az 
ösvényt, amely felé az éjszaka 
zsongó zenéje hívogat.

Világosság, ó, hol van a vi-
lágosság? Gyújtsd meg azt a 
vágyakozás égő lángján! Az 
ég dörög, a szél sikoltva szá-
guld az ürességen át. Az éj 
fekete, mint egy fekete kő. Ó, 
ne hagyd, hogy sötétségben 
múljanak el az órák. Gyújtsd 
meg életeddel a szeretet lám-
páját!

Dr. Turai Laura

Advent fénye

(Rabindranath Tagore, 
Áldozati énekek, 27.)
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A szegénységben alkotó szőlőnemesítő
Mozaikok Kocsis Pál életéből

Kocsis Pál Kecskeméten, 1884. 
december 1-jén született és 
Budapesten 1967. február 24-
én halt meg.  A 83 évet megélt 
szőlőnemesítőnek kalandos, 
olykor igen nehéz sors volt éle-
te. Kis növésű, csintalan gyer-
mekként sok rosszaságban 
vett részt barátaival. Rossz 
tanuló, mert nem szeretett ta-
nulni, évismétlésre kényszerült. 
Vezetője, a közösség megbízha-
tó tagja. Apja a rosszalkodás 
helyett nyaranta elküldte dol-
gozni Hankovszky Zsigmond hí-
res gyümölcs- és szőlősgazdá-
hoz. Mellette igen sokat tanult 
és megszerette a kertészetet, 
azon belül is a szőlészetet. 
Sorozásnál a 151 cm-es ma-
gasságával nem tartották al-
kalmasnak katonai szolgálatra. 
Nagyon bántotta, hogy ilyen kis 
növésű. Mindig arról álmodott: 
„de jó lenne óriásnak lenni!” 
Ez a kívánsága beteljesült nem 
csak testileg, de szellemében 
is, hiszen élete végén ő lett a 
„homok óriása”. Közben felcse-
peredett, mert rövid időn belül 
megnőtt és az újabb sorozásnál 
csalónak hívták, ugyanis nem 
hitték el, hogy ilyen rövid idő 
alatt ekkorát nőtt. Tudósok jöt-
tek Kecskemétre megvizsgálni 
növekedésében ezt a csodának 
számító változást. 

Tanulni nem szeretett, de a 
természetben az élet minden 
mozdulatára felfigyelt, reagált 
és magába gyűjtötte élmé-
nyeit. Akár gyermekként, akár 
felnőttként, szerette család-
ját, gyermekeit, embertársait. 
Festőnek készült. Már Kecs-
keméten az Iványi Grünwald 
Művésztelepen és Budapesten 
bekerült a művészek társasá-
gába. Pályázott és megnyert 
egy párizsi ösztöndíjat. Azon-
ban nagy lelkesedését édesapja 
agyvérzése lelohasztotta. Apja 
mellett maradt és lemondott a 
festői pályáról, noha életében 
olykor kedvére festegetett. Apja 
14 holdas szőlőterületet vásá-
rolt Kecskemét külterületén, 
Katonatelepen Mathiász János 
világhírű szőlőnemesítő birtoka 
közelében.  Parasztfőiskolára 
járt tanulni, ahol már diákként 
megismerkedett Mathiász Já-

nossal. Később mellé szegülve 
sokat tanult a szőlőbűvésztől.  

Az 1913. október végi szü-
ret után megnősült és családot 
alapított, 7 gyermeke született, 
egy korán elhunyt, majd fele-
sége is. Apjuk egyedül maradt 
hat gyermekével. Csak öreg ko-
rában viccelődött ezzel a szo-
morú helyzettel. Megkérdezték 
tőle, Pali bácsi, hány gyermeke 
van? Vicces válasza egybe-
mondva: ’hat van hét volt’. Ek-
kor a gazdasági válság söpört 
végig Európán. Nem volt fajtái 
szaporítóanyagából rendelés. A 
jég is elverte a szőlőket. Azért, 
hogy pénzhez jusson, és gyer-
mekeit ellássa kenyérrel, bevá-
lasztották igazgatósági tagnak 
az állami borközraktárba. Ez a 
cég csődbe jutott. Bíróság elé 
került az ügy és a Kecskeméti 
Törvényszék másfél évi bör-
tönt szabott ki Kocsis Pálra és 
felelős társaira. Végül feloldot-
ták a vád alól. Látva az elsze-
gényedett nemesítőt, Platter 
János konzervgyáros adott neki 
kereseti lehetőséget. Feladat 
volt minden nap bejárni Ágas-
egyházán a Platter - birtokot, 
tanácsot adni, amiért 8 mázsa 
búzát kapott havonta. Ez csak 
az éhhaláltól való megmenekü-
léshez volt elegendő.  És végre, 
évek múltán életére újra kisü-
tött a nap. A szegénységben 
és elkeseredésben élő Kocsis 
Pálhoz feleségül ment Héthe-
lyi-Hetteszhelymer Ida tanítónő 
1922-ben, akivel boldogan élte 
életét egészen haláláig, 1967-
ig, s aki segítette gyermekeit 
felnevelni nagy szeretetben. 

Küzdelmes életében a leg-
több időt a szőlőnemesítésnek 
áldozta. Szerette volna fajtá-
ival meghódítani a homokot. 
Olyan szőlőfajtákat tervezett 
előállítani, amik a homokon jól 
teremnek és finom ízű termést 
és jövedelmet adnak a szegény 
embereknek. A nemesítésnél 
jól tudta hasznosítani Han-
kovszky Zsigmondnál szerzett 
fajtaismeretét és Mathiász 
Jánosnál tanult nemesítési 
módszereket. Lassacskán, de 
jöttek az eredmények. Főként 
a Kadarka, a Pozsonyi fehér, 
az Ezerjó, a Hárslevelű fajtákat 
szerette volna tovább neme-
síteni a Mathiász János és az 
olasz Angelo Pirovano fajtáival. 

A hibridizációkból közel 6000 
magoncot kapott. Növényeit 
felnevelte és az un. „vénítő’ 
eljárással korai terméshozásra 
késztette. Összesen 150 ígére-
tes hibridet emelt ki. Ezekről 
fajtaleírást készített dr. Füri Jó-
zsef, aki nála töltötte egyetemi 
gyakorlatát, s mellette ismerte 

meg hibridjeit. A fajták leírása 
bekerült Illyés Sándor: A homok 
óriása című könyvbe. A neme-
sítésből az első kiemelt fajták 
között van az 1917-ben keresz-
tezett Bernáth János (Kadarka 
x Mathiász Jánosné musko-
tály), kék bogyójú fajta. Ennek 
a fajtának Mathiász János nevet 
szerette volna adni. S amikor 
ünnepet szervezett a névadás-
hoz, Mathiász János nem jelent 
meg. Ezért helyette, az akkori 
Katonatelep vasútállomásának 
vezetőjéről, Bernát Jánosról 
nevezte el. Négy szőlőfajtája 
állami minősítést kapott, amire 

a Magyar Kormánytól 1959-
ben megkapta a Kossuth-díj 
II. fokozatát. Ezek az ATTILA 
(1917), a GLORIA HUNGARIAE 
(1929) csemegeszőlő-fajták és 
a két kettős hasznosítású fajta, 
a szőregi borkereskedőről el-
nevezett IRSAI OLIVÉR (1930) 
és a lánya nevét viselő KOCSIS 
IRMA (1929). Ma a két utóbbi 
fajta közül az Irsai Olivér ma-
radt a szőlőtermesztők és bo-
rászok kedvelt fajtája.

2018-ban területe Magyar-
országon 1745 ha. Ez a fajta 
elterjedt a világon és Európá-
ban is. Az Irsai Olivér szőlőfajta 
életét rendkívül sok történet, 
anekdota lengi körül és egyben 
kapcsolódik Kocsis Pál életé-
hez, melyekből néhányat az ol-
vasók örömére közlök. 

Az IRSAI OLIVÉR fajtához 
kapcsolódó történetek:

Kocsis Pál ezt a fajtát a Po-
zsonyi fehér és a Csaba gyön-
gye fajták keresztezéséből 
kapta. Nemesítési célja az volt, 
hogy a homokos területeket 
jól bíró, korai érésű és musko-
tályos ízű fajtát állítson elő. A 
kecskeméti tanyavilágban na-
gyon sok szegény ember élt, s 
nekik szeretett volna bőtermő 
és finom ízű fajtát nemesíteni. 
Kocsis Pálnak népes családja 
is szerette a szőlőt. Sőt mun-
kásai is, akik kertjében dolgoz-
tak. Tanyáján – ahol családjával 
élt –, szőlőskertjében végezte 
a virágfürtök kasztrálását és 
beporzását. Feltűntek a korai 
érésűek, de nem csak neki, ha-
nem munkásainak is.  Egyszer 
csak az egyik hibridfürt eltűnt. 
Valaki megkívánta és megette. 
A Krisztus pofozza meg azt, 
aki ezt az értékes hibridfürtöt 
megette- mondta. Senki sem 
jelentkezett. Nem esett kétség-
be, és dühén humora is átse-
gítette. Megoldásként ricinus-
olajat hozatott Kecskemétről a 
gyógyszertárból és munkásai-
nak adta azzal a felszólítással, 
hogy ezt mindenki vegye be, 
és ürülékéből adja vissza neki 
a magokat. Milyen jó, hogy ezt 
tette, mert közülük való az a 
hibridmag, amiből az Irsai Oli-
vér fajta lett. 

Kocsis Pál a szőlőnemesítés 

Irsai Olivér szőlő
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mellett borokat is készített. Az 
Irsai Olivér borát fahordókban 
erjesztette és érlelte. 

Kocsis Pál is a családjával 
együtt sokat nélkülözött. Az 
Irsai Olivér hibridtőkét elsza-
porította, és ezek a tőkék már 
termést adtak. Bort készített 
belőle, finom, muskotályos illa-
tú és ízű fehérbort.. Pénzbevé-
telre törekedett, hogy családját 
eltartsa. Azt mondta, aki ezt 
a finom muskotályos boromat 
először elviszi, arról fogom el-
nevezni a hibridemet. Ez a hib-
ridje még ekkor névtelen volt.  
Az első borkereskedő Szeged 
mellől, Röszkéről érkezett, 
neve Irsai Olivér. Miután meg-
kóstolta a bort, az egész kész-

letet megvásárolta. Kocsis Pál 
örült, és szavát betartva, róla 
nevezte el ezt a muskotályos 
fajtáját. Aki ezt nem tudja, még 
arra is hajlamos, hogy a fajta 
nevét kis betűvel írja, holott 
személynév és a fajta tulajdon-
neve. 

Kocsis Pál Istent hívő em-
berként a Kecskeméti Refor-
mátus Egyház tagja, és minden 
vasárnap gyalogosan, vagy 
kerékpárral ment az istentisz-
teletre, sőt presbiteri feladatot 
is vállalt. 

Kocsis Pál őstehetség, tisz-
teletre méltó úttörője a szőlő-
nemesítésnek.  Sokszor bibliai 
szegénységben élve, sokat nél-
külözött családjáért, de hitét 

és a nemesítői tevékenységét 
sohasem hagyta el. 

Tőle a stafétabotot Katonate-
lepen dr. Szegedi Sándor vette 
át, aki már nemesítői stábbal, 
állami támogatás mellett, in-
tézményes körülmények kö-
zött dolgozhatott a magoncok 
tízezreivel. A ’homok óriása’ 
sok értékes genotípust hagyott 
az utódnemzedékre. Ezeket a 
nemesítők megismerték, és 
hibridizációs munkáikhoz fel-
használták. Az Irsai Olivérből 
nemesítette munkatársaival 
dr. Kozma Pál a ’Kozma Pálné 
muskotály’ csemegeszőlő-faj-
tát, dr. Bakonyi Károly a ’Cser-
szegi fűszeres’, a ’Korona’, a 
’Nektár’ borszőlőfajtákat, dr. 

Koleda István a ’Pegazus’, a 
’Korai bíbor’ és a ’Pannon fran-
kos’ rezisztens hibrideket, és 
dr. Hajdu Edit a ’Szirén’ mus-
kotályos fajtát. Így ezeknek a 
fajtáknak boraiban is mindig 
néhány cseppet iszunk az Ir-
sai Olivér örökítő anyagából, 
emlékezve a mesterre, Kocsis 
Pálra. A szakma tisztelte őt, 
ezért róla neveztek el utcát, kö-
zépiskolát, kertbarát kört. Sőt a 
szakmában kiemelkedő munkát 
végzők részére Kocsis Pál-díjat 
alapítottak. Ezt a díjat több sző-
lőnemesítő, köztük dr. Bakonyi 
Károly, dr. Hajdu Edit, dr. Kole-
da István, dr. Szegedi Sándor is 
megkapta. 

dr. Hajdu Edit

2019 rengeteg megpróbál-
tatást hozott a mezőgazda-
sággal – akár csak háztáji 
szinten – foglakozóknak. Az 
időjárás kiszámíthatatlansá-
ga, az eddig hazánkban elő 
nem forduló, vagy kevésbé 
elterjedt betegségek felbuk-
kanása, és egyéb gazdasági 
tényezők sok kertbarátot tet-
tek kedvetlenné, és néha csak 
a fohászkodás volt a vigaszuk. 
Reménykedem csak, hogy lap-
jaink hasábjain írásainkkal, 
javaslatainkkal, igyekeztünk 
enyhíteni ezeken a gondokon 
és a 2020-as évnek több re-
ménnyel vágnak bele kertünk, 
házunk, környezetünk jobbá 
tételébe. Az év utolsó lapszá-
mában, remélve, hogy a főbb 
kerti feladatokat már minden-
ki elvégezte, az többi részében 
kicsit elhanyagolt szőlőbor 
készítéssel és kezelés aktuális 
teendőivel foglalkozunk. Saj-
nos a Katonatelephez kötődő 
szőlő és bortermelés igencsak 
visszaszorulóban van, inkább 
csemegeszőlőket művelnek a 
gazdák, hiába a nagy múltú 
Szőlészei és Borászati Kutató 
Intézet közelsége, a bor visz-
szaszorulóban és a kertvá-
rosi életmódnak megfelelően 
inkább a vásárolt szőlőből is 
pálinkát kezdenek főzni. Re-
ménykedve, hogy régi gazdák 
még foglalkoznak borral is, 
néhány fontos teendőre hívjuk 
most fel a figyelmet.

Az újborok kezelése
A kierjedt borok fogyasztha-
tóvá tétele, élvezeti értékük 
és eltarthatóságuk növelése 
érdekében most kell elkezde-

ni a legfontosabb pincemű-
veleteket. A bor kezelésének 
célja egyrészt a borfejlődés 
irányítása: illat-, íz- és za-
matanyagainak legkedvezőbb 
kialakítása, másrészt a bor 
megtisztítása, üledék- és za-
varosságmentességének sza-
vatolása egészen a fogyasz-
tásig.

A must kierjedése után 
keletkezett bor eleinte zava-
ros, illata, zamata fejletlen. 
A zavaros újbor a gravitációs 
ülepedés folytán fokozatosan 
tisztulni kezd, ezáltal egyre 
élvezhetőbbé válik. A tisztu-
lási folyamat azonban lassú 
és nem tökéletes, így a bort 
hatékony kezelésekkel kell 
megtisztítani. A bor élveze-
ti értékét a tisztaság mellett 
alapvetően főbb alkotórésze-
inek aránya, összetétele ha-
tározza meg. Ezért a borok 
esetleges összetételbeli hiá-
nyosságait mielőbb meg kell 
szüntetni, és ezt követően 
a borokat a szükséges ideig 
kell érlelni. Természetesen 
megfelelő tárolóedényekben, 
ami ma már a rozsdamentes 
acéltartályokkal könnyebben 
megoldható, de a legjobb a jól 
kezelt fahordó használata.

A bor fejlődése, érése során 
több fiziko-kémiai, kémiai re-
akció játszódik le. A folyamat 
végére szinte teljesen átalakul 
a kezdeti anyag: kialakul, és 
mindinkább véglegessé válik 
íze, zamata, illata. A bor éré-
sében a szőlőtermés minősé-

ge és számos más körülmény 
között legjelentősebbek az 
oxidációs, redukciós folyama-
tok. Ezen folyamatok közül 
bármelyiket lehet előtérbe 
helyezni,  közöttük nem húz-
ható merev határ, az egyes 
technológiák kiválasztásában, 
kombinálásában a szőlőter-
més minősége a meghatáro-
zó, továbbá a pincészeti, piaci 
viszonyok a befolyásolhatják a 
választandó módszert.

Borok derítése
A borban lévő zavarosságok 
megszüntetésére az egyik 
leghatékonyabb módszer a 
derítés. A művelet során olyan 
anyagokat kell a borhoz adni 
–például, friss tojásfehér-
jét vagy tejfehérjét – mely a 
borban leülepedik, és minden 
szilárd részecskét magához 
ragad, így nem marad lebe-
gő üledék a borban. Ma már 
hasonló lehetőségeket kínál 
számos ásványi anyag is, ami 
könnyen hozzáférhető, illet-
ve több anyag kombináltan is 
kapható. A derítésekkel egy 
időben gondoskodni kell a 
kénezésről is, ami ugyan az 
egészségvédelem szempont-
jából nem kívánatos anyag, 
de olyan szer, ami mind mik-
robiológia biztonságot, mind 
oxidáció elleni védelmet, mind 
íz javító hatást, egyidejűleg 
biztosítani képes, nem létezik. 
A kénessav kedvezően járul 
hozzá az íz- és zamatanya-
gok fejlődéséhez, mert leköti 

a szabad acetaldehidet, meg-
akadályozva ezzel az elvénü-
lést, a nemkívánatos avas ó-íz 
kialakulását. Jelentős szerepe 
van a vörösborok színstabili-
zálásában is.

Borok szűrése
Hasonló célt szolgál a szűrés 
is, amely általában a derítést 
követő munkafolyamat, mely-
nek szerepe a borpalackozás 
térhódításával ugrásszerűen 
megnőtt. A szűrőfelülettől füg-
gően meg lehet különböztetni 
felületi, azaz kétdimenziós és 
mélységi, más néven háromdi-
menziós szűrést. A különböző 
technikák, új szűrési módsze-
rek szinte forradalmasították 
a borászati technológiát.

Borok harmonizálása
A bor összetételi hiányossá-
gait szintén fontos pótolni, 
hiszen az ital élvezeti értékét 
ez befolyásolja talán a leg-
inkább. Az a bor nevezhető 
harmonikusnak, amelynek 
alkotórészei összhangban 
vannak, ízleléskor kellemes 
összbenyomást keltenek. A 
főbb alkotórészek aránya (sav, 
cukor, alkohol) mellett fontos 
minőség meghatározó jegyek 
a szőlőtermésből származó 
és a borérlelés folyamán kép-
ződött illat- és zamatanyagok. 
A harmonikus íz elérésére al-
kalmazzák még a házasítást, 
mely tulajdonképpen két- vagy 
többféle bor célszerű összeke-
verését jelenti. 

Összeállította: 
dr. Kerényi Zoltán 

rovatvezető)

Újborok kezelése
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25 éve a közgyógyellátás szolgálatában
Beszélgetés dr. Serfőző Katalinnal, Katonatelep háziorvosával
(Szerkesztői előszó: A helyi 
sajtóban újsághírként olvas-
hattuk, hogy Katonatelep há-
ziorvosa, Dr. Serfőző Katalin 
(Dr. Fischer Lászlóval együtt) 
címzetes főorvosi elismerésben 
részesült. A 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendelet 11/A. § alapján: 
„Az a háziorvos, aki 20 éven 
keresztül folyamatosan körzeti, 
illetve háziorvosi feladatokat, 
körzeti gyermekorvosi, illetve 
házi gyermekorvosi feladatokat 
látott el, valamint az az alap-
ellátást végző fogorvos, aki 20 
éven keresztül folyamatosan 
fogorvosi alapellátási feladato-
kat látott el, a címzetes főorvo-
si cím használatára jogosult.” A 
hír apropóján, egy beszélgetés 
keretében szeretném bemutat-
ni közelebbről sokunk kedvenc 
doktornőjét. KZ)

– Meséljen valamit szak-
mai életútjáról, hogyan ju-
tott el Katonatelepig.

– Szülővárosom Szolnok, 
ahol a város központjában lévő 
mentőállomás utcájában lak-
tunk középiskolás koromig. 

Az utcánk végén lévő isko-
lába menet érdeklődéssel fi-
gyeltem, hogy milyen pillanatok 
alatt és készséggel sietnek rá-
szoruló emberek segítségére a 
mentősök. Talán ez a gyermeki 
rácsodálkozás is hozzájárult 
későbbi pályaválasztásomhoz.

A gimnázium után a Szege-
di Orvostudományi Egyetemre 
sikeresen felvételiztem. Sok 
szép emlékem fűződik az ott 
töltött évekhez és a városhoz. 
A gyermekek iránti szeretet 
miatt kezdetem pályámat gyer-
mekgyógyászként, Szolnokon 
a Megyei Kórházban. Akkori 
főnökömtől, Dr. Pintér Sándor 
professzor úrtól és kollégáitól 
nem csak a gyakorlati orvoslást 
tanultuk kezdő társaimmal, ha-
nem a szakma iránti alázatot is. 
Szakvizsgám után a magánéle-
tem alakulása miatt Tiszakécs-
kére költöztünk 1985-ben. Itt 
felnőtt háziorvosi praxisban 
folytattam munkámat. Hoz-
zám közel állónak éreztem a 
család orvosi tevékenységet, 
így gyorsan megszerettem azt. 
Néhány évet egy Pest megyei 
3500 fős kisfaluban éltünk. A 

falusi orvosi feladatok sokolda-
lú szakmai kihívást jelentettek, 
azonban ennek szépségei mel-
lett fizikailag és pszichésen is 
megterhelő volt.  A falu orvosi 
ellátását egy férfi kollégámmal 
ketten végeztük az éve első 
napjától az utolsóig. Egészségi 
állapotom és gyermekeim isko-
lai tanulmánya is szükségessé 
tette a változtatást.

Én visszavágytam Bács-Kis-
kun megyébe. A falusi kör-
nyezetben azonban mindig 
szívesebben éltem, így esett a 
választásunk Katonatelepre. 
Örülök, hogy volt elég erőnk 
férjemmel, az általunk vál-
lalt egészségügyi létesítmény 
megvalósítására, a hivatásom 
gyakorlására és a családunkról 
való gondoskodásra.

– A háziorvosi munka so-
rán melyik módszert látja 
hatásosabbnak, a megelő-
zőt, vagy az ellátót?

– Ahogy a gyerekeim fel-
nőttek, több időm maradt a 
szakmámra. Évek óta foglal-
koztatott, hogy hogyan lehetne 
a pácienseimnél a betegségek 
megelőzésére több időt for-
dítani. Ekkor kezdtük praxi-
sunkban a rendelési időtől 
elkülönített időben is a szű-
rővizsgálatokat. A páciensek 
többsége szívesen fogadja en-
nek lehetőségét, javaslatainkat 
és tanácsainkat.  Fontos, hogy 
időben észleljük a betegség 
hajlamokat, a kezdődő egész-

ségi problémákat. A prevenci-
ós rendelés keretén belül azon-
ban a már kialakult egészségi 
problémák ellenőrzésére, ja-
vítására is lehetőség van. Úgy 
vélem a családorvoslásnak 
egyik fő pillére a prevenció. Az 
orvostudomány sokat fejlődött 
az utóbbi években, és ezeket az 
eredményeket megfelelően al-
kalmazva sok problémát meg-
előzhetünk. 

Az sem mindegy, hogy mi-
lyen az élet minőség abban az 
esetben, ha valakinek krónikus 
betegséggel kell együtt élnie. 
Kap-e elég tájékoztatást, se-
gítséget ahhoz, hogy életmódja 
megfelelő alakításával a min-
dennapi feladatait is el tudja 
látni. Azt tapasztalom, hogy 
gyakran maradnak magukra 
ezek az emberek. Az inter-
netről sok információt kapnak 
ugyan, de ezekben való eliga-
zodáshoz szakmai segítségre 
van szükség. Ezt vagy igényli 
és elfogadja valaki, vagy nem, 
ez természetesen mindenkinek 
saját döntése, de családorvos-
ként a praxisközösségben a 
segítségünket ajánljuk fel.

Meggyőződésem, hogy az 
erre fordított idő és munka 
megtérül ott, hogy a rendelési 
időben jelentkező betegeknek 
az ellátása gyorsabb lesz. 

A házi orvoslás másik tevé-
kenységi köre, az akut ellátás, 
a rendelési időben. A minden-
napjaink örökös problémája, 

frusztrációja, hogy mindenkire 
kellő figyelmet és időt tudjunk 
fordítani. Hát ezt nem egysze-
rű megoldani. Kölcsönös türe-
lemmel és egymás iránti kellő 
tisztelettel tartom csak lehet-
ségesnek kezelni ezt a prob-
lémát. Szerencsésnek érzem 
magam a praxisunkban, mert 
az ide járó páciensek nagy 
többsége türelmes.

– A sok orvosi teendő 
mellett van-e szabadideje és 
mivel tölti?

– Az sajnos nem sok van. 
A családom gyakran megmo-
solyog, amikor egy szabadnak 
tűnő napomban annyi tervem 
van, amire három nap sem 
lenne elég. Mindig prioritást 
élvez a család, az unokák. Visz-
szaemlékszem, hogy a nagy-
mamámhoz soha nem tudtunk 
úgy odamenni, hogy ne lett 
volna valami finomság, amit 
ő készített. Lehet, hogy ez egy 
egyszerű palacsinta, vagy csak 
egy lekvár volt, de az íze örök-
re megmaradt a szánkban. 
Lehetett jóízűeket beszélget-
ni vele és a történetei örök 
emlékek. Szeretném, ha én is 
ilyen emlékkép maradnék az 
unokáknak. A kertben nagyon 
szívesen tevékenykedek a ku-
tyáim kíséretében. 

Nem vagyok szenvedélyes 
túrázó, de ha lehetőségem 
van, szívesen utazok. Olyan 
sok szép vidék van itt a kör-
nyezetünkben országhatáron 
belül, de a szomszédos orszá-
gokban is örömmel kirándulok, 
akár a családommal, de baráti 
társaságokkal is. 

– Lévén igen kevés szaba-
dideje, vannak-e olyan kíván-
ságai, bakancslistája, amit 
meg szeretne valósítani?

– Bakancslistám nincs. 
Szeretném, ha megadatna, 
hogy hasznosan, tevékenyen, 
nyugalomban tudjak élni, dol-
gozni. Megelégedéssel tölt el, 
ha munkánk gyümölcseként 
minden évben a helyi rendelő 
komplexumot szépíteni, kor-
szerűsíteni tudjuk családom-
mal együtt. Bár nem itt szület-
tem és nőttem fel, de itt érzem 
otthon magam.

– Köszönöm a beszélgetést!
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Az elmúlt hónapban is be-
neveztük diákjainkat kü-
lönböző versenyekre. 

Az iskolában működő rajz-
szakkör munkája és eredmé-
nyei több évtizede töretlenek. 
Bognár Éva tanárnő irányítá-
sával készülnek a gyerekek a 
különböző rajzversenyekre. 
Novemberben az Állatok vi-
lágnapja alkalmából a Mén-
teleki Általános Iskola regio-
nális rajzpályázatot hirdetett. 
Igazán büszkék lehetünk az 
itt elért eredményekre, hi-
szen három kategóriában is 
elhoztuk az első díjat. Czé-
gány Barna 2. osztályos, 
Kállai Boglárka 3. osztályos 
és Újfalusi Anna 4. osztá-
lyos tanulónk kapták meg az 
első helyezéseket. A Magyar 
Kodály Társaság Kecskemé-
ti Tagozata és a Kecskeméti 
Református Kollégium váro-
si népdaléneklési versenyt 
hirdetett. A rendezvény fő-
védnöke Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester, véd-
nöke Csík János népzenész. 

Ezen a versenyen három 
tanulónkat indítottunk, akik 
citera és népdal énekléssel 
készültek. Műsorukban Dél 
Alföldi zenéket, dalokat ját-
szottak és énekeltek. Kovács 
Angéla , Körtvélyesi Vivien és 
Szilvási Ádám 6. osztályos 
tanulók  alkották a triót, akik 
a versenyen ezüst minősítést 
szereztek. Felkészítő tanáruk 
Kovács Péter citera oktató, 

aki egyben a Ballószögi Ha-
gyományőrző Népdalkörnek 
is tagja. A Kecskeméti Vá-
sárhelyi Pál Általános Iskola 
minden évben meghirdeti a 
„Játszva gondolkodj” logikai 
versenyét. A különböző kor-
osztályok más-más játékban 
tehetik próbára ügyességü-
ket. Puzzle, Amőba, Malom 
játék, Sudoku és Francia sakk 
játékokban vehettek részt a 

gyerekek. Iskolánk tanulói 
közül a Malom játékba bene-
vezett Juhász Andor 3. osz-
tályos tanuló ért el második 
helyezést. November 26-án 
Tollforgató (szépíró) verse-
nyen is részt vettek diákjaink, 
ahol becsülettel helytálltak: 
Csizmár Anna, Herczeg-Kis 
Viktória, Szadeczki Tamás, 
Ábel Alexandra, Juris Jordán, 
Erdős Hanna, Kulcsár Ben-
ce, Herczeg Dávid. Zajlanak 
a mesemondó verseny váro-
si fordulói, melyre iskolánk 
több alsó tagozatos diákja is 
készül egy-egy szép népme-
sével. Fiókkönyvtárunkban is 
fogadtuk a kis mesemondó-
kat, akik a város különböző 
iskoláiból érkeztek hozzánk. 
Decemberben nyitjuk meg a 
„Gyermekvilág” elnevezésű 
megyei rajzpályázatunk kiállí-
tását. A díjakról és a gálamű-
sorról következő lapszámban 
számolunk majd be.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

VERSENYEREDMÉNYEK

A Katonatelepi Sportegyesület (KTSE) hírei
Miután nyár elején megszüle-
tett bennünk az elhatározás, 
hogy nevezünk a Bács-Kiskun 
megyei 3. osztályú bajnokság-
ba, lázas szervezésbe kezdtünk 
és első sorban lelkes helyi kö-
tődésű játékosokra építve, ki-
alakítottuk a játékoskeretünket, 
majd alig két hónap múlva már 
le is játszottuk első bajnoki 
mérkőzésünket. Mivel sok játé-
kosunk életében először lépett 
nagyméretű pályára, így ilyen 
irányú tapasztalatuk nem volt, 
próbáltunk rutinosabb játéko-
sokat igazolni, egyféle egyen-
súlyt kialakítani a csapatban. 
Arra számítottunk, hogy nehéz 
lesz az első félév, hiszen telje-
sen új csapattal, sok tapasz-
talatlan játékossal, minden 
mérkőzést idegenben játszva 
kellett nekivágnunk a bajnok-
ságnak. Pontosan ezért sok, 
szám szerint 8 edzőmérkő-
zést szerveztünk, hogy legyen 
lehetősége a csapattagoknak 
megismerni egymást és össze-
szokni egy kicsit. Idő közben 
igyekeztünk a lehető legtöbb já-
tékost leigazolni, elkerülve azt 

a helyzetet, hogy a bajnokság 
közben elfogyjunk, és ne tud-
junk mérkőzéseket lejátszani 
létszámhiány miatt. Ez is volt 
az alapvető célkitűzésünk az 
első félévre, melyet, ha nem is 
könnyedén, de maradéktalanul 
teljesítettünk, volt, hogy éppen 
11-en, kissé sérülten, betegen 
kellett játszanunk, de minden 
mérkőzésen kiálltunk és sport-
szerűen végigjátszottuk azokat.

Természetesen szerettünk 
volna több pontot is szerezni 
a mérkőzések során, volt is 
elképzelésünk, hogy melyik az 
a 4-5 csapat, akik ellen lesz 
valódi esélyünk a győzelemre, 
vagy a pontszerzésre. Ezeken a 
mérkőzéseke meg is próbáltuk 

a játékot irányítani, többet bir-
tokolni a labdát, mint az ellen-
fél, ami többé-kevésbé sikerült 
is. Sajnos úgy alakult, hogy mi 
hibáztunk többet a kapu előtti 
helyzetekben, támadásban és 
védekezésben is, így mindössze 
2 döntetlenre futotta. Nehézsé-
get okozott az is, hogy többsé-
gében azok a játékosaink nem 
jártak mérkőzésre, vagy csak 
nagyon keveset, akiknek na-
gyobb tapasztalata volt a nagy-
pályás labdarúgásban, akiktől 
azt vártuk, hogy húzóemberek 
lesznek a csapatban.

Tavasszal, valamivel köny-
nyebb lesz a helyzetünk, egy-
részt Kecskeméten vagy a von-
záskörzetében tudjuk a „hazai” 

mérkőzéseinket játszani (Heté-
nyegyházával kötöttünk szer-
ződést a bajnokság előtt, de ott 
megszűnt a csapat és a kiala-
kult helyzet miatt kérvényeztük 
az önkormányzatnál a kecs-
keméti pályahasználat lehető-
ségét). Másfelől kialakult egy 
8-9 fős „gerince” a csapatnak, 
akikre építve a téli átigazolási 
időszakban meg tudjuk erősíte-
ni a keretünket, és az edzőmér-
kőzéseket tényleg a felkészülés 
jegyében tudjuk lejátszani. Fo-
lyamatban van az egyeztetés a 
kiszemelt játékosokkal és egy 
játékos-edzővel is, aki segítené 
a munkánkat. Hűen maradva 
az eredeti elképzelésünkhöz, 
anyagi juttatásban senki sem 
részesül, olyanokat keresünk, 
akik a sport szeretetéért és 
sportbaráti kapcsolatokért jön-
nek hozzánk.

Ahogyan lesz új fejlemény 
a mérkőzések helyszínével és 
időpontjával kapcsolatban, tá-
jékoztatást fogunk adni itt, a 
Közügyek hasábjain is, hogy az 
érdeklődők el tudjanak látogat-
ni a mérkőzésekre.

Minden kezdet nehéz! Lejátszottuk első szezonunkat 
a nagypályás bajnokságban
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Kosárlabda
Jászberényben kezdte a novembert a KTE Duna-Aszfalt férfi 
első osztályú kosárlabdacsapata. A kecskemétiek végig vezetve 
magabiztos 78-85-ös győzelmet arattak. Elengedhetetlen volt a 
szurkolók támogatása, akik a kritikus helyzeteken átsegítették a 
csapatot. 

Az EGIS-Körmend csapatát egy felejthetetlen hazai mérkőzé-
sen 75-74-re múlták felül a kecskeméti kosarasok. Az első ne-
gyedben álmosan kezdett a hazai csapat, a szünetben rendezték 
soraikat a kecskemétiek és a második félidőben át is vették az 
irányítást. 

Győzelmi sorozatát Debrecenben sajnos már nem tudta folytat-
ni a KTE, ahol 73-57-es vereséget szenvedett a DEAC csapatától. 
A jó kezdés ellenére a második negyedtől kezdve a Debrecen na-
gyon agresszív védekezése ellen nem volt ellenszer. 

Hazai győzelemmel zárta a hónapot a KTE Duna-Aszfalt, ahol 
rossz dobószázalékkal, de a végjátékban hozott jobb döntésekkel 
kerekedett felül 80-75-re a ZTE csapatán. Ezzel jelenleg az 5. he-
lyet foglalják el a kecskeméti kosarasok a tabellán. 

Futsal
Végre győztesként hagyták el a pályát november elején az SG 
Kecskeméti Futsal férfi első osztályú futsalcsapat játékosai. A 
DEAC csapatát sikerült 3-2-re megverni 

Alsóházi derbire került sor Veszprémben, ahol a hazaiak 4-2-re 
múlták felül a kecskeméti fiúkat. A végjátékokban a Futsal Veszp-
rém játékosai pontosabbak voltak, míg a vendégek kulcsemberei 
fizikálisan és mentálisan is elfáradtak. 

A Nyírgyulaj KSE vendégeként 30 percen keresztül kontrollálta 
a meccset a Kecskemét, aztán a végén öt a négy elleni formáció-
ban támadtak a hazaiak, így 3-1-re győztek is. 

Nagy fegyvertényt hajtottak végre a futsalosok a Rubeola FC 
ellen, akiket 4-2-re múltak felül hazai pályán. A hazai csapatból 
feltétlenül kiemelendő Tombácz Róbert kapus kiváló teljesítmé-
nye, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat a 8. helyen 
tanyázzon. 

Röplabda  
A novembert a kecskeméti férfi első osztályú röplabdások egy 
kötelező győzelemmel kezdték a Vidux-Szegedi RSE ellen 3-0-ra 
megnyert meccsel, ahol sikerüket a jól működő nyitásoknak is kö-
szönhették.

A VRC Kazinbarcika ellen idegenben ez a teljesítmény is kevés 
volt. Az első szett után lélektanilag előnybe került a Barcika. A fiúk 
küzdöttek, de a sok technikai hiba csupán egy 3-1-es vereséghez 
volt elegendő.

A MAFC-BME ellen a kecskeméti röpiseket fűtötte a visszavá-
gás vágya, így a győzelem nem is maradhatott el. A 3-0-ás vég-
eredmény jónak mondható, de maga a játék még javulhat. Ösz-
szességében önbizalom növelő meccs volt, ahogy a PTE-PEAC 
elleni 1-3-as idegenbeli siker is. Jelenleg a kecskemétiek a 3. he-
lyen állnak a pontversenyben. 

Kézilabda
A KTE-Piroska Szörp férfi kézilabda NB I/B. Keleti Csoportjában 
szereplő csapata novemberben a Balmazújvárosi KK 33-26-os le-
győzésével az élre állt a tabellán. 

Békési vendégjátéka alkalmával, sok hibával kezdte a mérkő-
zést a kecskeméti csapat. A sok kiállítást a Békés rendre ki is 
használta. A második félidőre a csapatmunkának köszönhetően 
összeállt a védekezés és Bíró Balázs nagyszerű teljesítményével 
21-29-re nyert a KTE-Piroska Szörp. 

Kiváló, ám feszült hangulatban telt a megyei rangadó a Mizse 
KC ellen. A szívós Mizse KC együttese nem adta fel a küzdelmet, 

öt-hat gólról is rendre feljöttek, de végül megérdemelt 36-30-as 
kecskeméti siker született. A Vecsés elleni meccs után, továbbra 
is élen áll a KTE-Piroska Szörp csapata. Nehéz mérkőzésen, küz-
döttek, hajtottak a fiúk, aminek 29-35-ös győzelem lett a vége. 

Labdarúgás
 Változás történt a KTE-HUFBAU férfi NB III.-as  férfi labdarúgó 
csapat szakmai stábjában, ugyanis közös megegyezéssel távozott 
Zoran Kuntics vezetőedző. Az év hátralévő meccsein megbízott 
edzőként Farkas István irányít. 

Judo
A Hírös Judo Sport Egyesület versenyzői a Közép-Magyarországi 
Regionális Judo Szövetség Bushido Kupáján a regionális rangsor 
versenyen a csapat összesítésben a 3. helyen végeztek. 

Snowboard
A kecskeméti Fricz Botond megszerezte élete első Európa-kupa 
győzelmét a szabadstílusú snowboardosok legkifejezőbb szaká-
gában (slopestyle). 

Súlyemelés
A KTE Súlyemelő Szakosztályának 55 kg-os versenyzője Árvai 
Cintia súlycsoportjában aranyérmes lett a felnőtt országos baj-
nokságon és megszerezte a női abszolút verseny harmadik helye-
zését is. Török Péter (109 kg) és Nagy Dániel (89 kg) ugyanitt saját 
súlycsoportjában második lett, míg Pethő Melinda (64 kg) ezüst 
és Nagy Noel (74 kg) bronzéremmel gazdagodott. 

Kovács Péter
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