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KECSKEMÉT VÁROS BORA

Jobb már csukott szobából
kinézni s nézni, hogy
a fázós, görbe ágon
deres harmat ragyog.
Még jobb csukott szobában
heverni mind hanyatt,
bámulni a homályban
tömörlő árnyakat
s a néma tárgy-világot.
– Ők változatlanok:
nem ordítják halálod,
mint künn az évszakok.

Kihűlt a láz: a fák már
nem hisznek semmiben.
Ólálkodó halál jár
a kert sűrűiben.
Körték, szilvák megérnek,
a lágy szőlőszemek
sárgáján tiszta fények
szikrái zengenek.
Bimbóit fölnevelte
az őszirózsa-sor.
Ezer szín tört a kertre
a nyári zöld alól. –

CSORBA GYŐZŐ: Szeptember

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

A hónap neve a régi római 
naptárból ered, hiszen ott a 
hetedik hónapja volt az évnek 
(„septem”, magyarul hét). A 
naptárreform után lett kilen-
cedik hónapja lett az évnek, 
de megtartották eredeti elne-
vezését.

Szeptember is bővelkedik 
jeles napokban, melyek közül 
sokkal már foglalkoztunk ko-
rábbi lapszámainkban, igyek-
szünk most néhány, kevésbé 

ismert jeles napot felidézni. 
Kissé más megvilágításban, 
de a legfontosabbakról újra 
megemlékezünk.

SZEPTEMBER 1.   
FALUDY GYÖRGY HALÁLA

15 éve ezen a napon, 2006-
ban. 95 éves korában hunyt 
el Faludy György Kossuth-dí-
jas magyar költő, műfordító, 
író. A 20. század egyik leg 

hányatottabb életű és legszél-
sőségesebben megizélt irodal-
mára magyar középiskolákból 
indulva, nyugati egyetemeken 
folytatva jutott vissza vé-
gül is szőlőhazájába, ahol 
megítélése is szélsőséges 
volt. Zsidó származása mi-
att először Franciaországba, 
majd Afrikába, később Ame-
rikába vándorolt mindenütt 
a magyar költőket népsze-
rűsítve.1946-ban tért vissza 
hazájába, de a kommunista 
hatalom mégis kezdettől fogva 
ellenségesen viszonyult hoz-
zá, további művei nem jelen-
hettek meg. 1949-ben (több 
más forrás szerint azonban 
nem 1949-ben, hanem 1950 
közepén) hamis vádak alap-
ján letartóztatták, Kistarcsá-
ra internálták, majd a recski 
kényszermunkatáborba zár-
ták. Szabadulása után fordítá-
sokkal kereste kenyerét, majd 
1956-ban ismét elmenekült 

az országból. 1988-ban ha-
zatért, Budapesten telepedett 
le. A rendszerváltás után ko-
rábban szamizdatban terjedő 
műveit is ki lehetett adni. Új 
verskötetei és fordításai is 
megjelentek. Faludy 1994-ben 
a Kossuth-díjat is megkapta. 
1998-ban alapító tagja volt a 
Digitális Irodalmi Akadémiá-
nak. Legtöbb irodalomkedvelő 
elsősorban Villon fordításait 
kedveli

SZEPTEMBER 8. 
KISBOLDOGASSZONY 

NAPJA, (KISASSZONY NAPJA)

Szeptember 8-a Boldogságos 
Szűz Mária születésének ün-
nepe a keresztények körében. 
A katolikusok Kisboldogasz-
szony napjaként, a néphit Kis-
asszony napjának nevezvén 
tartja számon. A Názáretben 
élő Szent Anna és Joachim a 
gyermektelenségtől megszé-

 (Fotó: cultura.hu)
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ól gyenülve éltek, míg a férfinek 
Isten angyala vigasztalásul 
azt ígérte, hogy leánya szüle-
tik, akit Máriának kell hívni. 
Szent Anna tiszteletére azt 
a jeruzsálemi templomot, 
amely azon a helyen áll, ahol 
a hagyomány úgy tartja, hogy 
Szűz Mária született. Meg is 
született Szűz Mária. A jám-
bor szülők fogadalmuk szerint 
a gyermeket felajánlották a 
jeruzsálemi templom szolgá-
latára. Az 5. században Szent 
Anna tiszteletére templomot 
emeltek itt, melynek felszen-
telési évfordulóján, szeptem-
ber 8-án emlékeznek meg 
Szűz Mária születéséről. Az ő 
fia volt a kis Jézus. Az ünne-
pet a nyugati egyház a 7. szá-
zadtól vezették be, a magyar 
elnevezés – Kisasszony, vagy 
Kisboldogasszony napja - a 
15. századtól ismert.

„Boldogasszony hitünk jóval 
a Jézus előtti időkre mutat. 
Boldogasszonyunk ősanyai, 
istenanyai gyökereket mutat. 
A Boldogasszonyság magába 
foglalja a Fény őrzését, an-
nak visszaadását, Ő a kapuja 
életnek - halálnak, Ő a Föld, 
melyből minden földi élet 
sarjad és Ő az, aki befogadja 
a már nem használt testet, 
hogy újra születhessen általa. 
Óvja, védi a föld teremtmé-
nyeit. Allegorikusan a magyar 
néphagyományban Ő a ma-
gyar Föld, ami össze van kap-
csolva egy égi magyar földdel, 
amiből folyamatosan újraszü-

lethetik a magyar élet. Ez azt 
feltételezi, hogy egy növényi 
szemléletű, női princípiumot 
elfogadó világképet hordoz a 
magyar lélek Boldogasszony-
ról. Boldogasszony ünnepeink 
az esztendő körén ciklikusan 
megjelenik, és mindegy szo-
rosan összekapcsolódik a női 
princípiumokkal, a természet 
rendjével és kozmikus erejé-
vel. Hét Boldogasszony ünne-
pet tart számon a néphagyo-
mány, pedig jóval több ismert 
a haza területén. De minden-
hol csak 7 Boldogasszony ün-
nepet ünnepelnek. Itt a hetes 
szám szakralitására kell oda-
figyelnünk.

SZEPTEMBER 8.  
BLAHA LUJZA SZÜLETÉSÉ-

NEK ÉVFORDULÓJA
(Forrás: wikipedia.hu)

170 éve, 1850. szeptember 
8-án, Rimaszombaton szü-
letett Blaha Lujza (született 
Reindl Ludovika) színésznő, a 
magyar színjátszás nagy alak-
ja. Apja, egy huszártisztből 
lett vándorszínész 1856-ban 
a színpadon halt meg, szintén 
színésznő anyja ezután egy 
díszletfestőhöz ment felesé-
gül. A gyermek - akit minden-
ki Lujzinak hívott - hétévesen 
még nem járt iskolába, de 
apróbb szerepekben már szín-
padra lépett Várai Lujza, majd 
gyámapja után Kölesi Lujza 
néven. A vándortársulattal, 
amely saját gyermekének te-

kintette, és Cukorbabaként 
becézte. Hamar felfedezték 
gyönyörű, tiszta hangját, s 
még tizennégy éves sem volt, 
amikor a budai Népszínház-
hoz szerződtették. Első férje, 
a cseh származású Jan Bla-
ha karmester volt, aki tanít-
tatta és pályáját egyengette. 
1865-ben összeházasodtak, 
s jóllehet Blaha négy év múl-
va meghalt, özvegye - további 
két házassága ellenére - élete 
végéig viselte a nevét. Debre-
cenbe szerződve vált országos 
hírű primadonnává, majd pes-
ti Nemzeti Színházhoz szerződ 
és később, 1875-ben, lett az 
újonnan alapított Népszínház 
tagja, ahol ő lett a német szín-
ház diadalmas vetélytársa, itt 
vált Blaha Lujza a „nemzet 
csalogányává”. Jelentős sze-
repe volt Budapest szellemé-
nek magyarrá tételében, nevé-
hez fűződik a magyarországi 
operett játszás meghonosí-
tása is. Játszott 1901-ben az 
első magyar filmben (A tánc), 
majd 1916-ban a Nagymama 
című némafilmben is. 1926. 
január 18-án, 76 éves korában 
halt meg. Két nappal későbbi 
temetését egy ország gyásza 
kísérte, a szertartást a kora-
beli krónikások Kossuth Lajos 

és Rákóczi Ferenc búcsúztatá-
sához hasonlították.

SZEPTEMBER 12.  
CSÓRI SÁNDOR HALÁLÁ-

NAK ÉVFORDULÓJA

2016-ban ezen a napon hunyt 
el Csoóri Sándor a Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett, 
kétszeres Kossuth-díjas és 
kétszeres József Attila-díjas 
éas számtalan irodalmi és 
közéleti kitüntetés birtokosa, 
magyar költő, esszéíró, pró-
zaíró, politikus, a Digitális Iro-
dalmi Akadémia alapító tagja. 
Csoóri Sándor Zámolyban 
született, 1930. február 3-án 
és Budapesten hunyt el, 5 éve, 
hosszú szenvedés után, 2016. 
szeptember 12-én. 

Földműves családban látta 
meg a napvilágot.  Elemi is-
koláit szülőfalujában végezte, 
a Pápai református gimná-
ziumban érettségizett, majd 
Budapesten, az Egyetemi 
Orosz Intézetben orosz–törté-
nelem–marxizmus és műfor-
dítás szakon tanult. Tanulmá-
nyait háromnegyed év múlva 
betegsége miatt kellett félbe-
hagynia, tüdőszanatóriumba 
került. Számos népújságnál 
dolgozott és költészetét, iro-
dalmi munkásságát már 1953-
ban megismerték, ezután lett 
az Irodalmi Újság, 1954-ben a 
Szabad Ifjúság munkatársa.

Az 1980-as évektől a szelle-
mi és politikai ellenzék egyik 
vezetője, 1987-ben a Magyar 
Demokrata Fórum alapító tag-
ja,. 1997-ben Sára Sándorral 
és Kósa Ferenccel Magyar 
Örökség Díjat kap a Tízezer 
nap című filmért. 1991-től 
2000-ig a Magyarok Világszö-
vetségének elnöke. (Forrás: 
pim.hu)

Összeállította: 
dr. Kerényi Zoltán

 felelős szerkesztő

Általánosan elterjedt Boldogasszony ünnepeink:

FÖLDTILTÓ BOLDOGASSZONY  december 8.
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY február 2.
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY  március 25.
SARLÓS BOLDOGASSZONY  július 2.
NAGYBOLDOGASSZONY  augusztus 15.
KISBOLDOGASSZONY  szeptember 8.
OLVASÓS BOLDOGASSZONY  október 7.”                                                        

Jankovics Marcell

KATONATELEPI KÖZÜGYEK

Kiadó: Falu-és Tanyabejáró Alapítvány (6000 Kecskemét, Talfája tanya 40.)
Felelős kiadó: Kovács Mária Klára kuratóriumi elnök

Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella
Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasószerkesztő: 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),  dr. Serfőző Katalin,  

Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás),  Turai Laura (kultúra),  
Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1100 példányban
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Szakmai konferencia és a „Város Bora” 
díjkiosztó ünnepség a katonatelepi 

MATE kutatóállomáson
A MATE (Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem) Ka-
tonatelepi Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóállomása az idén 
ismét rendhagyó módon szer-
vezte meg a hagyományos 
szüret előtti „Kenyér és Bor 
Ünnepe” szakmai és szakma-
közi tanácskozását, bemuta-
tóját. Immár 18. alkalommal, 
a Katonatelepi Kutató ad ott-
hont ennek a rendezvénynek, 

ami az elmúlt években bővül-
ve, már a Kecskeméti Önkor-
mányzat segítségével, sőt a 
Városháza helyszínein is te-
ret kapott két, igen fontos, a 
mezőgazdaságban kiemelke-
dő jelentőségű növény, a ga-
bona és a szőlő kutatásának 
és felhasználásának ered-
ményeiről. A járvány miatt 
több szakmai tanácskozás, 
bemutató elmaradt, ami most 
pótolhatóvá vált. Ennek meg-
felelően a tanácskozás több, 
lényegében összetartozó 
előadást, termékbemutatót 
és ünnepi eseményt is magá-
ba foglalhatott.

A járvány okozta nehéz-
ségek miatt, az Intézet és a 
társszervezők: a NAIK Sző-
lészeti és Borászati Kutató-
intézet Kecskeméti Kutató 
Állomás, a  Gabonakutató 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
Szeged, valamint a Mathiász 
János Borrend Kecskemét, 
a Magyar Növénynemesítők 
Egyesülete, a Bács-kiskun 
Megyei Önkormányzat, Kecs-

kemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, az MTA Nö-
vénynemesítési Tudományos 
Bizottsága és a ZKI Zöldség-
termesztési Kutató Intézet) 
közösen, egy helyen, egy na-
pon, tartottak több, hasonló 
kört érdeklő eseménysoroza-
tot és bemutatókat. A szakmai 
előadások, melyek a búza, a 
kenyér és szőlőtermesztés 
borkészítés újdonságai mel-

lett megemlékeztek dr. Szege-
di Sándor munkásságáról is, 
akinek az idén decemberben 
lenne a 100-ik születésnapja. 
(Munkásságáról decemberi 
számunkban közlünk részle-
tes emlékezést) Most került 
sorra a Kecskemét Város 
Bora eredményhirdetésére 
és díjátadójára. Termékáldást 
tartott Laczay András refor-
mátus lelkész, közreműkö-

dött Szabó Sándor tárogatón, 
majd tiszteletbeli borrendi 
lovagok avatását tartotta a 
Mathiász János Borrend.

A megjelenteket Szabó At-
tila, az állomás megbízott ve-
zetője köszöntötte, jelen volt 
az eseményen Mák Kornél, a 
megyei közgyűlés elnöke, dr 
Fekete Gábor, Katonatelep 
önkormányzati képviselő-
je, Nyitrainé dr. Sárdy Diána 

egyetemi docens, az újonnan 
létrejött MATE Szőlészeti és 
Borászati Intézetének igazga-
tója, Pászti András, valamint 
borászok, a szegedi Gabona-
kutató munkatársai, a kecs-
keméti Mathiász János Bor-
rend és a móri Brindisi Szent 
Lőrinc Borrend tagjai.

A köszöntők során Mák Kor-
nél örömének adott hangot, 
hogy a szőlészet, borászat 
és az agrárium tekintetében 
egyre szélesebb összefogás, 
együttműködés tapasztalható 
a megyei és települési önkor-
mányzatokkal. Kiemelte azt 
is, hogy a megye bora és a 
Kecskemét Város Bora verse-
nyek győztes borainak rangot 
kölcsönöz az odaítélt díj.

Az idén sem rendeztek 
klasszikus térségi borver-
senyt Kecskeméten. Koráb-
ban az itt kiváló és jó helye-
zést elért borokat lehetett 
nevezni a Kecskemét Város 
Bora megmérettetésre. A jár-
vány miatt 2020-ban és most 
is az előző évek győzteseit 



2021. szeptember4 KÖZÉLET  n  Katonatelepi Közügyek

hívták meg a versenyre. Ebben 
az évben öt termelő pincészet 
jelentkezett, összesen hu-
szonegy mintával. Túlnyomó 
többségük (tizennyolc) a szo-
kásoknak és hagyományoknak 
megfelelően fehér bor volt, 
mellettük egy-egy rozét, vö-
röst és pezsgőt neveztek a jú-
lius 29-ei versenyre. Ezúttal is 
volt egy szakértőkből, kutatók-
ból, gyakorló borászokból álló 
szakmai zsűri, mellettük pedig 
laikusok is kóstoltak. A szak-
mai zsűri értékelése végén 
a három legmagasabb pont-
számú bort újrakóstolták, és 
így választották ki a győztest. 
2021-ben az izsáki Gedeon 
Birtok 2019-es évjáratú rajnai 
rizlingje érdemelte ki a Kecs-
kemét Város Bora elismerést.

A díjat Csiszer László ke-
reskedelmi vezető vehette át 
Pászti András önkormányzati 
képviselőtől.

 Dr. Sárdy Diána kijelentet-
te, hogy az új egyetemen min-
den megtesznek majd annak 
érdekében, hogy az oktatást 

és a kutatást egyaránt töké-
letesre vigyék. 

Az előadások és díjátadá-
sok után került sor a ter-
ményáldásra, melyet Laczay 
András református lelkész 
celebrált a Mathiász Borrend 
segítségével és Szabó Sándor 
tárogató zenéje mellett.

 Ezt követően a Borrend 
tiszteletbeli új tagjait avat-
ták fel a szokásos ceremónia 
során.

Mindeközben, hála a ked-
vező időjárásnak, szabad-
téren, színes, széleskörű 
termékbemutató és kóstoló, 
Kecskemét Város Bora és a 

városi borverseny borainak 
bemutatása, gabona- és sü-
tőipari termékek bemutatója, 
csemegeszőlő- és mustbemu-
tató, zöldségfélék bemutatója 
(ZKI) állt a résztvevők rendel-
kezésére.

Összeállította: 
dr. Kerényi Zoltán

(Bús Csaba, BAON felvételei)
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Újra Katonatelepi Őszköszön-
tő 2021. október 2-án. A koro-
navírus által okozott pandémia 
miatt egy év kihagyás után 
újra megszervezésre kerül a 
katonatelepiek kedvenc szüreti 
mulatsága,a Katonatelepi Ősz-
köszöntő. A szervezés során 
törekedtünk arra, hogy a régi 
jól bevált programok meg-
maradjanak, olyannyira, hogy 
újra lovaskocsis felvonulással 
kezdődik a programsorozat.  
De lesznek új elemei is az ősz-
köszöntőnek. Mégpedig a leg-
fontosabbal kezdeném, hogy az 
őszköszöntő alkalmával meg-
rendezésre kerül a 7. kakasfő-
ző verseny is. Itt nagyon fontos 
kiemelni, hogy a kakasfőző 
verseny kizárólag Héjjas János 
katonatelepi lakos felajánlásá-
ból kerülhet megrendezésre. 
Ezen túl a lovaskocsisok jóltar-
tásáról is Héjjas János gondos-
kodik. Ezért ebben a cikkben is 

szeretném megköszönni neki a 
nagyvonalú segítséget. Az ősz-
köszöntő megszervezésekor 
fontos szempont volt továbbá, 
hogy minél több gyermekeknek 
szóló foglalkozás, program le-
gyen, így természetesen lesz 
arcfestés, különböző kézmű-
ves foglakozások, ugrálóvár és 
újdonságként egy NERF pálya 
is felállításra kerül.  Gyerme-
keknek szóló rendezvényként 
fellép a Mintapinty gyermek-
zenekar, Furfangos Paraván 
a „Vacskamati virágja” című 
meséjének feldolgozásával, és 
ami még nagyon fontos, hogy 
a tombola jegyek árát idén a 
Mathiász János Általános Is-
kola javára gyűjtjük. 

(Szerkesztőségi megjegyzés: 
a 15. választókerület  Borbás 
részén hasonló, őszköszöntő 
szüreti nap lesz szeptember 
11-én, melyről következő szá-
munkban fogunk beszámolni.)

Az elmúlt napok legfonto-
sabb fejlesztése a Facebookon 
már többször hírként megje-
lent, mégpedig az Orchidea 
utcai útfejlesztés. Nagyon 
fontosnak tartom ezt az útfej-
lesztést több szempontból is. 
Egyrészt olyan utcáról beszé-
lünk, akik tényleg összefogtak 
és közösen, a várossal együtt-
működve vállalták ennek a 
lakókra eső költségeit is. Úgy 
gondolom, hogy ez az utca 
példát mutatott most a közös 
gondolkodásból, és a közös 
cselekvésből. 

Fontosnak tartom ezt az út-
fejlesztést abból a szempont-
ból is, hogy a város emberei 
is maximálisan kivették a ré-
szüket a munkából és a rájuk 
bízott feladatot hiánytalanul 

teljesítették. A kezdeti szerve-
zéskor ugyanis ügyelni kellett 
arra, hogy a lakók, a lakók ál-
tal megbízott vállalkozó, illet-

ve a város emberei egymást 
követve megfelelő ütemben 
végezzék a munkát.  

A pontos szervezés ered-
ményének köszönhetően, 
mindenki el tudta végezni a 
feladatát és az út mára kész.

De mit tartalmaz ez az út? 
Hiszen ez nem aszfaltos út? 
Ha nem aszfaltos út, akkor 
egyáltalán mi értelme?

Ez az út valóban nem egy 
aszfaltos út, de jóval jobb mi-
nőségű utat kapott az utca, 
mint az azt megelőző földes út.

Először is nem porol, mint a 
homok. Másodszor mindenütt 
kiásásra kerültek az út menti 
vízelvezető árkok és az utca la-
kóinak véleménye szerint jobb 
alappal rendelkezik, mint a 
441-es főutunk. A konstrukció 
részleteiben:a város vállalta 
a geodéta rajz elkészítésének  
költségeit. Az utcaközösség 
vállalta a tükör kiásásának 
költségeit. Ez 3 nap munkát 
jelentett a megbízott vállal-
kozó részéről, ezt követően a 
város vállalta, hogy biztosítja 
az útlaphoz szükséges 500m3 
darált betont és az azt kiékelő 
150 tonna M0-22-es frakciójú 
dolomitot.  A város a darált 
beton és az M0-22-es frak-
ciójú dolomit bedolgozásá-
nak költségeit is viselte. Ez 7 
nap munkát jelentett. A kész 
útalap után jöhetett az 5 cm 
vastag darált beton, mely be-
szerzésének költségeit és an-
nak bedolgozását már szintén 

a lakók viselték.  Ez a konst-
rukció egy portára 180.000.-
Ft költséget jelentett. Fontos 
megemlíteni, hogy ez az út-
fejlesztés nem jöhetett volna 
létre, ha Ballai József helyi 
lakó nem dolgoz ki mindent 
a legapróbb részletekig és 
nem tartja folyamatosan az 
utca lakóival a kapcsolatot. 
Nagy segítséget jelentett Sági 
Károly is, aki vállalta az önré-
szek befizetését.  És végül, de 
nem utolsó sorban írnom kell 
Farkas János vállalkozóról is, 
aki azon túl, hogy önköltségi 
áron vállalta az utca lakóira 
háruló kivitelezést, rendkívül 
konstruktívan állt az egész 
munkához az esetlegesen fel-
merülő problémákhoz. Köszö-
nöm nekik a hozzáállásukat. 
Örülök, hogy ilyen emberekkel 
dolgozhattam együtt. 

Fontos beszélnünk az Or-
chidea utcai útfejlesztésről, 
abból a szempontból is, hogy 
ez a kísérleti projekt megte-
remtette az alapját annak, 
hogy ugyan ezzel a módszer-
rel a többi utcában is fejlesz-
szük az utakat.

Dr. Fekete Gábor

Augusztusi számvetés

A pontos műsor itt olvasható: 
12.00 ChickenFood Kft. kakasfőző versenye Héjjas János 

30/239 2409
12.30 Lovaskocsis felvonulás
14:45 Köszöntő beszéd, 
15:00 Mintapinty gyermekzenekar 
16.00 Mathiász János Általános Iskola bemutatója 
16.20 Kecskeméti Repülő és Vívó SE bemutatója 
16:45 Kakasfőző verseny díjátadás, 
17.00 Furfangos paraván Lázár Ervin: „Vacskamati virágja” 

című meséjének feldolgozása 
17.30 Csipkefa zenekar  
19.00 Tombola sorsolás
20.00 Horizont Happy Band koncert 



2021. szeptember6 KÖZÉLET n  Katonatelepi Közügyek

Sokat gondolkoztam azon, 
hogy szakértelem híján 
van e jogom bármit is írni 
a múlt héten elkezdett er-
dőirtásról. Arra jutottam, 
hogy beszélnünk kell róla. 
Amikor hajnalban meghal-
lottam az első kidőlő fa 
hangját, komolyan azt hit-
tem földrengés van. 

Mikor magamhoz tértem 
az első gondolatom az lett, 
hogy megsülünk nyáron, hi-
szen olyan jó, hogy itt ez a kis 
erdő. Ezután pedig csak jöttek 
a kérdések, és rájöttem, hogy 
egyáltalán nem tudom rájuk a 
választ. Vajon legálisan terme-
lik ki? Hogy lehet ezt ellenőriz-
ni? Hol kell bejelenteni? Vajon 
kötelező újra telepíteni, vagy 
lehet, hogy építési telek lesz? 
Most akkor ez magán tulajdon, 
vagy állami? És ha újratelepí-
tik, hagyják felsarjadzani és 
ugyanolyan undorítóan gondo-
zatlan, szemetes lesz, mint a 
Lugas sori, vagy rendezettebb 
lesz, mint a Zsigmond Ferenc 
úti.  Ha újratelepítik, vajon 

kiszedik e belőle a szemetet 
vagy csak simán beleforgatják 
a földbe telepítésnél. Egyál-
talán mennyi idő kell ahhoz, 
hogy megnőjön. Mindjárt éb-
red a gyerek mit mondjak er-
ről neki? Hova mennek ilyen-
kor a nyuszik, sünik, mókusok, 
őzek, madarak? Nem tudom, 
nem tudom, nem tudom...

Majd az önnyugtatás.. Biz-
tos valaki tudja? Ne legyünk 

álszentek, mi is tüzelünk fá-
val télen, mi is grillezünk, a 
mi házunk is fából készült, 
ehhez kell az anyag. Egekben 
van az építőanyag árak ilyen-
kor éri meg kitermelni. Nem 
azért vesznek és telepítenek 
erdőt, hogy utána ne használ-
ják fel. Az erdőgazdálkodás 
nem az én asztalom, biztos 
valaki jobban tudja nálam. 
Egyébként is ránő az erdő a 

kertekre és veszélyesek a ki-
dőlő fák.

De kire veszélyesek, és mi-
ért csak a saját érdekeinket 
nézzük? Jane Goodall sem 
véletlenül alapította a „Rügyek 
és gyökerek” környezetvédő 
hálózatot, én nem véletle-
nül alakult ki a „10 millió fa” 
csoport sem Kecskeméten. 
Na, most akkor mi van? Mit 
lehet itt tenni? Nem lehetne 
csak ritkítani? Vagy másként 
felépíteni a rendszert, hogy 
mindenkinek jó legyen? Kinek 
kell feltenni a kérdéseket? És 
ki tudja a válaszokat?

A kislányommal elmentünk 
megkérdezni a bácsikat, hogy 
mit csinálnak és miért. A Bá-
csik kedvesen elmagyarázták, 
hogy megérett az erdő, és ve-
szélyes ezért kell kivágni. Hogy 
újra telepítik-e? Erre egy nem 
meggyőző,” gondolom” volt a 
válasz. Anna azóta mindenki-
nek azt mondja: Kivágják az 
erdőt, de újra telepítik. Igaza 
legyen!

Török Edit

Erdőirtás

(Szerkesztői megjegyzés: Török Edit írása egy visszatérő problé-
mát közelít meg, más szemszögből, melyről sok fórumon vitat-
koztunk, korábbi lapszámainkban és a Facebook csoportban is. 
Katonatelep bővülésével bizony a zöldterületek is csökkennek, 
melyek visszapótlása nem megy könnyen és körültekintően. A 
cikkben bemutatott erdőirtás, a nyilvános adatok alapján, külte-
rület és magántulajdonú erdőrészlet, sok tulajdonos által birto-

kolt. A hatályos erdőtörvény alapján a fák kivágása, ha szabályo-
san történik, teljesen jogszerű. Azonban az újratelepítésre oda 
kell figyelni, mert ha nem megfelelően történik, csak szemétlera-
kásra alkalmas „susnyás” lesz a helyén. A „Tisztább Katonatele-
pért” csoportnak figyelni kell a továbbiakra, és ha szükséges, az 
Erdészeti Hivatal figyelmét fel kell hívni az esetleges szabályta-
lanságokra, hogy környezetünk tiszta maradjon!)

Az Izsáki út négysávosítása
Kecskemét úthálózatának 
egyik kulcsfontosságú ele-
me az Izsáki út, óriási forga-
lommal, csúcsidőkben for-
galmi dugókkal. Úgy tűnik, 
mintha már hosszú-hosszú  
évek óta hallanánk az út 
négysávosításáról, de ed-
dig valahogy nem látszott 
elmozdulás. Számíthatunk 
változásra? – erről beszél-
getünk Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármesterrel.

– Valóban hozzávetőleg 
tízévnyi előkészület után va-
gyunk, de már kezd látszani 
az alagút vége. A Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő /NIF/ Zrt 
a korábbi terveket úgymond 
összefésülte, aktualizálta, s 
tájékoztatásuk szerint komoly 
előre lépés történt, mindkét 
építési ütemet illetően.

– A két építési ütemet le-
het konkretizálni?

– Igen. Az első ütem az Ár-

pád körút-Vízmű utca közti 
szakaszt, a második ütem a 
Vízmű utca-M5 autópálya közti 
szakaszt érinti. Az első ütem-
hez a területszerzési és -elő-
készítési feladatok, valamint a 
kivitelező kiválasztására irá-
nyuló feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához szük-
séges forrás biztosítva van, a 
feladat meghatározás megtör-
tént. A területszerzési eljárás 
megkezdődött, a beérkezett 

ingatlanforgalmi szakvélemé-
nyek jóváhagyása folyamatban 
van. Amint ezek vizsgálata 
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lezárul, megkezdődik a vételi 
ajánlatok kiküldése az érin-
tett ingatlanok tulajdonosai 
részére. A kivitelező kivá-
lasztására irányuló feltételes 
közbeszerzési eljárás aján-
lati felhívásra az augusztus 
3-i határidőig 5 db ajánlat 
érkezett, amelyeknek zajlik 
a bírálata. A második ütem 
kapcsán is megtörtént a terü-
letszerzés és –előkészítés és 
a  feltételes kivitelezői közbe-
szerzési eljárás elrendelése,  
azonban a szükséges forrás 
teljes mértékben egyelőre 
még nem került biztosításra.

– Lehet-e tudni, hogy  
mennyibe fog kerülni ez a 
beruházás?

– Az első építési ütemet 
illetően – ahogy már említet-
tem - folyamatban van a kivi-
telező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás, míg a 
második építési ütem kap-
csán erre csak később kerül-
het sor. Mindkét részberuhá-
zás esetében ezen eljárások 
eredményes lezárását követő-
en tudunk tájékoztatást adni a 
kivitelezés költségeiről.

– Előreláthatóan mikor 
kezdődhet el a beruházás?

– Az aktuális ütemezés 
szerint ez év végén zárulhat 
le az első ütemet érintő köz-
beszerzési eljárás a vállalko-
zási szerződés megkötésé-
vel, azonban annak hatályba 
lépésére és így a beruházás 
megvalósításának megkezdé-
sére csak külön, erre vonat-
kozó további döntés alapján 
kerülhet sor, a kivitelezéshez 
szükséges forrás biztosítását 
követően. A második építé-
si ütemet illetően amint a 

teljes forrás rendelkezésre 
áll, megkezdődik a tényleges 
területszerzési eljárás a vé-
teli ajánlatok kiküldésével. A 
terület előkészítési feladatok 
(köztük az érintett épületek 
bontási és a hozzájuk tarto-
zó közművek bontási és/vagy 
áthelyezési munkálatai) a te-
rületszerzési eljárások üte-
mezett lezárását követően, 
leghamarabb 2022 tavaszán 
kezdődhetnek meg. A terü-
letszerzési- és előkészítési 
feladatok előrehaladásának 
függvényében, tervezetten 
2022 második felében indul-
hat meg a kivitelező kiválasz-
tására irányuló feltételes köz-
beszerzési eljárás.

– Hány lakóházat, illetve 
egyéb ingatlant kell kisajá-
títani?

– Az első  építési ütem 

megvalósításához  35 ingat-
lan tulajdonjogát kell rendez-
ni a ezek közül 5 érint épüle-
tet. A második építési ütem 
megvalósításához 64 ingatlan 
tulajdonjogát kell rendezni, 
itt azonban már 21 esetben 
épületről van szó. Ez az ára 
annak, hogy a napi húszezer-
re tehető jármű gyorsabban 
eljusson céljához. Szeretném 
felhívni az út mellett lakók 
figyelmét arra, hogy a beru-
házás miatti zaj, por kivédé-
se érdekében igényelhetnek 
majd támogatást a nyílászá-
rók cseréjéhez. Egyébként az 
út négysávosítása kapcsán 
már volt lakossági fórum, s 
valószínű, hogy a beruházás 
tényleges elkezdéséig még 
több is lesz.

Lejegyezte: 
Kovács Klára

Tanévkezdés a Mathiászban
2021. augusztus 31-én 
ünnepélyes keretek kö-
zött tudtunk Tanévnyitó 
ünnepséget tartani. A sok 
gyermek és szülő jelenléte 
valóban ünnepi hangulatot 
adott ennek a délutánnak. 
Az iskola sportcsarnoká-
ban régen volt ekkora lét-
számú rendezvény, hiszen 
a járvány miatt az elmúlt 
tanévben az ünnepségek 
osztály szinten zajlottak, 
vagy elmaradtak. 

Minden évben vannak sze-
mélyi változások. Az idén is 
köszönthettünk új pedagógust 
az alsó és a felső tagozatban 
is. Rövidnek érezzük a nyári 
szünetet és hosszúnak tűnik 
a tanév. 181 tanítási napunk 
lesz, és a szokásos szünetek 
alatt kicsit erőt gyűjthetünk.

Az iskola létszáma folyama-
tosan nő. Míg 2012-ben 127 
diákja volt az iskolának, úgy 
most az idei év szeptembe-
rében 204 tanuló kezdte meg 
a tanévet. Az első osztály 31 
fővel indult, de folyamatosan 
növekedik a létszám a többi 
évfolyamon is. 

Korábban 20 fő körüli osz-
tály létszámok voltak jel-
lemzőek, most viszont több 
évfolyamon is efölötti létszá-
mokkal kellett számolnunk. 
Az iskola arra hivatott, hogy a 
katonatelepi gyerekeket oktas-

sa-nevelje, de lassan „kinőjük” 
az iskolát. Tavaly tudtunk két 
első osztályt indítani, az idén 
ilyet nem is tervezhettünk vol-
na a tanterem hiány miatt. A 
tantermek nagysága is lassan 
gondot jelent, mert a koráb-
ban kisebb létszámú osztályok 
kényelmesen elfértek a kisebb 
termekben is, most viszont 
egyre több gyereket kell ugyan 
ezekben a tantermekben el-
helyezni. Katonatelep lakos-
ságával, az itt építkező és ide 
települő családok létszámá-
val együtt növekszik az iskola 
gyermek létszáma is. Ennek 
nagyon örülünk, de ezt a hely-

zetet kezelni kell, hiszen mi 
szeretnénk valamennyi kato-
natelepi gyermeket felvenni ide 
az iskolába. Kevés az iskolai 
tanterem, mosdó helyiség és 
zsúfolt az intézményhez tarto-
zó parkoló is. A jövőben mind 
a Tankerület, mind az Önkor-
mányzat által valószínűleg fog 
is születni megoldás ennek a 
helyzetnek a kezelésére. Bár 
azt is tudjuk, hogy egyetlen 
csettintésre ilyen nagyobb vo-
lumenű dolgok nem tudnak 
megoldódni. A jogi procedúra, 
a pénzforrások megteremtése 
egy-két vagy akár több évet is 
igénybe vehetnek.

A legfontosabb, hogy szep-
tember elején megkezdődjék 
a munka, a tanítás az iskola 
falai között. Az első osztályo-
sok megkezdik általános isko-
lai tanulmányaikat, míg nyol-
cadik osztályos tanulóinknak 
ez az utolsó tanév. Komolyan 
kell venniük a tanulást, hiszen 
a központi felvételi eredmé-
nyük és a bizonyítványukban 
szereplő jegyek alapján dől el, 
hogy melyik középiskolában 
folytathatják jövőre tanul-
mányaikat. Büszkék vagyunk 
azokra a volt Mathiászosok-
ra is, akik az idén májusban 
érettségiztek. Kiváló érettségi 
eredmények születtek, több 
tárgyból emelt szintű érett-
ségit is tettek, és valameny-
nyien közép vagy felsőfokú 
nyelvvizsgát szereztek. Ezek-
kel a szép eredményekkel, jó 
eséllyel jelentkezhettek egye-
temekre, ahová valóban fel-
vételt is nyertek. A „kis iskola” 
jelző tehát nem „kis tanulást” 
jelent, hiszen célunk az, hogy 
biztos tudással hagyják el 8 év 
után tanulóink ezt az iskolát. 
Kellő szorgalommal, kitartás-
sal, jó és megalapozott cé-
lokkal bátran vághatnak neki 
diákjaink terveik megvalósí-
tásához.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Az új első osztályosok
Fotó: Kisberk Hella
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Verseny – sportszerűen
A nyári időszak bővelkedett 
sporteseményekben. És bár 
nem követem annyira fi-
gyelemmel ezeket, mint 
korábban, a magyar vonat-
kozású történésekre azért 
igyekeztem jobban odafi-
gyelni. Ernest Hemingway 
szerint a sport megtanít 
becsületesen győzni, vagy 
emelt fővel veszíteni, a sport 
tehát mindenre megtanít. A 
labdarúgó EB-n követhettük 
válogatottunk szereplését 
és láthattuk, hogy akarás-
sal, csapategységgel lehet 
tisztesen helytállni. Olimpi-
konjaink eredményei mögött 
rengeteg munka, lemondás, 
fizikai és mentális felkészü-
lés áll. Sokszor apróságokon 
múlik kiesés, vagy győzelem. 
Gyakori vád, hogy a profi 
sport teljesen üzletiessé 
vált. A méltatlanul háttér-
be szoruló paralimpia ver-
senyzői egészen elképesztő 
eredményeket produkálnak, 
élettörténeteik mögött sze-
mélyes tragédiák, döbbe-
netes események húzódnak 
meg. A verseny, ha tisztes-
séges, megbecsülést vált ki, 
motivál, erőfeszítésre kész-
tet mindannyiunkat.

Amikor versenyre gondo-
lunk, nem csak a sport járhat 
a fejünkben. Az élet maga is 
egy verseny, ahol van, hogy 
nyerésre, máskor vesztésre 
állunk. Versenyt futunk az 
idővel, a feladatokkal, teen-
dőkkel. Igaz ez munkánkra 
és magánéletünkre egya-
ránt. Megnyerünk dolgokat, 
de nincs dicsőség, babérko-
szorú, aranyérem. Van, hogy 
értékelik, máskor észre sem 
veszik teljesítményünket. 
Máskor veszítünk: alulmara-
dunk egy állásinterjún, nem 
tudunk helytállni az élet va-
lamely területén, egy nehéz-
ség megoldására tett erőfe-
szítéseink csődöt mondanak. 
Versenyeztetjük gyermeke-
inket, de nem biztos, hogy 
felkészítjük őket a sikerre, 
vagy a kudarcra. Verseny-
zünk tisztességesen és aljas 
módon, legyőznek becsülete-
sen és erkölcstelenül. Gyak-
ran egyedül akarunk nyerni, 
csapatban pedig nem tudunk 

gondolkodni. A verseny tehát 
jó is, meg rossz is lehet.

Néha azonban szükséges 
lenne egy kicsit megállnunk, 
önvizsgálatot tartanunk. A 
céljaink elérhetőek-e? Ál-
dozat nélkül persze semmi 
nem lesz a miénk, de nem 
hozunk-e túl nagy áldozatot? 
Nem válunk-e szűklátókö-
rűvé miközben csak egy-két 
dologra fókuszálunk? Nem 
kopnak-e el mellőlünk embe-
rek és nem rendül-e meg az 
egészségünk? Vagyis nem fi-
zetünk-e túl nagy árat a célja-
inkért? Mi a fontos? Helyes-e 
a céljaim sorrendje?

A Bibliában – talán megle-
pő módon – számos sporté-
letből vett példát találunk. Pál 
apostol így az 1. Korinthusi 
levél 9. részében: Nem tud-
játok-e, hogy akik versenypá-

lyán futnak, mindnyájan fut-
nak ugyan, de csak egy nyeri 
el a versenydíjat? Úgy fus-
satok, hogy elnyerjétek. Aki 
pedig versenyben vesz részt, 
mindenben önmegtartóztató: 
azok azért, hogy elhervadó 
koszorút nyerjenek, mi pedig 
azért, hogy hervadhatatlant. 
Én tehát úgy futok, mint aki 
előtt nem bizonytalan a cél, 
úgy öklözök, mint aki nem a 
levegőbe vág, hanem meg-

sanyargatom és engedelmes-
sé teszem a testemet, hogy 
amíg másoknak prédikálok, 
magam ne legyek alkalmat-
lanná a küzdelemre.

Mit mond az apostol?
Először is emlékeztet arra, 

hogy azok a dolgok, amikért 
futunk, és amiket elérünk, el-
múlnak. Nem ünneprontó ez-
zel, hanem realista. Kell-e ne-
künk minden, amire vágyunk?

Másodszor arra hívja fel 
a figyelmünket, hogy van 
„hervadhatatlan” koszorú, 
vagyis olyan, ami örök. Itt az 
örök életre gondolt, aminek 
lehetőségét Jézus Krisztus 
szerezte meg áldozatával az 
ember számára. Ezt a meny-
nyei célt nem valami bizony-
talan, elérhetetlen dolognak 
tekinthetjük („úgy öklözök, 
mint aki nem a levegőbe 

vág”), hanem reálisan elér-
hetőnek. Nem lehetetlen üd-
vözülni, örök, boldog életet 
nyerni, de el kell hinnem an-
nak valóságát láthatatlansága 
ellenére is.

Harmadszor azt is meg-
tanulhatjuk, hogy mindezért 
erőfeszítéseket kell tennünk. 
Ahogy a sportoló az eredmé-
nyekért, mi a napi boldogulá-
sunkért áldozatot vállalunk, 
úgy kell lemondani bizonyos 

dolgokról a mennyei cél érde-
kében. Ez nem jelenti azt, hogy 
önmagunkba roskadó, élveze-
tekről lemondó életet kell élni, 
azt azonban igen, hogy nem 
minden szó, tett, nem minden-
féle életvitel egyeztethető ösz-
sze a mennyei cél elnyerésével. 
A test, ami bibliai szóhaszná-
latban az anyagias, földhöz 
ragadt gondolkodást is jelenti, 
mindig visszahúz a céljaink 
elérését illetően – különösen 

igaz ez akkor, amikor mennyei 
célokról van szó.

A sportolók, vagy éppen 
nagy célokat elért emberek 
mellett ott állunk a magunk 
talán kisebb, de mégis az 
életünket alapvetően megha-
tározó célkitűzéseivel. Segít-
sen ezekben mindannyiunkat 
Isten, de ne feledjük el: Ő 
örök célt készített, erre hívott 
meg, ezért is kell küzdenünk a 
mindennapokban!

Laczay András
lelkipásztor
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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: 13–17 óráig

Gyermekorvos: dr. Kaiser László gyermekorvos
+3676 471053 +3630 4065318

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 14–17 óra,  
kedd, csütörtök 10–12 óra,tanácsadás szerda 14–15 óra
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   

(+3630 590 1819)  +3676 507 916

Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 
Rendelő:+3676  471 503 minden kedden 12:30–13:00

Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/A Tel.: +3676 323 188

Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8–13 óráig,  
kedd, csütörtök: 13–18 óráig

Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő +3670 313 4372

KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 

Tel.: 0670/413-6450; A posta átmeneti ideig szünetel.
Kecskemét–katonatelepi üzletek, boltok:

Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.  
Tel.: +3630 7698259

Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,  

vasárnap 6–11 óráig Tel.: +3630 7697370
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

Szevasz Ferikém!
Innen írok neked a napfényes Fingjapuk-
kiból. Most este tizenegy van, de olyan, 
mintha fényes nappal lenne. A nap le 
se megy, a kocsmákban be kell húzni a 
zsalugátert, mert különben senki nem 
hajlandó inni. De a besötétített ablakok 
mögött aztán úgy nyelik a vodkát, mint-
ha mindenkinek az lenne az utolsó napja. 
A másnaposságot nem is ismerik. Reggel 
fölkelnek, aztán, mintha mi sem történt 
volna, mennek munkába. Nekem valahogy 
csak az első fele sikerült. A vodkákat én is 
szorgalmasan nyeltem egy darabig, aztán 
a jó ég tudja, hogy mi történt. Mindjárt 
első reggel borogatással a fejemen éb-
redtem, meg volt egy lavór is az ágyam 
mellett. Három gyógyszert is bevettem, de 
a fejem úgy hasogatott, mintha bárddal 
csapkodnák. Egész nap a vacakul lefestett 
mennyezeten néztem a repedéseket.

Maga a repülés nem volt rossz, pár 
sörrel bemelegítettem, hogy ne pánikoljak be 
túlságosan a fedélzeten. Pestről Helsinki-
be repültünk, aztán ott öt órát dekkoltunk a 
repülőterén, és onnan kb. még egy óra volt 
Oulu. Tomi, a fiam kijött értünk a reptérre, 
onnan még egy órát mentünk észak felé, amíg 
ide nem értünk Fingjapukkiba. Ez egyébként 
egy kis porfészek, Katonatelepnél jóval kisebb, 
de a tehenek terelőútvonala különb, mint az 
itthoni 441-es. Itt elég nagy a tehénsűrűség. 
Minden emberre jut legalább öt. 

A Tomi megmutatta az istállókat. 
Olyan tisztaság van ott, hogy enni lehetne 
a pad lóról. Napi kétszer takarít, szórja a 
szalmát meg, ha lejár a Bach, akkor be-
rak egy kis Mócártort – a Klári szerint 
Mozart – a teheneknek. Azt mondják, 
hogy a zenétől jobban tejelnek. Igazi finn 
kovboj lett a gyerek. Többet keres mint én. 
Nem jön ez már haza. Majd talál ma-
gának valami tenyeres-talpas macát, az-
tán letelepszenek itt a környéken.

Egyik nap már nagyon untam ezt a 

hegedülést, előkertesem a pendrájvomat – 
Klári szerint pendráj –, amin mindig van 
egy kis hazai rendes zene, aztán lecserél-
tem a Bachot Kis Grófóra, hadd legyen 
már valami hangulat, hogy ne mindig 
csak ez a bágyadt vonózás menjen. 

Utóbb kiderült, hogy nem volt jó ötlet. 
A finn tehenek valahogy nem voltak oda a 
mulatósért, és utána napokig nem akartak 
tejet adni. Szerencsére a tulaj nem tudta 
meg, hogy nekem köszönheti ezt a kiesést.

A fiam egy lengyel sráccal oszto-
zik egy kis házon, a gazdaság területén. 
Minket a saját szobájába szállásolt el, 
ő addig leköltözött a földszinti közös nap-
paliba. Eleinte egy magyar gyerekkel volt, 
de nem csípték egymást. Ezekkel a ma-
gyarokkal nem lehet kijönni. Szerencsére 
sikerült neki kitúrni, a helyére pedig, ezt a 
lengyelt vették föl. Valami Grabowskinak 
hívják. Egy baj van vele, hogy nagyon fél 
az egerektől. Pedig azokból van itt bőven.

Képzeld, a tulajéknak vannak csirkéik 
is, de csak késő tavasztól kora őszig tudják 
őket kint tartani, mert egyébként olyan hi-
deg van, hogy odafagy a csőrük a földhöz. 

Nem fogod elhinni, de csirkekölcsönzéssel 
is foglalkoznak. 100 euróért kikölcsönöz-
het bárki négy tyúkot meg egy kakast a 
nyári szezonra, és tarthatja őket. Bomba 
üzlet! Mire hazaérünk, már biztosan 
kikelnek az első csibéid, aztán pár hónap 
múlva akár te is belevághatsz. Majd 
megnézzük, hogy hogy megy az üzlet, 
aztán lehet, hogy én is elkezdek csibézni. 
Teszek el neked pár tojást, hogy legyenek 
majd itteni finn tyúkjaid is. Majd bera-
kom a zoknik közé, hogy ne törjenek össze. 

Arra számítottunk egyébként, hogy a 
magyar forróságból végre kikerülünk a 
finn hűvösre, de ez nem jött be. A Klári 
annyi cuccot pakolt, hogy felárat kellett fi-
zetni a csomagokért. A fagyasztott húsle-
vesről csak nagy nehezen tudtam lebeszél-
ni, különben a hűtőtáskát is el kellett volna 
hoznunk. Két esőkabát, télikabát, bundás 
csizma, bélelt nadrág... Mindent hoztunk, 
csak nyári ruhát nem. Kénytelen voltam 
magamra erőltetni a Tomi cuccait. Úgy 
nézek ki bennük, mint egy madárijesztő, 
akinek magas hőfokon mosták ki a ruháit.

A tulaj egyik este meghívott magához 

vacsorára. Te, ne tudd meg, olyan volt, 
mintha egy kastélyban sétálgatnék. Van 
pénze az ipsének. Szereti a régiséget. Tele 
vannak a falak mindenféle régi fegyver-
rel. Leültünk egy baromi hosszú asztal-
hoz, és olyan terülj-terülj asztalkám volt, 
hogy az csak, na. Vacsora után kérdezte, 
hogy nincs-e kedvünk velük szaunázni. Én 
mondtam neki, hogy ilyen melegben nekem 
nem hiányzik, hogy ott üljek egy ezerfokos 
kabinba, amíg meg nem gyulladok. Erre a 
fiam megbökött, és odasúgta, hogy itt mez-
telenül szoktak szaunázni. Elnézve a tulaj 
lányát a fia barátnőjét, meg a feleségét, 
mégis kedvem támadt kipróbálni a híres 
finn szaunát. Klári nem akart csatlakozni, 
ezért a háziasszony ott maradt vele. Hogy 
hogyan értették meg egymást, azt ne kér-
dezd. A szaunában tényleg mindenki le-
dobott mindent. Hát ott nem kellett Potemix, 
azt elhiheted. Egy idő után inkább kimen-
tem, nehogy gond legyen. Jó kis élmény volt.

Ja, képzeld egyszer bementünk egy 
közeli nagyobb városba, erre látom, hogy 
jön velem szembe egy torzonborz szakál-
las fickó. Mondom a Klárinak, hogy, na, 
ezek a migránsok már lassan az északi 
sarkon sem hagyják békén az embert. Erre 
az ürge rám szól magyarul, hogy mig-
ráns ám a jó édes anyám. Persze nem így 
mondta, de ide ezt mégse írhatom le. 

Még egy jó tanács itt a végére; sört re-
pülőn ne vegyél, mert kicsi, és drága. Ja, és 
az enyém még meleg is volt.

Zárom soraimat, ha lenne fészfácekö-
zösségi oldalad, akkor csetelhetnénk is, és 
nem kellene ennyit körmölnöm, de sebaj. 
Vigyázz magadra, és igyál rendesen. Én 
is ezt teszem, pedig nagyon drága itt min-
den, de szerencsére a Tomi fizet mindent.

Üdvözöllek,:
Tibor

Fingjapukki, 2021.08.12.

Wesz Péter
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Tájékoztató a koronavírus 
elleni védőoltásokról

Szerkesztőségi előszó: Augusztusi lapszámukból, főszerkesztői 
hiba miatt, kimaradt Serfőző doktornő írása. A cikket ugyan a Ka-
tonatelepi Közügyek Facebook csoportba feltöltöttem, azonban az 
információk minél szélesebb körű, és nemcsak az internet kapcso-
lattal rendelkező érdeklődők számára, most aktualizálva, nyom-
tatásban is szeretnénk közzétenni. A tévedésért mind a szerző, 
mind az olvasók elnézését kérem.(dr. Kerényi Zoltán főszerkesztő) 

A SARS CoV-2 vírusnak 
újabb és újabb variánsai je-
lennek meg tágabb és szűkebb 
környezetünkben, így sajnos a 
járványnak nincs vége.

Az aggodalomra okot adó 
delta variáns egyre gyorsuló 
ütemben terjed Európában, 
így a védekezésünket is újra 

kell gondolni és megerősíteni. 
Ehhez szeretném az alábbi tá-
jékoztatást adni.

Védőoltást még fel nem vett 
személyek esetében különö-
sen nagy kockázata van annak, 
hogy a megbetegedés esetén 
súlyos állapot alakul ki, kórházi 
kezelés válhat szükségessé. A 

kialakuló szövődmények is ko-
moly egészség károsodásokat 
okozhatnak. 

Lehetőség van néhány órán 
belül a védőoltás felvételére.

Hogyan teheti? 
1. Ha már megtörtént a re-

gisztrációja, úgy az eeszt.gov.
hu internetes felületen fog-
lalhat az ország bármely ol-
tópontján oltásra időpontot. 
Megválaszthatja a felvenni kí-
vánt oltás fajtáját is. Szükség 
esetén háziorvosa tanácsát 
kérheti, ha valamilyen betegsé-
ge miatt nem tudja, hogy mely 
oltás ajánlott Önnek. 

2. Amennyiben még nem re-
gisztrált, úgy azt megteheti

– elektronikusan. vakcinain-
fo.gov.hu regisztráció oltásra. 

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

2021 nyara, csak július és au-
gusztus hónapokat elemezve, 
ismét embert próbáló volt. Az 
aszálytól a jégesőn át a forró 
napokig, szélviharokig, sze-
szélyes területi eloszlásban, 
mindennel találkozhattunk. Az 
idén, még a korábbi éveknél 
is nagyobb volt ez a szóródás, 
hiszen több esetben tapasz-
talhattuk, hogy Katonatelepen 
egyáltalán nem, vagy csak 
nyomokban volt csapadék, a 
város nyugati felén, ugyan-
akkor 15-20 mm csapadék is 
lehullott rövid idő alatt. 
A csapadék formája (jégeső) 
sem volt kisebb környezetünk-
ben jellemző, míg máshol, 
egészen közelben nagy pusz-
títást okozott. A szélviharok 
komoly károkat okoztak nem-
csak a kertekben, de az épü-
letekben is.

Az igazi kertbarátok lassan 
hozzá kell, hogy szokjanak 
ezekekhez a szélsőséges je-
lenségekhez, hiszen az utóbbi 
évek hasonló időszakai sem 
különböztek sokban az idén 
tapasztaltaktól, de próbáljunk 
alkalmazkodni! A szeptembe-
ri időszakban, a termények 
betakarítása során remélhe-
tőleg, lesz még pozitív élmé-
nyekkel való találkozásra.

Célszerűnek látszik most 
is egy kis visszatekintés az 
elmúlt nyár júliusi és augusz-
tusi időjárására, hiszen na-
gyon sok növénynél perdöntő 
szerepe volt ennek a 2 hónap-
nak a környezeti viszonyai. Az 

időjárás Katonatelepen, külö-
nös módon eltér az általában 
Kecskemét időjárási jellemző-
itől, ezt tapasztalhatjuk gyak-
ran, mikor itt nincs csapadék, 
nyugatabbra pedig hatalmas 
mennyiségű eső zúdul ránk. 
Jól szemlélteti ezt a Kutató 
Intézet területén működő me-

teorológiai állomás adataiból 
összeállított két diagram. 

Köztudott, hogy Kecskemé-
ten már sok éve nincs hivata-
los Meteorológiai Állomás, de 
összehasonlítani a Nagykő-
röshöz közelebb eső kutatói 
adatokat az OMSZ adataival, 
lehetséges.

Fenti adatokat összehason-
lítva az OMSZ által közzétett 
országos adatokkal jól látha-
tó, hogy a két nyári hónapra 
jellemző volt az óriási csapa-
dékhiány, és az magas közép-
hőmérsékletű napok száma. 
Katonatelepen a növények 
számára megfelelő 5 mm-es 
csapadék csak 4 napon volt 
mérhető (júliusban az egész 
havi csapadék 80%-a 14-ike 
és 19-ike között esett le!). 

A havi csapadék mennyiség 
a sokéves átlagok alatt volt 
jócskán. Érdekes módon a 
forró napokból júliusban több 
adódott, mint augusztusban 
(5 illetve 3). 

Forró napokon a maximum 
hőmérséklet meghaladja a 
35OC-ot). Alig volt viszont 
trópusi éjszaka, amikor az éj-
szakai minimum hőmérséklet 
nem megy 20 0C alá. (Július-
ban 2, augusztusban 1).

2021. augusztusi hőmérséklet és csapadék Katonatelepen
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2021. júliusi hőmérséklet és csapadék Katonatelepen Dr. Kerényi Zoltán
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– ezt követően az eeszt.gov.
hu oldalon időpontot foglal-
hat. 

3. Ha nincs lehetősége 
elektronikus regisztrációra, 
keresse háziorvosát, aki a 
papír alapú regisztrációban 
segíti Önt. 

Minden korosztály, ameny-
nyiben még nem részesült 
védőoltásban, fokozottan ve-
szélyeztetett a koronavírus 
fertőzésre!!!

A Kormány 439/2021. (VII. 
23.) Kormányrendelet értel-
mében: 

Azon 60. életévüket betöl-
tött magyar állampolgárok-
ról, akik még nem részesültek 
védőoltásban, heti rendsze-
rességgel tájékoztatja az 
érintett személy háziorvosát. 

Kérjük ezeket a páciense-
inket, nyilatkozzanak arról, 
hogy elfogadják az oltást, 
vagy elutasítják. Kérem szí-
ves együttműködésüket, a 
megkeresés esetén. Pácien-

seink a megszokott módon 
e-mailben (katonatelep.re-
cept@gmail.com), vagy te-
lefonon kereshetnek 12-13 
óra között: 76/471-428 oltá-
sigény esetén.

Védőoltásban korábban ré-
szesültek 3. oltása

A harmadik oltást részben 
az új variáns megjelenése, a 
védőoltások adta védelem-
nek az idő előre haladásával 
való csökkenése, a nem ele-
gendő védelem létrejötte te-
szi szükségessé. 

Mikor ajánlott a 3 oltás mi-
előbb?

1. Oltott, de valamilyen ok-
ból antitest védettséggel nem 
megfelelően rendelkezők ré-
szére

2. A második védőoltástól 
legalább 4-6 hónap teljen el.

3. 60 év feletti, Sinopharm 
vakcinával oltott idősek

4. Nagy kockázatú (im-
munhiányos, daganatos, vagy 
szervátültetett) betegek

5. Fokozott kockázatnak ki-
tett csoportok (pl. idősottho-
nok lakói)

A 3. oltás típusával kapcso-
latban egyéni mérlegelés szük-
séges, amit a háziorvos, illetve 
az oltó orvos tesz meg. 

Leghamarabb az oltóponton 
veheti fel az igénylő páciens az 
oltást, időpontfoglalás után. 
(eeszt.gov.hu)

2021. szeptember 08-tól 
praxisunkban is történik vé-
dőoltás beadása. A koráb-
bi gyakorlatnak megfelelően 
előre szervezetten, időpont-
ra fogadjuk a pácienseket. 
Amennyiben helyben szeretné 
a védőoltást felvenni, kérem, 
e-mailben jelezze: katonatelep.
recept@gmail.com címen.

Javaslom a védőoltások mel-
lett továbbra is a higiénés sza-
bályok betartását, a távolság 
tartást! 

Rendelőnkről: 
2021. szeptember 1-től 

körzetünkben helybéli körzeti 

ápolónővel fognak találkozni. 
Tóthné Kovács Tímea, pályája 
kezdetétől dolgozott a Megyei 
Kórházban.

Nagy örömünkre immár 
praxisunkban üdvözölhetjük. 
A betegellátás során szerzett 
nagy gyakorlati tapasztalata, 
kedves egyénisége segítség 
lesz, hogy pácienseink meg-
elégedésére tudjuk helyben az 
egészségügyi ellátást biztosí-
tani.

Kérem azonban, hogy a gör-
dülékeny betegellátás végett 
szíveskedjenek az alábbiakat 
betartani: 

– Az orvosi rendelőkben fel-
tétlen szükséges az orrot és 
szájat eltakaró maszk viselése!

– Pácienseket csak előzetes 
telefonos vagy e-mailes egyez-
tetés után fogadunk időpontra. 
A lázas állapotot okvetlen je-
lezzék felénk!!

Továbbra is vigyázzunk 
egymásra!

Még mindig szorít a cipő
Természetesen nem állítjuk, 
hogy mindig minden körülmé-
nyek között a fogyasztónak 
van igaza! Ám sajnos, nem 
egyedi eset, hogy minőségi 
kifogás esetén belenyugszunk 
a számunkra kedvezőtlen 
szakvéleménybe, noha igaz-
ságtalannak érezzük. Ilyen-
kor ne dohogjunk otthon, ne 
panaszkodjunk fűnek-fának, 
hanem forduljunk a békélte-
tő testülethez, mint tette az 
a vásárló is, akinek pár heti 
használat után hordhatatlan-
ná vált az új cipője. Mindkét 
lábbeli talpa levált, mindkettő 
kéregmerevítése darabokra 
tört, elgyengült. 

A fogyasztó cserét kért az 
üzlettől, ahol a talpak hibáit 
megjavíttatták, de a kérgekét 
nem.   A minőségi kifogás ki-
vizsgálására a kereskedő egy 
erre illetékes cégtől szakvéle-
ményt kért, amelyben megál-
lapították, hogy a vásárló rek-
lamációja nem megalapozott.

A szakvélemény szerint 
a kéreg felületén a mereví-
tés megtörése a cipőkanál 
hiányára vezethető vissza, 
továbbá hogy az eltört éles 
anyagszélek okoztak szaka-
dást a kéregbélés szerkeze-

tén. Kizárta a gyári eredetű 
hibát, valamint valószínűsí-
tette, hogy az sokkal inkább 
mechanikai és fizikai behatá-
sok, mint esetlegesen gyen-
ge anyagszerkezet következ-
ményei. Nem nyilatkozott a 
tekintetben, hogy a lábbeli 
javítható-e. 

A fogyasztó a Bács-Kiskun 
megyei Békéltető Testülethez 
fordult, amely az eljárás le-
folytatása után hozott aján-
lásában a fogyasztó javára 
döntött. A vállalkozásnak 15 
napon belül ki kell cserélnie 
a cipőt ugyanolyan vagy a 

fogyasztó választása szerint 
a vételárnak megfelelő mér-
tékben másik termékre.  Ha a 
csere nem lehetséges, akkor a 
lábbeli leadása mellett a vé-
telárat vissza kell fizetni. 

Az indoklás szerint a be-
csatolt szakvélemény alapos 
áttanulmányozása alapján az 
eljáró tanács arra a határo-
zott meggyőződésre jutott, 
hogy az hiányos, továbbá ab-
ból a szakértő végkövetkez-
tetésének alapjai és indokai 
– adatok, körülmények – sem 
ismerhetőek . A szakvélemény 
nem tartalmazta, hogy milyen 

vizsgálati módszereket, eljá-
rásokat alkalmazott a szakér-
tő, vizsgálta-e az anyag- és/
vagy a gyártási hiba lehető-
ségét, illetve milyen vizsgálati 
módszerek, eljárások mentén 
zárta ki azokat, továbbá az 
anyagszerkezet gyengeségét 
miért esetlegesen zárta ki. Az 
eljáró tanács a szakvélemény 
tekintetében vizsgálta a bizo-
nyosság fokát, és arra a hatá-
rozott álláspontra jutott, hogy 
a szakértő feladata nem hipo-
tézis felállítása kellene, hogy 
legyen (cipőkanál használatá-
nak hiánya), hanem minden 
szóba jöhető ok vizsgálata. 

Ezzel a példával, mint már 
eddig is, arra kívántunk rá-
mutatni, hogy ha a vállalkozó 
önként nem teljesíti szava-
tossági, jótállási kötelezett-
ségét/ hangsúlyozzuk: a több-
ség igen/, akkor is van mód 
fogyasztói panaszaink orvos-
lására.

A Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület címe: 
Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 76/501-525, 
70/938 4765

E-mail: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
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Augusztusban elrajtolt a 
megyei 3. osztályú baj-
nokság, melyben a KTSE 
csapata a tavalyihoz ha-
sonló módon idén is részt 
vesz. Szép számban ne-
veztek csapatok az idei 
bajnokságba, hiszen az 
északi csoportban 16 
csapat szerepel. 

A cikk írásáig három mér-
kőzést játszott le csapatunk, 
vegyes eredményekkel. Az 
idénynyitó mérkőzést hazai 
pályán játszottuk, de sajnos 
3-1-es vezetés után veresé-
get szenvedtünk. 

KATONATELEPI SE – FÜ-
LÖPSZÁLLÁSI SE 3–5

Második mérkőzésünket a 
jobbára Katonatelepen meg-
fordult játékosokból újra ala-
kult Ballószögi csapat ellen 
játszottuk, a mérkőzést jól 
kezdtük, ismét sikerült ve-
zetnünk, de 2-0-ás előnyről 
ellenfelünknek sikerült pon-
tot mentenie, úgy látszik a 
mérkőzések végén van gon-
dunk a koncentrációval, hi-
szen második mérkőzésün-
ket sem sikerült megnyerni 
kétgólos előnyből.

BALLÓSZÖGI FK – KATO-
NATELEPI SE  2–2

Az idény harmadik mérkő-
zésére szintén hazai pályán 
került sor, ahol Fülöpjakab 
csapatát fogadtuk. Ezúttal 
a 2-0-ás félidei eredmény 
után a második félidőben 
sikerült tovább növeli az elő-
nyünket és végül, ha nem is 
a legszebb játékkal, de meg-
nyertük a mérkőzést. Erre a 
sikerre már szüksége is volt 
csapatunknak a két „elron-
tott” mérkőzés után. 

KATONATELEPI SE – FÜ-
LÖPJAKAB SE 5–0

További mérkőzéseink az 
elkövetkező hetekben:

KATONATELEPI SE – SZA-
BADSZÁLLÁSI SE: 2021. 09. 
11. 16:30.

TISZAUG KSE – KATONA-
TELEPI SE: 2021. 09. 18. 
16:00

KATONATELEPI SE – 
ÁGAS EGYHÁZA SE: 2021. 
09. 25. 16:00

KEREKEGYHÁZI SE II. – 
KATONATELEPI SE: 2021. 
10. 03. 15:00

KATONATELEPI SE – LA-
DÁNYBENEI LC: 2021. 10. 
09. 15:00

Számítunk a lelkes Kato-
natelepi közönség támoga-
tására a mérkőzéseinken, 
reméljük, hogy sokan ki tud-
nak látogatni a következő he-
tekben. 

Továbbra is egyesületünk 
kezeli a Katonatelepi sport-
pályát, melynek fenntartása 
komoly kihívás, sajnos nem 
mindenki érzi át, hogyan is 
kellene egy ilyen létesítményt 
használni, vagy mivel jár an-
nak üzemeltetése. Annak el-
lenére, hogy támogatásból és 
pályázati forrásokból épült 
a sportpályák többsége, az 
üzemeltetése és az erede-
ti állapot fenntartása közös 
felelősségünk és feladatunk. 
Az üzemeltetés és a fenn-
tartás egy nehéz, költséges, 
de ugyanakkor szükséges, 
komoly dolog, nélküle na-
gyon hamar használhatatlan 
állapotban találnánk a közös 
tulajdont. Ezért is várjuk a 
sportpályát használók jelent-
kezését az egyesületbe, ha a 
minimális tagsági díjjal is, 
de hozzájáruljanak a meglé-
vő állapotok fenntartásához, 

mert sajnos a fű sem nyírja 
le magát, és a szétdobált 
szemét sem önként vándorol 
a kukákba. Az is igaz, hogy 
csak este 10-ig van világítás 
a futópályán, de azt a pár 
órányi villanyszámlát is ki 
kell fizetni. Ha egy kicsit is 
belegondolunk, eléggé nyil-
vánvaló, hogy ezeket a költ-
ségeket egy sportegyesület 
csak a befolyt bevételekből 
tudja fedezni, ilyenek a pá-
lyák, létesítmények bérleti 
díjai, vagy a tagdíjak.

Katonatelepi  
Sportegyesület

Adószám: 18656493-1-03
Bankszámlaszám: 

52500109-11056043-
00000000

katonatelepise@gmail.com

Szentesi Zoltán

KTSE hírmondó

ASZTALITENISZ

A tokiói paralimpián a kecskeméti Szvitacs Alexa asztalitenisze-
ző az S9-es kategóriában bronzérmet szerzett. 

LABDARÚGÁS

Az NB II. újoncaként a KTE Hufbau férfi felnőtt labdarúgó csapa-
ta, bár 2-3-as vereséggel kezdte a bajnokságot a Budafok ellen 
hazai pályán, mégis hat fordulót követően az előkelő negyedik 
helyen áll a tabellán, 11 megszerzett ponttal. 

A Széktói Stadionban három mérkőzés óta nem találtak le-
győzőre, így Pont nélkül távozott Kecskemétről a Soroksár SC 
(5-2), az FC Ajka (3-1) és a Csákvár (2-0) csapata is. Ezen felül a 
két feljutásra abszolút esélyes csapat ellen idegenben is szerez-
tek pontot a kecskeméti fiúk. (Vasas 1-1, DVTK 1-1). 

FUTSAL 

A magyar férfi első osztályú futsal bajnokságban SG Kecskemét 
Futsal csapata a DEAC otthonában kezdte a 2021/22-es bajnoki 
idényt. 

A kecskemétiek végig rosszul és lassan játszottak, elkerülhe-
tő gólokat kaptak. A gyenge teljesítménynek 2-0-s hazai siker 
lett az eredménye. Új igazolást is jelentett be az SG Kecskemét 

Futsal vezetése augusztusban. A 29 éves Öreglaki Norbert a Fe-
rencvárosi TC csapatától érkezett.  

A Kistarcsa Futsal együttese vendégeskedett a Messzi István 
Sportcsarnokban, ahol végül megérdemelt 4-2-es hazai siker 
született. A vendégek jól küzdöttek, de a vendéglátók megdol-
goztak a sikerért. 

Az SG Kecskemét Futsal csapatából Bíró Attila a magyar, míg 
Ninoslav Aleksis a szerb válogatottba kapott meghívást. 

KÉZILABDA

A Pick Szeged együttese látta vendégül előrehozott találkozón a 
KTE-Piroska Szörp felnőtt kézilabda csapatát a férfi kézilabda 
NB I-ben. 

A hazaiak rosszul kezdtek, így a vendégek támadásai sikere-
sek voltak. Ezután a szegediek felvették a ritmust, felpörögtek, 
labdát szereztek és könnyű gólokkal végül 43-20 arányban ma-
gabiztosan nyertek. 

ÍJÁSZAT

Világ és Európa Bajnoki címet szerzett PH-HB történelmi íjka-
tegóriában Földesi Tímea a Szekszárdon megrendezett 3D Íjász 
Világ és Európa Bajnokságon. 

dr. Kovács Péter

Augusztusi kecskeméti sporthírek – ízelítő


