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Október – Őszhó, Magvető hava, Mindszent hava
10.

HIT ÉS ERKÖLCS

4.

ŐSZKÖSZÖNTŐ

A másik rohanni vágyott:
magasba hágott és mélybe szállott,
sodorta, sodorta a szél.
Harmadik szédülni vágyott,
szemét lehunyta, semmit se látott,
kavarta, kavarta a szél.

Lobogott három falevél.

Lehullott három falevél
tehetetlenül a világból.
Ott lenn a sár, fekete mély –
ki emel fel az őszi sárból,
ti szegény három falevél? 

WEÖRES SÁNDOR: 
Ballada három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.

És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból. –

Elröpült három falevél.
...
Az egyik magasba vágyott:
talált a felhők közt új világot,
emelte, emelte a szél.

Októbernek a római naptár-
ban csak sorszámneve volt, 
mivel a nyolcadik volt a sor-
ban, mielőtt a január és feb-
ruár hónapokat hozzáadták az 
évhez.. Elnevezése a latin octo 
szóból származik, melynek je-
lentése nyolc.

Róma októberi ünnepei a 
márciusi jeles napok tükörké-
pei. A földműves, a halász, a 
hajós és a katona a márciustól 
októberig tartó nyárias idő-
szakban volt aktív. Március-
ban tolta vízre a hajóját, vette 
elő a szerszámait, fényesítette 
ki a fegyvereit, és októberben 
vontatta partra, rakta el őket, 
illetve olajozta meg az utóbbi-
akat, hogy a téli nedvességtől 
be ne rozsdásodjanak.

A népi kalendárium Mind-
szent havának nevezi, igaz, 
hogy Mindenszentek ünnepe 
már a következő hónap első 
napjára esik. Máskor is előfor-
dul, hogy az adott hónapban 
kezdődő csillagjegy időszaká-

nak jeles napja kapcsolódik 
a hónaphoz, bár maga az ün-
nepnap kiesik a naptári idő-
szakból. Az Arvisurák szerint 
Magvető hava, hiszen az őszi 
vetés ideje ez a földeken.

A 18. századi nyelvújítók 
szerint az október: „mus-
tonos”, hiszen az október a 
szüret hónapja a vele járó 
ünnepségekkel-mulatságokkal 
együtt. A korai fajták szedését 
ugyan már szeptemberben el-
kezdik, de az „igazi” szüretet 
Teréz indítja 15-én. A tokaji 
aszú szőlőt pedig hagyomá-
nyosan csak október végén, 
28-án kezdik szedni: „Akár 
haszon, akár kár, Simon-Júda 
a határ” – szól a hegyaljaiak 
régi törvénye.

Népi megfigyelések:
• ha októberben a hónap 

elején sok csillag esik, úgy 
szép idő lesz

• az októberi zivatar sze-
szélyes telet jelent

• sok októberi eső, termé-

keny eső, vagy sok októberi 
eső, sok decemberi szél

• ha meleg október hónap-
ja, hideg lesz a február

• ha októberben fagy és 
szél van, úgy január hónapja 
enyhe lesz

Néhány jeles nap, évforduló 
október hónapban

Október 1.  
A nürnbergi per lezárása

A nürnbergi per az első olyan 
per volt, amelyben a szövet-
séges hatalmak a Német Bi-
rodalom politikai, katonai és 
gazdasági vezetői felett ítél-
keztek a második világháború 
során elkövetett bűneik miatt. 
A per a németországi Nürn-
bergben zajlott. A per 1945-
ben kezdődött a németorszá-
gi Nürnbergben. A vádlottak 
a Nemzetiszocialista Német 
Munkáspárt, a Kriegsmarine, 
a Wehrmacht főbb vezetői, va-
lamint egyéb funkcionáriusok 

köréből kerültek ki. Eredetileg 
24 fő került volna a vádlottak 
padjára, de számuk a per kez-
detére különböző okok miatt 
kisebb lett. A nürnbergi per 
folyamán különböző szerveze-
tek (Gestapo, SD, SS) felett is 
ítéletet mondtak.

A főbűnösök pere  75 éve, 
1946. október 1-jén ért véget, 
tizenkét vádlottat kötél általi 
halálra, hetet letöltendő bör-
tönbüntetésre ítéltek, hármat 
pedig felmentettek. Tíz halál-
raítélten 1946. október 16-án 
hajtották végre az ítéleteket, 
Martin Bormannt távollétében 
ítélték halálra, Göring pedig 
október 15-én öngyilkos lett.

A per még éveken át folyta-
tódott, több mint 200 személy 
ellen, ám a nürnbergi ítéletet, 
mely ezen a napon született, 
immár 75 év után sem lehet 
egyértelműen lezártnak tekin-
teni Alighogy véget ért a per, 
máris negatív kritikákkal illet-
ték, melynek hosszú sora még 
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ól évekkel később is folytatódott, 
és visszhangja korántsem volt 
kisebb, mint azon véleménye-
ké, amelyek jogosnak és elfoga-
dottnak hirdették az eljárást.

Október 4. A Szabadság híd 
megnyitása 125 éve

Ezen a napon ünnepeljük a 
125. évfordulóját az 1896. 
október 4-én Ferenc József 
(1867–1916) jelenlétében áta-
dott hídnak, amely az uralkodó 
nevét viselte egészen 1946-os 
átnevezéséig. Azóta Szabad-
ság híd néven ismerjük. A bu-
dapesti hidak negyedikjeként 
építették meg a Buda és Pest 
közötti átjárót, azonban a 
közúti hidak között a harma-
dikként tartják számon.

A tervező,  Feketeházy Já-

nos (1842–1927) mérnök neve 
a nemzetközi színtéren igen 
komoly volt.  1873-tól a MÁV 
igazgatóságának munkatársa-
ként tevékenykedett. Nevéhez 
fűződik például a Fővámház (a 
mai Budapesti Corvinus Egye-
tem), a Keleti-pályaudvar és 
az Operaház tetőszerkezeté-
nek megtervezése, de a hidak 
közül a Ferencz József-hídon 
kívül ő tervezte a Komáromot 
és Révkomáromot összekö-
tő Erzsébet hidat, illetve az 
Esztergom és Párkány közötti 
Mária Valéria hidat is.

Október 5.  
Gróf Bethlen István 

halálának évfordulója

Hetvenöt éve, 1946. október 
5-én halt meg moszkvai bör-

tönében Bethlen István gróf, 
a múlt század egyik legjelen-
tősebb magyar politikusa, a 
Trianon utáni konszolidáció 
végrehajtója, aki 1921-től egy 
évtizeden át állt a kormány 
élén. Az 1930-as évek közepé-
től megvalósuló egyoldalú né-
met orientációt – hiába kerül-
tek vissza jelentős magyarok 
lakta területek a két bécsi dön-
tés révén – ellenezte, miként a 
zsidótörvényeket és a belépést 
is a második világháborúba. 
Magyarország 1944. március 
19-i német megszállása után 
bujkált, 1944 telén felvette a 
kapcsolatot a szovjetekkel, de 
elzárkózott az együttműkö-
déstől a kommunistákkal. A 
szovjet hatóságok letartóztat-
ták, a Szovjetunióba hurcol-
ták, feljegyzések szerint az ek-
kor már nagybeteg, hetvenkét 
éves Bethlen  moszkvai börtö-
nében halt meg. 

Október 6. A 13 Aradi  
vértanú emlékezete, 
nemzeti gyásznap

Bár korábbi évek évfordulói 
kapcsán már többször feli-
déztük a vértanúk halálának 
évfordulóját, mégis időszerű 
néhány vélt, vagy valós mon-
dást citálni, ami a hősök ajkát 
elhagyta a kivégzése előtt. Az 
Aradon kivégzett honvédtisz-
tek tulajdonképpen 16-an vol-
tak, de általában csak az októ-
ber 6-án kivégzetteket említik 
„Aradi vértanúként”, hozzávé-
ve a Pesten kivégzett Batthyá-
nyi Lajost is. 1849. augusztus 
22-én Ormai Norbert honvéd 
ezredest, a honvéd vadászez-
redek parancsnokát – őt szo-
kás az első aradi vértanúnak 
is nevezni –, 1849. október 
25-én Kazinczy Lajos honvéd 
ezredest, Kazinczy Ferenc fiát 
– őt szokás a tizenötödik aradi 
vértanúnak nevezni – és 1850. 
február 19-én Ludwig Hauk 
alezredest, Bem József tábor-
nok hadsegédét. Lenkey János 
honvéd vezérőrnagy szintén az 
aradi várbörtönben halt meg; 
őt azért nem végezték ki, mert 
a börtönben megtébolyodott. 
A magyar köztudatban a mon-
datok sokáig, mint hiteles, a 
vértanúk által kivégzésükkor 
valóban elmondott szavak él-
tek. A valóság az, hogy e mon-
datok később, ismeretlen szer-
ző által elképzelt mondatok. A 

kivégzés napjáról számtalan, 
sok esetben a szemtanúk által 
lejegyzett feljegyzés és visz-
szaemlékezés maradt fenn, 
azonban ezek egyike sem em-
líti e mondatokat, szerintük a 
vértanúk némán mentek hó-
héraik elé. Emlékezzünk most 
a hősökre Lázár Vilmos hon-
véd alezredesnek tulajdonított 
mondattal:

„Ki tehet arról, hogy ilyen 
a magyar sorsa? Krisztus ke-
resztje tövében érett apostol-
lá az apostolok lelke és bitófák 
tövében kell forradalmárrá 
érni a magyar lelkeknek.” 

Október 14. Schickedanz 
Albert születésének  

évfordulója

175 évvel ezelőtt ezen a na-
pon született Schickedanz 
Albert magyar műépítész, 
festő, az eklektikus építészet 
jeles képviselője, a Millenni-
umi emlékmű, a Műcsarnok 
és a Szépművészeti Múzeum 
tervezője.

Kevés építésznek adatott 
meg, hogy architektonikus 
keretbe foglaljon egy teret, 
amely egy ország egyik leg-
fontosabb, emblematikus tör-
ténelmi, kulturális, idegenfor-
galmi színtere. Schickedanz 
Albert csendes, nyugodt vér-
mérsékletű ember volt. Nem 
kedvelte a hangos újítókat, 
szépségeszményét a hagyo-

mányban találta meg. Sok-
oldalú ember volt, művészi 
pályafutására monumentális 
építészeti alkotásai nyomják 
rá bélyegüket.

Október 22. Szent Györgyi 
Albert halálának  

évfordulója

1986. október 22-én, 35 éve, 
hunyt el Szent-Györgyi Albert 
világhírű magyar orvos és bio-
kémikus, nemzetünk egyetlen 
olyan Nobel-díjasa, aki a tudo-
mányos elismerést hazai tevé-
kenysége nyomán kapta meg. 
Szent-Györgyi leghíresebb 
és legjelentősebb felfedezé-
se a C-vitamin izolálása volt, 
de elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a P-vitamin elkülöní-
tésében, a citrátkör megisme-
résében, valamint az emberi 
izomszövetek tanulmányozása 
terén is. A jótékony vitamin, 
melyet a tudós először – a 6 
szénatom nyomán – hexa-
uronsav, később pedig – a 
skorbut elleni hatékonysága 
miatt – aszkorbinsav névre 
keresztelt el, 1937-ben orvosi 
Nobel-díjat hozott Szent-Györ-
gyi Albert számára. Élete és 
munkássága az egész vilá-
gon nagy elismerést kapott, 
számtalan egyetemi díszdok-
torává fogadta és tudományos 
díjak sorát vallhatta magá-
énak. Szent-Györgyi Albert 
idős korában sem veszítette 
el szellemi frissességét, sőt, 
egészen 1986. október 22-én 
bekövetkezett haláláig komoly 
kutatói és közéleti tevékeny-
ség jellemezte őt. A magyar 
nép egyik leghíresebb és leg-
megbecsültebb fiát 93 évesen, 
Woods Hole-i otthonában érte 
utol a halál, sírja máig az óce-
án partján álló ház kertjében 
található meg. 

Lázár Vilmos vértanú

Hősök tere Millenniumi 
emlékmű

Szent Györgyi Albert
Forrás: Pinterest, olajfestmény
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Október 23. Az 1956-os 
forradalom 65. évfordulója

Az újkori magyar történelem 
eme jeles napjáról már több 
megemlékezést tartottunk 
lapunk hasábjain is, de a tör-
ténészek is minden részletét 
elemezték. 65 év távlatában 
sok esemény részletesebb 
megvilágításba kerülhetett 
és megítélésük is árnyaltabbá 
vált. Most egy olyan részle-
tére szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet, mely eddig nem ke-
rült a fókuszba, mégpedig a 
vidéki Magyarország szerepe 
a forradalmi eseményekben. 
Máig is sokan úgy tartják, 
hogy a kiindulópont Budapest 
volt, de ma már előkerültek 
olyan dokumentumok, melyek 
jobban kidomborítják a vidék 
szerepét is. 

A nagyközönség számá-
ra az 1956-os forradalom 
és szabadságharc története 
egyértelműen Budapest köz-
pontú eseménysorozatnak 
tűnhet. Noha kormányza-
ti-közhatalmi centrumként 
kétségkívül a főváros számí-
tott a forradalom idegköz-
pontjának, de a kommunista 
diktatúrát megrengető októ-
ber 23-i felkelés lángját még-
is vidéken lobbantották fel. 
A forradalmat és szabadság-
harcot brutálisan leverő szov-
jet intervenció után az ellen-
állás utolsó parazsai szintén 
vidéken hunytak ki, jóval az 
után, hogy Budapesten már 
kíméletlenül felszámolták 
azt. Ha a fontos részleteket 
nézzük, a kép ennél sokkal 
árnyaltabb. Az 1956-os ese-
mények történetét tanulmá-
nyozó kutatók között ma már 
egységesnek tekinthető az az 
álláspont, hogy a forradalom 
– lényegét tekintve – Szege-

den kezdődött el. Október 
16-án a dél-alföldi egyetemi 
városban jött létre, pontosab-
ban vált ki az egységes kom-
munista Dolgozó Ifjúság Szö-
vetségéből (DISZ), és alakult 
újjá a Magyar Egyetemisták 
és Főiskolások Szövetsége, 
a MEFESZ. Ez azért számít 
kulcsfontosságú esemény-
nek, mert noha 1956 nyará-
ra a Petőfi Körbe, valamint a 
Magyar Írók Szövetségébe tö-
mörült értelmiség egyre nyíl-
tabban bírálta a rendszert, 
ám az események sorában a 
MEFESZ tekinthető a legel-
ső, a pártállami struktúrától 
teljesen független, autonóm 
tömegszervezetnek. 

A reformértelmiségi kö-
rökkel szemben a szegedi 
diákok már olyan követelése-
ket fogalmaztak meg, melyek 
egyértelműen túlmutattak a 
rendszer megreformálásának 
szándékán, így többek között 
a szovjet megszálló erők ki-
vonását, a többpártrendszer 
visszaállítását, és a koncep-
ciós perek felülvizsgálatát 
követelték, ami egyértelműen 
a sztálinista pártállam legiti-
mációja megkérdőjelezésé-
nek számított. 

Az általános tévhittel szem-
ben az első fegyverhasználat 
sem Budapesten, az október 
23-i esti, a Magyar Rádió épü-
lete előtti tüntetésen történt, 
hanem a debreceni sortűz-
zel kezdődött. Aznap, tehát 
október 23-án délután több 
tízezresre becsülhető fegy-
vertelen, békés tömeg tartott 
nagygyűlést a Hajdú-Bihar 
megyei nagyvárosban. Komó-
csin Zoltán megyei párttitkár 
utasítására a helyi ÁVH késő 
délután, fél hat körül belelőtt 
a tömegbe, aminek halálos 
áldozatai is voltak.(Forrás: 

Földváryné Kiss Réka törté-
nész, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának elnöke)

Október 22. Liszt Ferenc 
születésnek  

210.évfordulója

Liszt Ferenc (németül Franz 
Liszt) magyar zeneszerző, 
zongoraművész, karmester 
és zenetanár, a 19. századi 
romantika egyik legjelentő-
sebb zeneszerzője. A zene-
művészetben betöltött sze-
repe, zsenialitása, könyveket 
tölthetne meg. Most inkább a 
nemzetiségi hovatartozását 
vitató történetét szeretnénk 
megvilágítani.

Liszt Ferenc nemzetiségét 
számos életrajzi tanulmány 
tárgyalja. Tény, hogy Liszt Fe-
renc 1811. október 22-én szü-
letett az akkoriban a Magyar 
Királysághoz tartozó, Sopron 
vármegyében található a Do-
borján nevű faluban (a falu, 
Raiding néven ma Ausztria ré-
sze). Apja, Liszt Ádám – maga 
is jó amatőr zenész –, Ester-
házy Miklós herceg juhászati 
számadója, anyja Lager Mária 
Anna, egy kremsi pékmes-
ter lánya volt Míg a legtöbb 
életrajzi mű azt boncolgatja, 
hogy Liszt német vagy ma-
gyar nemzetiségű volt-e, olyan 
tanulmányokkal is találkoz-
hatunk, amelyek azt állítják, 
hogy Liszt szlovák nemzeti-
ségű volt. A trianoni békeszer-
ződés után lett Doborján 
Ausztria része, nem sokkal ez-
után került Liszt szülőházára 
a német nyelvű emléktábla is. 
Peter Raabe 1931-ben megje-
lent kétkötetes, Liszt Ferenc 
című Liszt-életrajzában azt 
írta, hogy a zeneszerző né-
met eredete nem bizonyított. 
A nemzetiszocialista időszak 

(1933–1945) német szerzői 
mind Liszt Ferenc német szár-
mazását hangsúlyozták. A vita 
a Liszt-emlékévben, 1936-ban 
csúcsosodott ki: számtalan 
cikk és tanulmány jelent meg, 
könyveket is írtak róla. Ekkor 
történtek az első tudományos 
próbálkozások is: anyakönyvi 
kivonatok tanulmányozása, 
családfák felállítása. 

Bár a kutatók ugyanazokat 
az iratokat vizsgálták, az ered-
mények ellentmondásosak 
voltak. Ennek oka a kutatók 
politikai pártállásával magya-
rázható.

Liszt Ferenc magát ma-
gyarnak tartotta, ezt számos 
kijelentésében meg is erősí-
tette. Az egyik legjelentősebb 
bizonyíték az, hogy bár hosszú 
ideig élt Párizsban, Weimar-
ban és Rómában, soha nem 
vette fel sem a francia, sem 
a német, vagy az olasz állam-
polgárságot, de soha nem volt 
osztrák állampolgár sem. Uta-
zásai során minden alkalom-
mal magyar útlevelet hasz-
nált, az illetőségi hely, amely 
útlevelében szerepelt, Sopron 
volt. Továbbá Liszt gyermekei 
is magyar állampolgárok vol-
tak, ez egy 1845-ös leveléből 
derül ki: „Mivel az én gyerme-
keim apjuk állampolgárságát 
… követik, tehát akár akarják, 
akár nem, magyarok.” 

Liszt minden származásá-
ra vonatkozó kijelentésében 
magyarnak vallotta magát, de 
mégis problémái voltak a ma-
gyar nyelvvel. 1823-ban kiállí-
tott útlevele is magyar volt, és 
saját magát magyarnak vallot-
ta. Egyetlen olyan feljegyzés 
sem maradt fenn, melyben azt 
állította volna, hogy osztrák 
vagy német lenne.  

Forrás: wikipédia
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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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Szeptemberi számvetés
Katonatelepen sikeres Őszkö-
szöntőn vagyunk túl! A siker 
titka több mindenben rejlett. 
Talán a legfontosabb, hogy 
Héjjas János helyi vállalkozó 
a ChickenFood Kft. vezetője 
nem volt szűkmarkú, amikor 
felajánlotta a főzőverseny 33 
résztvevőjére jutó kakasokat, 
a 20 lovas kocsis ebédjét és 
még egyéb a rendezvénnyel 
járó kiadásokat is, nem be-
szélve arról, hogy a szervezés-
ben is aktívan részt vett. De 
természetesen a szervezésben 
nagy segítséget jelentett, mint 
már sokszor most is élen járt 
Balla Krisztián. A Lovaskocsis 
felvonulás igényes megvaló-
sítása pedig Domokos István 
nevéhez fűződik. Köszönet 
még Kisberk Hellának a tom-
bola lebonyolításáért, Vörösné 
Szatmári Nikolettának pedig 
az egyéb szervező munkáért. 
Végül, de nem utolsó sorban 
a Katonatelepi Polgárőrség 
is derekasan kivette a részét 
a munkából.  A lovaskocsis 
felvonulás és a helyszín biz-
tosításán túl ők vállalták a 
rendezvényt megelőző és azt 
követő napon a terület éjsza-
kai őrzését. Köszönöm, hogy 
önökkel ünnepelhettem. 

A 14. kerület más városré-
szeiben sem állt meg az élet. 
Borbáson ugyanis a katonate-
lepi őszköszöntőt megelőzően 
tartották a falunapot. A Bor-
bási falunap bár a városrész 
méretéből adódóan kisebb 
léptékű rendezvény, de ugyan 

olyan hagyománnyal bír, mint 
a katonatelepi szüreti nap. A 
Borbásiak a hosszú pandémia 
után nagy örömmel fogadták 
a megtartott falunapot. A né-
pünnepély iránti várakozást 
jelzi, hogy mint korábban, 
most is sok vendég érkezett 
a környező városrészekből. A 
hangulatot fokozta a lovasko-
csikázás, a veterán motorok 
bemutatója és természetesen 
a jó ételek. A helyi lakosoknak 
díjmentesen adott marha- és 
pacalpörkölt 5 bográcsban 
főtt, de bográcsaival több 
család is kitelepült erre az al-
kalomra, maguknak főzött bir-
kapörkölt, halászlé, paprikás 
krumpli „menüvel”, amiből so-
kat szétosztottak a vendégek 
között.  A gyerekeket körhin-
ta, légvár várta, az egész na-
pos mulatságot pedig este bál 
zárta. Köszönet a rendezvény 
megszervezéséért Horváth 
Istvánnak és Nagy Istvánnak, 
kik az egész falunap mozgató-
rugói is voltak.  

A hagyományos Borbási fa-
lunap és katonatelepi szüreti 
nap mellett egy új rendezvény 
is kezdi bontogatni a szárnya-
it, mégpedig a Vacsihegyi csa-
ládi nap. Ennek a cikk megírá-
sakor még előtte vagyunk, de 
remélem sikeressége a Borbá-
si és a Katonatelepi mulatság-
hoz fogható lesz. 

A városrészi programok 
után ne feledkezzünk meg a 
fejlesztésekről sem. A Vacsihe-
gyi Guba parkra készült koráb-

ban egy átfogó fejlesztési terv, 
mely alapján teljesen megújul-
na a helyiek kedvenc közpark-
ja.  Ám addig is, míg az átfogó 
fejlesztési terv megvalósul, 
amíg erre a város nagyobb 
forrást nem tud átcsoporto-
sítani, arra gondoltam, hogy, 
a választókerületi keretemből 
próbálom a parkot fejleszteni. 
Az első lépés, a padok cseréje 
egy apró lépés volt, de most 
következik egy kicsit nagyobb 
lépés, a Guba parki streetball 
pálya kialakítása. Terveim sze-
rint a streetball pálya novem-
ber végére elkészül.

A fejlesztések között fontos 
megemlíteni, hogy 2021. októ-
ber 8-án kint volt a geodéta a 
Hosszúnyelű utcán, ahol októ-
ber 11-én 400 méter hosszan 
elindult a járda kiépítése. A 
munkálatok itt majd egy hó-
napig fognak tartani, ezért tü-
relmet kérek az arra lakóktól. 
De a türelem jelen esetben, ha 
nem is rózsát, de minden eset-
re kulturált gyalogos közleke-
dést fog jelenteni. Régi és jogos 
vágya ez már az itt élőknek. 

A hosszúnyelű utca járda-
építéséről már többször írtam, 
a KTV-ben is adtam róla egy 
interjút, így a katonatelepiek, 
tudhattak ennek a közeljövő-
ben történő megvalósításáról. 

De míg a Katonatelepi óvoda 
felújítása zajlott, illetve a nagy 
nyilvánosságnak örvendő Or-
chidea utca útépítése történt, 
illetve az előbb említett Hosz-
szúnyelű utca járdaépítésének 

tervezése, addig egy „titkos” 
akció is zajlott a háttérben, 
mégpedig a Katonatelepi ját-
szótér megépítése.  A nyár 
folyamán a Katonatelepi Spor-
tegyesülettel közösen egy ját-
szótér tervezésébe kezdtünk, 
mely akkor még egyáltalán 
nem volt biztos, hogy meg-
épül, ezért nem is adtunk róla 
hírt. De örömmel jelenthetem 
be, hogy 2021. október 08-án 
aláírásra került a város és a 
Katonatelepi Sportegyesület 
között a játszótér megvaló-
sításáról szóló szerződés. A 
szerződés értelmében 20 mil-
lió forint értékben támogatja a 
város a helyi játszótér megépí-
tését. Köszönet Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármester 
asszonynak a támogatásért. 
A játszótér területileg a sport-
pályán a majdan megépülő 
klubhelyiség mellett lesz. A 
játszótér telepítését megelőző 
földmunkát társadalmi mun-
kában vállaltuk. Ebben majd 
kérem a helyiek segítségét, 
bízva abban, hogy sok szülő 
megmozdul azért, hogy saját 
gyermekének, gyermekeinek 
biztonságos, korszerű játszó-
tér épülhessen. 

dr. Fekete Gábor

Az esemény több éves ha-
gyománnyal rendelkezik, 
változó helyszínekkel, vál-
tozó anyagi feltételekkel, 
de mindig nagy érdeklő-
déssel kísért színfoltja ez 
a városrész életének. Az 
idén, egy év kihagyás után, 
egy kissé megváltozott 
körülmények között ke-
rült megrendezésre a már 
évek óta megszokott Szü-
reti Nap, kicsit más néven, 
de ugyanazon a helyen, a 
Katona Zsigmond emlék-
parkban. 

A rendezvény  szervezési 
háttere megváltozott, hiszen 
integrálódott a „HI! Kecske-
mét” közösségépítő prog-
ramba. (Már 2019-ben is így 
történt) Ennek a programnak 
a keretében, EU-s forrásból, 
félmilliárd forintot nyert Kecs-
kemét 3 éven át tartó közössé-
gépítő, helyi identitást erősítő 
rendezvényekre. Ez a közpon-
tilag kezelt program adott, és 
a továbbiakban is ad segítsé-
get (anyagi és szervezési), tá-
mogatást. Az átállás, az eddig 
helyi erőkkel történő szervezé-

sében bonyolított rendezvény 
esetében, egy kissé nehézke-
sen és későn indult, mind a 
tervezés, mind a lebonyolítás 
terén, de a végén elmondható, 
hogy sikeresen lezajlott. Lát-
szott, hogy profi rendezvény-
szervezők vették kezükbe a 
lebonyolítást, elegendő számú 
padot, pavilonokat, sátrakat 
és színpadot, valamint han-
gosítást biztosítva. Kicsit fájó, 
hogy a helyi közösség képvise-
lői kisebb létszámmal jelentek 
meg és valójában nem lehetett 
megítélni, hányan voltak tény-

leg Katonatelepiek, és hányan 
jöttek más városrészekből. 
A helyi megmutatkozást sze-
rencsére igencsak javította a 
Héjjas János és vállalkozása 
(Chicken Food Kft.) által meg-
szervezett és lebonyolított Ka-
kaspörkölt Főző Verseny.

A délutáni műsort megelő-
zően most is lovas fogatok fel-
vonulása volt az első esemény. 
A gyermekek nagy örömére 
21 fogat, hintó és 2 hátasló 
részvételével. csaknem 6 km-
es utat jártak be Katonatelep 
utcáin.

Őszköszöntő, szüreti nap Katonatelepen
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Még a lovas fogatok felvo-
nulása előtt megkezdődött 
a Kakasfőző viadal, ahol 31 
csapat jelentkezett, minde-
gyikük a szponzor – szervező 
Kft.-től ingyen rendelkezésre 
bocsájtott. 1-1 db termetes 
kakassal.

A többi hozzávalót a részt-
vevők biztosították. A verseny 
zsűrije külön figyelembe vette 
a kakasok tisztításának meg-
felelőségét is. A csapatokat 
nagy létszámú kísérő gárda 
segítette, barátok rokonok, is-

merősök és éhes vendégek is 
gyülekeztek még dél előtt.

A hivatalos program szerint 
14:45-kor kellett volna kez-
dődnie a megnyitó beszéd-
nek, ám a lovas felvonulás, a 
sok résztvevő miatt, egy kissé 
elhúzódott, ezért először a 
Mintapinty együttes interaktív 
előadását élvezhette a szép-
számú, kisiskolásokból, és 
óvodásokból és szüleikből álló 
közönség.

Ezt követte a Mathiász 
János iskola diákjainak fer-
geteges, szüreti mulatságot 
színpadra varázsoló, énekes, 
táncos produkciója citera élő-
zene kísérettel.

A táncos játékot követően 
nyitotta meg dr. Fekete Gábor 
önkormányzati képviselőnk 
a rendezvényt, megköszönve 
valamennyi, az esemény létre-
hozásban közreműködő mun-
káját. Kiemelte a szponzorok 

Mustpréselés a Kutatóintézet sátránál

A felvonulás eleje és dr. Fekete Gábor családjával
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hathatós anyagi és erkölcsi 
segítségét és örömét fejezte 
ki a nagy részvételi létszámot 
tapasztalva.

Az volt a célunk, hogy a lehető 
legtöbb olyan program legyen, 
ami a gyerekek számára meg-
felelő. Arcfestéssel és kézmű-
ves foglalkozással vártuk őket. 
Bár most őszköszöntőnek hív-
juk a rendezvényt, megmaradt 
az alapja: a szüret. Ugyanis 
szüreti napként indult régen. 
Épp ezért a MATE Szőlészeti 
és Borászati Kutatóintézetet 
is bevontuk, akik borkóstolót 
tartottak, illetve a mustkészí-
tésbe is betekintést nyerhettek 
a résztvevők.

Ezután került sor az egyik 
fő attrakciójának, a Chicken 
-Food Kft. kakasfőző verse-
nyének eredményhirdetésére 
és díjátadására A versenyen, 
a 31 regisztrált csapat, igye-
kezett, hogy lenyűgözze a há-
romtagú zsűrit a legjobb csa-
ládi receptekkel. A kakasfőző 
verseny eredményhirdetésén 
a díjakat Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester adta 
át. A díjátadót és az ered-
mények részletezését Héjjas 
János a szponzor és szerve-
ző Kft. egyik tulajdonosa ve-
zette le.

Az eredményhirdetést a 
színpadon a Furfangos Pa-

raván bábszínház előadá-
sa követte, majd a Csipkefa 
együttes zenélt a megjelen-
teknek, és következett a tom-
bolasorsolás. Az ünnepség 
alatt tombolajegyeket árultak 
a kilátogatók számára, mely-
nek bevételével a Katonatele-
pi Iskola Alapítványát segítet-
ték. A fődíj egy Hisense UHD 
Smart LED TV volt.

A délután külön eseménye 
volt az iskola aulájában, a Ku-
tatóintézet által tartott bor-
kóstoló, ahol regisztráció után 
ízlelni lehetett a tavalyi évjárat 
Katonatelepen készült borait. 
Az egész napos vidám han-
gulatú rendezvényt a Horizont 
Happy Band zenéje zárta. 

Lejegyezte: 
felelős szerkesztő

A tombola főnyereménye

Borkóstoló

1. helyezett: KBG csapata; 2. helyezett: Naspolya utca 
Lakói csapata; 3. helyezett: Kiskunfélegyházi Amatőr Királyi 

Szakácsok csapata; 4. helyezett: Kis Fehér Kakasok  
csapata; 5. helyezett: Duna House csapata

Mathiász bál 
2021. november 20. szombat 19h 

Helyszín:  

Mathiász János Általános Iskola Torna csarnoka 
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Késő tavasszal, a bölcsőde építés 
kezdetekor számos változáson esett 
át intézményünk is, melyekhez al-
kalmazkodva, együttműködve, igye-
keztünk az ide járó gyermekeinknek 
változatos, élményekkel teli nyári 
életet biztosítani.

A nyár végére helyére került a vár-
va-várt homokozó, elkészült a hátsó 
bejárattól a térkövezés, az óvodaépü-
let homlokzatának festése, új csatorna 
felszerelése, illetve folyamatban van a 
kerítés cseréje. A nyár elején lebontott 
„polgárőr épület-óvodai szertár” helyett 
nemsokára birtokba vehetjük a játéktá-
roló faházat is. A nyári munkálatokban 
nagy segítségünkre voltak azok a diá-
kok, -szám szerint heten-, akik közép-
iskolai tanulmányaik kapcsán az 50 órás 
közösségi szolgálatukat óvodánkban 
teljesítették. Munkájukat köszönjük szé-
pen!

Szintén jelentős segítséget nyújtott 
óvodánknak Kócsó Nándor, aki az elbon-
tásra kerülő szertárunk kipakolásakor 
keletkezett hulladékot két alkalommal is 
elszállította. Önzetlen segítségét ezúton 
is köszönjük!

Két év után az idén végre újra sikerült 
megvalósítani a már sok-sok éve tartó 
hagyományunkat: „szüreteltünk” a gye-
rekekkel. A szőlőt a Kutató Intézet aján-
lotta fel intézményünknek, amit hálásan 
köszönünk. A gyerekek a délelőtti játé-
kidőben leszemezték a szőlőszemeket 
a fürtről, majd az udvaron megismer-
hették a szőlődaráló, szőlőprés hasz-
nálatát; megfigyelték a mustkészítés 
folyamatát és meg is kóstolhatták azt. 

Másnap szüreti táncházban próbálgat-
hatták a tánclépéseket óvodásaink: a 
táncházat Böde István vezette. Szintén 
köszönet illeti óvodásaink szüleit is, 
akik erre az alkalomra gyönyörű őszi 
terméseket, díszeket hoztak, melyekből 
igyekeztünk egy kis kiállítást rendezni. 

Ezúton köszönjük Élesné Nagy Anikó 
és Éles Gergely felajánlását, akik 4 db 
fából készült virágtartót ajánlottak fel 
az udvarunk „csinosítására”. A térköves 
udvarrészen az ősz kincseit helyeztük el 
most bennük.

Október 1-jén a Kálmán Lajos Óvoda 
Egyetértés úti óvodájában rendezték 

meg a népdaléneklő találkozót nagy-
csoportos óvodások számára, Kálmán 
Lajos születésének 100. évfordulója al-
kalmából.

 A katonatelepi óvodásokat Héjjas 
Zselyke (katica csoport) képviselte, aki 
gyönyörű éneklésével az „Aranytorkú” 
elismerést nyerte, melyhez szívből gra-
tulálunk! 

Az óvoda dolgozói                                                                                                 

Hírek az óvodáról
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– Na, ez most a kakasnak 
mije?

– Ez, szerintem farhát, Tibor.
– Ezek combok?
– Igen, de tedd le, ne játssz ve-

lük! Inkább pucolj hagymát!
– Előtte egy pálinka?
– Már itt lehetne!
– Ha korábban kezdtél volna 

bele ebbe a keltetésbe, már sa-
ját kakast főzhetnénk, Ferikém. 
Egészség!

– Egészség! Azt nem engedték 
volna. Mindenkinek a feldolgozó-
ból kellett elhozni az alapanya-
got. 

– Egyforma kakas, egyforma 
feltételek, mi?

– Valahogy úgy.
– Azta, de csípi a szememet!
– A torkodba kellett volna ön-

teni. A finnek így csinálják, vagy 
mi?

– A hagyma csíp, nem a pálin-
ka.

– Jaaa! Aszittem, hogy nyu-
gaton már azt is jobban tudják, 
hogy hogyan kell inni.

– Ugye, rendes tőlem, hogy 
írtam neked Finnországból leve-
let?

– Ja, meg is kaptam egy hétre 
rá, hogy hazajöttetek. Mi lett a 
tojásokkal, amiket hozni akartál?

– Na, azt inkább ne kérdezd. 
Beraktam hármat, mindegyiket 
külön-külön belebújtattam egy 
zokniba, de amikor a lisztferihe-
gyen visszakaptuk a csomagjain-
kat, olyan volt a bőröndöm, mint 
egy túlméretezett bundáskenyér.

– Akkor ezekből nem lesz kis-
csibe.

– Hát nem. De rántotta se. A 
tieid kikeltek már?

– Igen, csak kicsit későn áll-
tam neki a keltetésnek. Most inf-
rázhatom őket egész ősszel.

– Na, kész a hagyma, kell még 
valamit csinálni?

– Nem, kész a pörkölt, ehe-
tünk! Persze, hogy kell! Aszitted, 

hogy majd beleröpül a bográ-
csba, sűrűn megkevergeti ma-
gát, megfő és kitálalódik a tá-
nyérunkba?

– De harapósak vagyunk ma!
– Csak nem szeretem a hülye 

kérdéseket. Egy-két helyen még 
tollas a bőre, azt pucold le! Én 
addig fölteszem a hagymát.

– Hova pucoljam?
– Ott egy stóc újság szedjél le 

belőle egyet.
– Katonatelepi Közügyek…
– Na, arra azért ne tollazz!
– Petőfi Népe…
– Határeset.
– Kecskeméti Lapok…
– Arra mehet.
– Egyáltalán miért nyomtatnak 

már manapság újságot? Ott van 
minden az interneten.

– Az lehet, hogy ott van, csak 
én nem vagyok ott, ahol az inter-
net van. Meg valamivel be is kell 
gyújtani.

– Pedig ez a jövő, Ferikém! 
Ami nincs fönn az interneten, 
az nem is létezik, ezt már a brit 
tudósok is megmondták! Igyunk 
még egy felest?

– Nekem főznöm kell…
– És? Na, ne hagyj már egyedül 

inni! Be kell vennem a gyógysze-
remet valamivel.

– Akkor inkább egy fröccsöt 
tölts!

– Jó. Egészség! Huhh, már 
ennyi az idő? Nekem mennem 
kell.

– Menned kell? Hová? Azt 
mondtad, hogy segítesz.

– Beregisztráltam erre a bor-
kóstolóra az iskolában. Ingyen 
bor, Ferikém.  A Kutató Intézet 
borait mutatják be.

– Nekem mér nem szóltál?
– Te főzöl, nem?
– Szép kis barát vagy, Tibor! 
– Csak egy óra az egész, aztán 

jövök. 
– Érdekes, hogy nincs még itt 

senki, pedig már egy óra is el-
múlt. Ezek szerint nem sokan je-
lentkeztek erre a főzőversenyre.

– Nem baj, legalább biztos, 
hogy mi nyerünk, meg mi leszünk 
a másodikak és a harmadikak is. 
Na, csak főzzél szorgalmasan, 
majd nemsokára jövök.

– Szevasz, ne is lássalak!
…
– Na, úgy látom, jól sikerült a 

kóstoló, Tibor! Úgy karikázol itt, 
mint a vízisikló a homokon.

– Drága testvérem, ezeknek 
olyan a borrr…hukk, mint a 
rózsavíz! RÓZSAVÍZ! Komolyan 
mondom!

– Jó, jó, csak ne ordíts any-
nyira. Milyen bort kóstoltatok?

– Micsodaaaa?
– Mondom milyen bort itta-

tok?
– Vöröset meg fehéret, az 

biztos. Rozé nem volt, az a 
bu…, na majnem montam va-
lami csúnyát.

– Milyen fajták voltak? Irsai, 
kadarka…

– Azis! Minden!
– Te használhatatlan vagy, 

Tiborom!
– A Klári is mindighh ezt 

mondja.
– Nem csodálom!
–  Már nagyon jön az illata a 

pörköltnek. Rakjá´ bele egész 
cseresznyepaprikát, az a dísze!

– Az!
– Te, cimbikém, még mindig 

egyedül főzöl? Há´… hukk… hol 
vannak a többiekhhh?

– Fogalmam sincs. Korábban 
jöttünk talán.

– Megnézem a pogro… prog-
ramokat a telefonomon. Látod, 
milyen jó, hogy khhéznél van az 
internet?

– Nézzed! Addig kóstolok 
egyet.

– Hajjaj!
– Na?
– Hajjaj!
– Mi van?
– Nem a focipályához hirdet-

ték meg.
– Hanem?
– A parkba.
– Gyanúsan nem jött senki, 

meg furcsa volt, hogy olyan han-
gosan bömböltetik a zenét ott a 
túloldalon.

– Akkor most lemaradunk a 
buliról?

– Dehogy maradunk le! Kap-
csold be azt az internetet a te-
lefonon, és hadd szóljon a nóta!

Egy jó asszony mindent meg-
bocsát…

Wesz Péter

ŐSZI HÁLAADÁS
„Lesz majd szőlő, lesz majd 
lágy kenyér.” Istennek kö-
szönhetően – volt is, lesz 
is… Kenyér meg bor, munka 
és mámor. De vajon tudjuk-e 
még, hogy honnan van mind-
ez? A kisgyerek még tudja, a 
nagy felnőtt már nem. Ötéves 
gyerekem tanított: „Anya, 
tudod, hogy mi Isten legna-
gyobb dobása? – Mi? – A vég-
telen.” Tudjuk-e, hogy nem a 

semmiből jöttünk, s nem is 
a semmibe kötünk ki (ahogy 
azt Tóth Krisztina írónőnk 
volt kegyes önzetlenül meg-
osztani népes olvasótáborá-
val). Jobb korok még abban 
lelték kedvüket, ha dicsérhet-
tek, sőt dicsőíthettek. Legfő-
képpen Istent – például Rilke, 
ékes németséggel: Rühmen. 
De Balassi sem vetette meg 
az Isten-imádást. Érdemes 

föltenni a kérdést, hogy vajon 
mi tudunk-e hálát adni? Va-
lamiért is. Akármiért, akár-
kinek: szüleinknek, szolgáló 
testvéreinknek. De miért is 
mondanánk hálát, ha min-
den a semmibe vész? Ez az 
időszak, az ősz, az elmúlás 
időszaka különös a mulan-
dóság árnyainak közeledtével 
különösképpen föl kell, hogy 
ébressze bennünk a hálát az 
iránt, amink van. A szüntelen 
boldog hálaadást. Nemrégen 
részesülhettünk a Nemzetkö-

zi Eucharisztikus Kongresz-
szus ajándékaiban. Eu-kha-
risztó azt jelenti, hogy „hálát 
adni”. Életünkért, létünkért, 
örökéletünkért a mindene-
ket, bennünket teremtő Jóis-
tennek. Jó, ha ráébredünk 
olykor, nem a nagy űr vesz 
körül bennünket, hanem 
atyai karjában tart minket 
Teremtő-Megváltónk. Nem 
kevesebbek leszünk hálaadá-
sunk által, hanem többek, és 
– végtelenül boldogabbak!

Turai Laura
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Fontosabb októberi teendők 
kertünk, házuk táján
Az őszi munkák több csoportra oszthatók, hiszen az elvég-
zendő feladatok jellege a kert adottságaitól, a benne talál-
ható növényektől is függ. Másképp kell kezelni például a 
gyepet, az évelőágyat, vagy épp a veteményest és a gyü-
mölcsöst. „A legalapvetőbb feladat, amely minden esetben 
fontos, a terület kitisztítása. Ez azt jelenti, hogy a száraz, 
elhalt növényi részeket eltávolítjuk, az egynyári növénye-
ket kiszedjük, valamint a lehulló lombot összegyűjtjük, 
komposztáljuk”, magyarázza Megyeri Szabolcs szakember.

A gyep gondozása 
Katonatelepen, különösen az 
új házak kertjeiben, többnyire 
gyepfelület található. Az őszi 
gyepápolás során lehetőség 
nyílik a kikopott részek újra-
vetésére, hiszen az időjárás 
ilyenkor a magok csírázásának 
kedvez. Javasolt sort keríteni a 
gyep szellőztetésére is, külö-
nösen azokon a részeken, ahol 
nagyobb terhelésnek van kitéve 
(vagyis ahol a legtöbbet járnak, 
játszanak rajta), itt ugyanis 
jobban tömörödik a talaj. Álta-
lában a gyepszellőztetést ele-
gendő 1-3 évente elvégezni.

Célszerű az ősz folyamán 
átnézni gyepen és eltávolítani 
az oda nem illő gyomnövé-
nyeket, mert ha hagyjuk mag-
szárba szökni, nehezebb dol-
gunk lesz tavasszal. Nagyon 
fontos szerepe van az utolsó 
fűnyírásnak is. Célszerű ma-
gasabbra hagyni a füvet, mert 

így jobban átvészeli a telet, 
ráadásul a gyökerek fejlődését 
is segíti.

A virágágyak gondozása
Az egynyári virágok közül a 
díszcsalán, a kakastaréj és a 
bársonyvirág még sok helyen 
nyílik, de lassan időszerű lesz 
kiszedni őket, ágyasaikat ki-
tisztítani, gyomtalanítani, a 
talajt kissé lazítani. „Fontos, 
hogy a beteg, sérült növényi 
részeket mindenképpen tá-
volítsuk el, így elkerülhetjük, 
hogy a betegségek áttelelje-
nek. Az őszi időszakban ül-
tethetjük a tavasszal nyíló, 
hideghatást igénylő hagy-
másokat is, ezek közül nagy 
népszerűségnek örvendenek 
a különböző típusú tulipánok, 
a krókuszok, nárciszok, lilio-
mok, hóvirágok és jácintok”, 
sorolta a lehetőségeket a 
szakember, aki szerint ősszel 

nemcsak a hagymásokat, ha-
nem a konténeres, tehát fej-
lett gyökérzettel rendelkező 
növényeket is el lehet ültetni, 
így jövőre gyorsabban fognak 
fejlődni.

A virágágyak kapcsán két 
teendő van, amit érdemes 
elvégezni. Az egyik a mulcso-
zás, amely megóvja a talajt a 
kiszáradástól, valamint a nö-
vényeket a később bekövetke-
ző fagyoktól, a másik pedig az 
öntözés. „Nyáron megtapasz-
taltuk, hogy a hosszan tartó 
száraz időszakok megviselik 
a növényeket. Ez igaz ősszel 
is, hiszen sok növény azért 
nem ered meg, mert kiszárad, 
„szomjan hal”. A nyári öntözés-
hez képest ugyanakkor ritkáb-
ban kell locsolni: elég hetente 
egyszer, ha nem esik az eső.”

Tennivalók a zöldséges-  
és gyümölcsöskertben 

Bár néhány növény ősszel is 
vethető, a legtöbben ilyenkor 
hagyják pihenni a földet. Ten-
nivaló azonban így is akad bő-
ven. A letermett zöldségeket 
vegyük ki, ne hagyjunk száraz 
növénymúmiákat a kertben. 
Ha egészségesek, daraboljuk 
fel és komposztáljuk őket, a 
beteg növényi részeket pedig 

égessük el vagy dobjuk ki, de 
ne hagyjuk a kertben. A gyü-
mölcsösben a lehullott, fel nem 
használt gyümölcsöket szedjük 
össze. A gyümölcsfák lombja jó 
takaróanyag, így megvédheti a 
fagyérzékenyebb növényeket. 
Kertünk talaját érdemes ősszel 
is javítani, érett komposzttal, 
marhatárgyával, istállótrágyá-
val. Sokan zöldtrágya növé-
nyeket vetnek alá, így például 
borsót, mustárt, de akár az 
olajretek is megfelel.

Szintén ebben az évszakban 
telepíthetők a szabadgyökerű 
facsemeték, szőlők, melyeket 
rendszeresen kell öntözni, így 
ugyanis sokkal biztosabb lesz 
az eredésük és jobban viselik 
a téli fagyokat is. A vízmeg-
tartás miatt a talajt ebben az 
esetben is célszerű takarni. 
A metszést a nyugalmi álla-
pot (dormancia) beállta után 
kezdjük el, de a fagyok előtt 
fejezzük be! 

Sorozatban meghibásodott mosógép
Jó néhányunkkal megtörtént 
már az a kellemetlen körülmény, 
hogy egy nagyobb értékű ház-
tartási gépet ajándékba vettünk 
valamely családtagunknak, az 
eszköz azonban rövidesen meg-
hibásodott.  Érvényesítheti-e 
jótállási igényét az új tulajdonos, 
ha a számla nem az ő nevére 
szól? A Bács-Kiskun megyei Bé-
kéltető Testület által ismertetett 
ügyből kiderül: igen. De vegyük 
sorra a történetet, amelynek 
több eleme is útmutatóul szol-
gálhat azoknak, akik hasonló 
cipőben járnak.

 Egy vásárló csaknem 207 ezer 
forintért ajándékba vett egy mo-
sógépet, amely meghibásodott. 
A szakszerviz a helyszínen kija-
vította a hibát, ami viszonylag 
rövid időn belül újra jelentkezett. 
A helyszíni javítás megismét-

lődött, ezúttal több alkatrészt 
kicseréltek, de mint kiderült, 
újabb és újabb hibák keletkeztek. 
Ekkor elszállították a készülé-
ket, majd a visszaszállítás után 
újfent újabb problémák keletkez-
tek. Ekkor a fogyasztó már nem 
fogadta el a javítást, cserét kért, 
amelyet a gyártó a javításhoz ké-
pest aránytalan többletköltségre 
hivatkozással elutasított. A fo-
gyasztó természetesen a keres-
kedő vállalkozás felé is jelezte 
a problémát, kérve a cserét. A 
vállalkozás viszont arról tájékoz-
tatta a fogyasztót, hogy cserét 
vagy vételár visszatérítését kizá-
rólag abban az esetben áll mód-
jukban teljesíteni, ha a javítást 
végző szerviz szakvéleményt 
állít ki arra vonatkozóan, hogy a 
termék javítása nem lehetséges 
vagy gazdaságtalan. A mosó-

gép tulajdonosa ekkor fordult a 
békéltető testülethez, csatolva a 
számlát, a javítási jegyzőkönyve-
ket, a gyártóval illetve a vállal-
kozással történt levelezéseket, 
beadványában kérve a vételár 
visszafizetését.

A békéltető testület felé a 
vállalkozás egyebek között arra 
hivatkozott, hogy a számla 
nem a fogyasztó nevére szól, s 
a fogyasztó nem csatolt meg-
hatalmazást. A testület végül 
a fogyasztó javára döntött, ké-
relméhez képest azzal a mó-
dosítással, hogy amennyiben a 
vállalkozás a mosógépet ki tudja 
cserélni, ebben az esetben a cse-
rét el kell fogadni. A vételár visz-
szafizetésére akkor kerülhet sor, 
ha a csere nem lehetséges (mert 
pl. ezt a típusú terméket már 
nem forgalmazzák). A testület 

indoklásában a vállalkozó által 
felhozott két kifogásra is kitért. 
Részint arra, hogy a szakszerviz 
nem adott a cserét megalapozó 
olyan szakvéleményt, miszerint 
a termék javítása nem lehetsé-
ges vagy gazdaságtalan. A testü-
let szerint ugyanis a cserét nem 
lehet a szerviz álláspontjához 
kötni, hiszen a jótállás köte-
lezettje nem a szerviz, hanem 
a vállalkozás. Ami pedig azt a 
körülményt illeti, hogy a szám-
la nem a fogyasztó nevére lett 
kiállítva, a vonatkozó jogszabály 
értelmében a dolog tulajdon-
jogának átruházása esetén az 
új tulajdonos érvényesítheti a 
jótállási jogokat a kötelezettel 
szemben. 

Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület

 Kecskemét, Árpád krt.4. 
76/501-525,501-500 

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Dr. Kerényi Zoltán
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„Minden forrásom belőled fakad”
Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten
A Magyar Katolikus Egy-
ház életében – de az egyes 
hívők életében is – meg-
határozó élmény volt a 
Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus, melyre 
a pandémia miatt nem az 
eredetileg tervezett idő-
pontban, 2020 szeptem-
berében, hanem egy évvel 
később került sor. 

Évek óta sokszor imádkoz-
tunk ennek a találkozónak a 
létrejöttéért, sikeréért, lelki 
gyümölcseiért. Az odavezető 
út már mindig része a célnak, 
ami felé haladunk. Ezért a fel-
készülés évei és az ezek alatt 
kifejtett buzgóság nélkül bizo-
nyára nem lehetett volna ilyen 
építő, gazdagító az Eucharisz-
tikus Kongresszus annyink 
számára. Sokat elmélkedtünk 
az Oltáriszentségről, tanítot-
tuk a Szentségimádás Iskolá-
ját. Lelkesítettük a gyerekeket, 
fiatalokat, családokat. Előta-
lálkozókat tartottunk, tábo-
rokat szerveztünk a készülő 
kongresszus jegyében stb. 
stb. A vírus okozta nehézsé-
gek, bizonytalanság ellenére 
is igyekeztünk ébren tartani a 
lelkesedést. Isten kegyelméből 
mindez nem volt hiábavaló! 

A Kecskeméti Főplébánia 
szervezésében mintegy há-
romszázan vettek részt a hí-
vek közül az Eucharisztikus 
Kongresszus eseményein. 
Ezek csak azok a személyek, 
akik konkrétan a Főplébánián 
és a Piarista Plébánián keresz-
tül regisztráltak a programok-
ra. A Főplébánia és a Piarista 
Plébánia papjai közül öten 
voltunk jelen az események 
egyikén-másikán, valamint két 
diakónus. A Főplébánia által 
szervezett csoportokon kívül a 
Szent Imre Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola is bekapcso-
lódott mintegy 150 fővel, vala-
mint a Piarista Gimnáziumból 
is felutazott egy nagyobb diák 
csoport. Ez azt jelenti, hogy 
csoportos, szervezett módon 
mintegy 500 kecskeméti volt 
jelen, és ezek fölött még szép 
számmal mentek egyénileg.

A nyitó szentmisére szep-
tember 5-én négy busszal 

utaztak fel a kecskeméti hívek. 
Közöttük mintegy 30 gyermek, 
akik ott és akkor lettek elsőál-
dozók, mintegy 1200 kis tár-
sukkal együtt. A szeptember 
10-ei Forráspontra, amely 
az ifjúság részére szervezett 
program volt, 19 fiatal jelent-
kezett be a Főplébánián ke-
resztül. Mentek persze fiúk és 
lányok egyéni szervezésben is. 
Magán a Forrásponton tízezer 
fiatal ünnepelt együtt a Spor-
tarénában.

A szeptember 11-ei gyertyás 
körmenetre mintegy hatvanan 
utaztak a Főplébánia szerve-
zésében egy nagybusszal és 
egy kisbusszal. Sokan voltak 
azonban egyéni szervezésben 

is. Óriási élmény volt ez az 
eucharisztikus körmenet. 

A legalább százezer em-
ber áhítata, fegyelmezettsége 
felemelő és elgondolkodtató 
volt. Történelmi jelentőségűvé 
emelte az eseményt az, hogy 
eljött és beszédet mondott I. 
Bartolomaiosz konstantinápo-
lyi pátriárka, a keresztény or-
todox egyház tiszteletbeli első 
embere is.

Az Eucharisztikus Kongresz-
szus talán legnagyobb aján-
dékát azonban Ferenc pápa 
jelenléte adta, hiszen nem tör-
vényszerű, hogy a pápa részt 
vegyen egy ilyen találkozón.

Legutóbb több mint húsz 
éve történt ilyen. A szeptem-
ber 12-ei pápai szentmisére 
szintén négy busszal mentek 
fel a hívek a Főplébánia szer-
vezésében. Ezen vettek részt a 
Szent Imrés tanárok és diákok 
is, valamint sokan egyénileg. 
Nekem személy szerint a pápa 
egész prédikációja nagyon so-
katmondó volt.

Külön kiemelném, amikor 
arra szólított, hogy „Jézus 
csodálóiból legyünk Jézus 
tanítványaivá, követőivé”: 
Legalább ennyire megérintett 
azonban a mise végén, az 
Úrangyala imádság előtti be-
széde, amelyben kifejezetten 
hozzánk, magyarokhoz szólt. 
A gyökereinkhez való ragasz-
kodás elismerése, dicsére-
te, s ugyanakkor a biztatás a 

szeretetben való nyitottságra. 
Talán még ennél is egy fokkal 
lelkesítőbb volt az elutazása-
kor a repülőn adott interjú, 
amelyben elismerőleg szólt a 
magyarok ökumenizmus iránti 
elkötelezettségéről és a csa-
lád védelme érdekében kifej-
tett erőfeszítéseiről.

A Budapesten megrendezett 
Eucharisztikus Kongresszus 
részben lelkesítő megerősítést 
jelentett különösen azoknak, 
akik kisebb helyről, kisebb kö-
zösségből vettek részt a Kong-
resszuson. Örömteli megta-
pasztalását annak, hogy sokan 
vannak napjainkban is, akik-
nek fontos a hitük, a Katolikus 
Egyházhoz való tartozásuk. 
Részben pedig tanúságtétel is 
volt a részvétel a hívek részé-
ről: a sokat támadott katolikus 
hit és egyház melletti kiállás, 
a pápa személye és hivatala 
iránti tisztelet kinyilvánítása. 
Többekkel beszélve komoly 
értéke volt a Kongresszusnak 
az a hatalmas összefogás, 
együttdolgozás, ami lehetővé 
tette egy ilyen szintű világe-
semény sikeres megszervezé-
sét. A sajnos nagyon erősen 
megosztott magyar társada-
lomban ennyien vagyunk, akik 
igenis akarjuk és munkáljuk 
az egységet. Tanúságtétel ar-
ról, hogy a keresztény hit nem 
megosztó, hanem éppen kö-
zösségteremtő.

Dr. Finta József

Dr. Finta plébános  
a pápai szentmisén

Ferenc pápa megérkezése Budapestre
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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. Fischer László (+3630 998 1187),  

Rendelő: +3676 471 053
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11–13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13–15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   

(+3630 590 1819)  +3676 507 916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 

Rendelő:+3676  471 503 minden kedden 12:30–13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  

Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/A Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13-18 óráig
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

Szeptemberi kecskeméti sporthírek – ízelítő
PARASPORT

Boronkay Péter paratriatlonis-
ta a Hollandiában rendezett 
hosszú-távú triatlon-világbaj-
nokságon aranyérmet szerzett 
a 40-49-es korosztályban, a 
PTS5 kategóriában.  

KOSÁRLABDA

A DUNA ASZFALT-DTKH Kecs-
kemét a Kaposvári KK csa-
patát látta vendégül a férfi 
kosárlabda NB I. első fordu-
lójában. A vendégek végig 
kontrollálták a mérkőzést, a 
hazaiak rosszul dobtak, nem 
találták a ritmust és sok hiba 
csúszott a játékukba, így meg-
érdemelt 74–62-es kaposvári 
siker született.  

A Hübner Nyíregyháza BS 
csapata látta vendégül a má-
sodik fordulóban a hírös város 
alakulatát. Kemény, küzdel-
mes összecsapást játszottak a 
csapatok, ahol Jaramaz utolsó 
pillanatos triplájával a győ-
zelmet is sikerült kicsikarni 
77–75 arányban.  

FUTSAL

A magyar férfi első osztályú 
futsal bajnokságban az SG 
Kecskemét Futsal csapata az 
MVFC Berettyóújfalu ottho-

nában folytatta a 2021/22-es 
bajnoki idényt. A kecskemé-
tiek az első játékrészben sok 
helyzetet dolgoztak ki, ami-
nek meg is lett az eredménye. 
Ezután óvatosabbak lettek, de 
végig harcos, küzdős játékkal 
megtartották a vezetést és 
2-1 arányban győztek. 

A Veszprém Futsal csapa-
ta vendégeskedett a Messzi 
István sportcsarnokban és 
1–1-es döntetlent ért el az 
SG Kecskemét Futsal csapata 
ellenében. Végig nagy küzde-
lem folyta a pályán, nem mert 
egyik csapat sem kockáztat-
ni. A nagy taktikai csatában 
a döntetlen igazságosnak 
mondható. 

A Nyírgyulaj Futsal ottho-
nából hozta el a pontokat a 
kecskeméti társaság. A 4–1-
es győzelem a remek csa-
pategységnek köszönhető. 
Az első félidő kiegyenlített 
játékot hozott, majd a máso-
dik játékrészben a vendégek 
játékosai közül többen extra 
teljesítményeket nyújtottak, 
így alakult ki a végeredmény. 

KÉZILABDA

A Ferencvárosi TC csapatát 
fogadta a KTE-Piroska Szörp 
felnőtt kézilabda csapata a 
férfi kézilabda NB I.-ben. A 

hazaiak rosszul, sok hibával 
kezdtek mind támadásban, 
mind pedig védekezésben, de 
a kiváló kapusteljesítménynek 
köszönhetően sokáig tartották 
a lépést riválisukkal. A mér-
kőzés végére a fővárosiak ki-
csit jobban el tudtak lépni, így 
alakult ki a 24-31-es végered-
mény. 

A Sport36 – Komló vendé-
geként szenvedett 28–24 ará-
nyú vereséget a KTE-Piroska 
Szörp csapata. Támadásban 
nagyon keveset mutatott a 
vendégcsapat, sok helyzet 
kimaradt. A második játék-
részben visszajött a meccsbe 
a kecskeméti gárda, de a kom-
lóiak így is kézben tartották az 
irányítást és megérdemelten 
nyertek. 

KTE-Piroska Szörp – Fej-
ér – B.Á.L. Veszprém 19–28. 
A fiatalokból álló veszprémi 
együttes az egész mérkőzést 
irányította, így megérdemelt 
győzelmet aratott. A hazaiak 
hitehagyott játéka nem talált 
fogást a vendégek jó védeke-
zésén. 

LABDARÚGÁS

Az NB II.-ben a KTE Hufbau 
férfi felnőtt labdarúgó csapa-
ta, előbb a BFC Siófok, majd 
a hétközi fordulóban a Buda-

foki MTE csapatát látta ven-
dégül. Egyik mérkőzés sem 
volt túl magas színvonalú, sok 
pontatlanság volt jellemző, de 
a kecskemétiek becsülettel 
küzdöttek, aminek 1-1 hajrá-
ban született gól lett az ered-
ménye. Így két győzelemmel 
kezdték az őszt a hírös városi 
legények.  (KTE-HUFBAU – 
BFC Siófok 1–0, KTE-HUFBAU 
– Budafoki MTE 1–0) 

A Dzsudzsák Balázzsal fel-
álló élvonalbeli DVSC csapatát 
kapta a Magyar Kupában ellen-
félként a kecskeméti együttes. 
Az egy győzelemig tartó össze-
csapást 2021. október 27-én 
szerdán rendezik Kecskemé-
ten a Széktói Stadionban. 

2–2-es döntetlennel ért vé-
get a Szolnoki MÁV FC – KTE 
Hufbau mérkőzés. A nehéz 
talajon igazságos döntetlen 
született, így folytatódott a 
kecskemétiek veretlenségi so-
rozata. 

BIRKÓZÁS

A 79 kg-os súlycsoportban Vida 
Csaba a KTE szabadfogású bir-
kózója bekerült az oslói világ-
bajnokságra készülő magyar 
válogatott keretébe, majd a ver-
senyen a nyolcaddöntőbe jutá-
sért folytatott harcban kiesett.  

Dr. Kovács Péter
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OVI-SULI  

foglalkozások 

2021/2022 

 
Helye: Mathiász János Általános Iskola / Kecskemét-Katonatelep Katona Zsigmond u. 1. 

 

Valamennyi nagycsoportos óvodást szeretettel várunk! 

 

Kedves Szülők és iskolába készülő gyerekek! 

Az idei tanév nagy feladata a nagycsoportos gyerekek számára; a 
felkészülés az iskolába. 
 
Ehhez szeretnénk hozzájárulni iskola előkészítő foglalkozásainkkal. 
Alkalmaink során megismerkedhetnek a gyerekek a jövő évi 1. osztályos 
tanítóikkal. A foglalkozások végére az iskola ismerős színhely lesz, így 
bátrabban és magabiztosabban tudnak tájékozódni ebben a 
környezetben. Minden foglalkozás valamilyen készséget, képességet 
fejleszt, melyekre szükség lesz a jövő évi iskolai feladatok sikeres 
elvégzésekor. 
Októbertől februárig havonta 1 alkalommal terveztük az iskola előkészítő 
foglalkozásokat Faragó-Zombori Szilvia és Keresztfalvi Tünde – a jövő évi 
1. osztályos tanító nénik és az iskola alsó tagozatának tanítói vezetésével. 
Időpont: 15:30- 16:15. 
 

1. OVI-SULI foglalkozás:  2021. okt. 12. 
  Játékos ismerkedés, angolos teadélután 
 

2. OVI-SULI foglalkozás:  2021. nov. 9. 
 Számországba utazunk 

 
3. OVI-SULI foglalkozás:  2021. dec. 7. 

 Karácsonyi készülődés 
 

4. OVI-SULI foglalkozás:  2022. jan. 4. 
Mesedélután 
 

5. OVI-SULI foglalkozás:  2022. febr. 15. 
 Mozgásra fel! 
 

2022. március 18. /péntek/ Nyílt-nap 
Bemutató foglalkozások a leendő 1. osztályosok és 

szüleik részére 
 

 

 

 

 

OVI-SULI  

foglalkozások 

2021/2022 

 
Helye: Mathiász János Általános Iskola / Kecskemét-Katonatelep Katona Zsigmond u. 1. 


