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November: őszutó, Szent András, enyészet hava
Nagy László:

Krizantém
Fehér vagy, mint a habcsomó,
nehéz vagy, mint a bánat,
sokasodnak a csattogó,
vicsorgó őszi árnyak.
Krizantém, havas zivatar
készül, s a föld lesz ágyad,
isten haragja betakar,
és vége a világnak.

A 30 napos november (ősi
magyar nevén, enyészet hava)
az év tizenegyedik hónapja a
Gergely - naptárban, neve a latin „novem” szóból származik
melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik
hónapja volt. A népi kalendárium Szent - András havának,
enyészet havának nevezi.
A hónapban számos nemzeti jeles napot említhetnénk
meg - igaz csak kevés kötődik
közvetlen környezetünkhöz -,
valójában a hónap eleji Mindenszentek és Halottak napja miatt leginkább a gyász,
elmúlás, emlékezés jut legtöbbünk eszébe. Néhány érdekesebb esemény, említést
érdemlő nap:

November 1.
Mindenszentek napja
Mindenszentek, a katolikus tanításban a szentek egyessége,
hiszen az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak,
és az Úr színe előtt egymásért
könyörögnek, helytállnak. Ez a

meg. Mára az ünnep lassacskán elsorvadt, a gyakorlatban
halottak napjának vigíliája lett
belőle.

November 2.
Halottak napja
titokzatos közösség magába
foglalja a küzdő egyház földön
élő, a szenvedő egyház már
meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő, a diadalmas
egyház pedig a már mennyekbe jutott, üdvözült híveket.
Mindenszentek napján ünnepeljük mindazon megdicsőült
lelkeket, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt
a kalendárium külön-külön,
név szerint nem emlékezik

A november elsejei Mindszentek után, a másodikán tartott
Halottak napját Kr.u. 998 óta
tartja meg a Katolikus Egyház. Az ünnep a Krisztus utáni 1000-ik évre várt világvége
szorongásos hangulatában
jött létre, amikor is a halandók iparkodtak az elhunytak
szellemeivel jó barátságba
kerülni. Sírjaikon gyertyákat
gyújtottak fel, hogy a szegény,
fázós, lelkek ezek fényénél

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

melengethessék
magukat.
A gyertyát azért is kellett a
sírokon meggyújtani, hogy
az ezen a napon sírjaikból
kiszabadult lelkecskék újra
visszataláljanak a sötétben a
maguk sírjába, s ne nyugtalanítsák aztán tovább az élőket.
Az ősi halott engesztelő áldozatok költséges bősége helyébe egyre inkább csak azok
árnyéka, képviselete, puszta
jelzése lép.

November 3.
Buda Ferenc 85 éves
Ezen a napon született Debrecenben Buda Ferenc, a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József
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Folytatás az 1. oldalról

November 4.
Nemzeti gyásznap

Fotó: BAON

Attila-díjas magyar költő,
műfordító. Az Írószövetség
Duna–Tisza-közi csoportjának titkára, Kecskemét díszpolgára. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
magyar nyelv- és irodalom
szakán kezdte 1955-ben nappali tagozaton, majd levelező
tagozaton fejezte be 1968ban. 1955-től jelentek meg
versei.
1965-ben jött Kecskemétre, de 1963 és 1970 között
Pusztavacson,
Kecskeméten és Kerekegyházán is tanított. 1970-1986 között a
Bács-Kiskun Megyei Levéltár
munkatársa volt. 1986-tól a
kecskeméti Forrás folyóirat
főmunkatársa. 2002 óta a
Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012. januárjától
a Balassi-emlékkard kuratóriumának elnöke. A Magyar
Versmondók Egyesületének
tiszteletbeli elnöke 2013-tól.
Tiszakécskén él. Költészeti
munkássága mellett jelentős műfordítói tevékenysége
is. Ismeretesek baskír, finn,
kirgiz, lapp, mari, mordvin,
török, udmurt fordításai,
melyek bevezetik az olvasót
addig alig ismert népek kultúrájába.

November 4-én, a nemzeti
gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc
elfojtásának, a szovjet csapatok egykori bevonulásának
65. évfordulóján országszerte
megemlékeznek a forradalom
áldozatairól
A nemzeti függetlenséget
az 1956-os november 4-i második szovjet katonai invázió
pecsételte meg, amely pár
nappal azután következett be,
hogy Nagy Imre miniszterelnök
november 1-jén meghirdette
Magyarország semlegességét
és kilépését a Varsói Szerződésből. Hajnali 4 óra 15 perckor általános szovjet támadás
indult Budapest, a nagyobb
városok és a fontosabb katonai
objektumok ellen. A főváros
védői – nemzetőrök, rendőrök
és kisebb-nagyobb honvédegységek – felvették a harcot a
támadókkal. A túlerő láttán a
Nagy Imre-kormány és a katonai vezetés nem kísérelte meg
a fegyveres ellenállást.
A forradalom leverését követő megtorlásban az ENSZ bizalmas adatai alapján 453 embert
végeztek ki, az 56-os Intézet
szerint több mint 340 volt a
kivégzettek száma az 1956-os
eseményekhez kapcsolódóan.
November 4-ét a kormány hivatalosan 2013-ban nyilvánította
nemzeti gyásznappá,mikor is a
parlament előtt, katonai tiszteletadás mellett, félárbocra
eresztik a nemzeti lobogót.

November 11.
Katona József születésének
230 éves évfordulója
Katona József főügyész, drámaíró, a magyar drámairoda-

2021. november
lom kiemelkedő alakja ezen a
napon született 230 éve Kecskeméten.
Elemi iskoláit a kecskeméti
római katolikus iskolában végezte, majd apja Pestre vitte
gimnáziumba, de a sokat betegeskedő fiút szülei az iskolai
év végén hazavitték és a második osztálytól kezdve a hatodikig iskoláit Kecskeméten végezte. Az 1800-as évek elején
a színház, a színészet, jogászkodás és írás területén volt

Katona József
(Kimnach László rajza)

igen aktív. Anyanyelvén kívül
jól beszélt latinul és németül,
meglehetősen jól franciául,
olaszul és angolul. A Második
Pesti Magyar Játékszíni Társaság – akkor még szegényműsorát öt év alatt huszonkét, részben eredeti, részben
többé-kevésbé
átdolgozott
drámával gazdagította. 1814ben az Erdélyi Múzeum című
folyóirat pályázatot hirdetett
a kolozsvári Nemzeti Színház
megnyitásakor előadandó történeti drámára. A pályázatra
beküldte fő művét, a ma már
ikonikus Bánk bánt (melynek első változatát 1815-ben
írta, a darab ősbemutatójára
1833-ban került sor, Kassán),

de az eredmények között meg
sem említették Katona József
nevét.1815-ben
abbahagyta a színházzal, színészettel
kapcsolatos
tevékenységét,
és visszatért a jogi pályára.
1820 derekán, a kecskeméti
uradalmi és városi tiszti alügyészi állásért folyamodott,
erre a posztra állásra megválasztották és hivatalát december 1-jén foglalta el. 1826.
november 23-tól Kecskemét
főügyésze lett és irodalommal
nem foglalkozott tovább. Természetére nézve komoly, hallgatag ember volt. Jellemének
fővonásait: a ritka becsületességet, jó szívet, őszinteséget és igazságszeretetet folyton megőrizte. A szegények
számára adakozott, ügyeiket
díj nélkül vállalta el. Mint hivatalnok és magánember, a
társadalmi életben egyaránt
kedvelt egyéniség volt. A városban megjelent vándorszínészeknek általánosan ismert
pártfogója és a városban és
tanácsnál egyik legerélyesebb
szószólójuk volt; amikor csak
tehette, mindig megjelent az
előadásokra, és ismerőseit is
a színház látogatására buzdította. Emlékét, sok más műalkotás mellett, Kecskeméten az
idén 105 éves Katona József
Színház és a Katona József
Múzeum őrzik.

November 27. Pilinszky
János születésének
100. évfordulója
Pilinszky János, a huszadik
század egyik legjelentősebb,
Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas
magyar költője ezen a napon,
Budapesten született. Külön
méltatását a Kultúra rovatban
állítottuk össze.

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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Októberi számvetés
A szeptemberi számvetésben
még arról számoltam be, hogy
kint volt a geodéta a Hosszú
nyelű utcán és hogy hamarosan indul a járda kiépítése.
Most viszont már abban a
szerencsés helyzetben vagyok,
hogy az elkészült járdáról
adhatok számot. A járda műszaki tartalma: alapja 95%-os
tömörített talaj és 15 cm homokos kavics ágyazat. A járda
betonból készült, vastagsága
12 cm, de a kapubeállóknál a
nagyobb terhelés miatt ez 20
cm. A járda azon részén, ahol
földút átvezetés van, a műszaki tartalom az alábbiak szerint
néz ki: 95%-os tömörített talaj, majd 30 cm vastag M56-os
mechanikai stabilizáció, és a
záró réteg pedig 5 cm 0/22
zúzott kő burkolat. A pontos
hossza a járdának 375 m. A
járda teljes szakaszán forgalomelterelő oszlopok kerültek
kihelyezésre.

A földes út és a járda szintbehozása megtörtént és mire
ez az újság az olvasók kezébe
kerül, addigra a járdával szemközti oldalon az űrszelvény
tisztítása, azaz a forgalmat
akadályozó növényzet kivágása is megtörténik. Kérdésként
tették fel a számomra a Facebookon, hogy lesz-e folytatás.
A válaszom az, hogy szeretném, hogy legyen, de annak
előbb be kell kerülnie a város
költségvetésébe. A 2021-es
költségvetés 20 millió forintot
szánt erre a célra, a 2022-es
még előttünk van.
A járda építése nagyon fontos lépés volt a vasúton túli
terület fejlesztése szempontjából, de az igazi szenzáció a
hónapban a játszótér bejelentése volt. Talán a siker titka,

nem csak a meglepetésszerű
bejelentéshez köthető, hanem
a helyi emberek családszerető gondolkodásához is. Kevés
olyan ház van Katonatelepen,
ahol gyerek vagy az unoka zsivaja ne lenne a mindennapok
része. A gyermekek száma
pedig a kormány családtámogatásainak köszönhetően
az utóbbi időben még tovább
emelkedett, így a játszótér
szükségességét elvitatni nem
lehet.
A játszótér szükségességét
elvitatni nem lehet, de a játszótér építéséről most azért
beszélhetünk, mert városunk
polgármester asszonya, látva
a Katonatelepen megugrott
gyermeklétszámot
szintén
szívügyének érezte a katonatelepi játszótér megépítését.
De nem beszélhetnénk játszótérfejlesztésről akkor sem, ha
nincs Balla Krisztián és Szentesi Zoli a Katonatelepi Sportegyesület két vezetője, akik
végig részt vettek a tervek kidolgozásában.
De nem beszélhetnénk játszótérfejlesztésről akkor sem,
ha nincs a Balla Krisztián és
Szentesi Zoli által vezetett
Katonatelepi Sportegyesület,
akik végig részt vettek a tervek
kidolgozásában. A játszótér
közepén egy nagy négytornyú
Háry János elnevezésű vár fog
elhelyezkedni, de emellett még
számos egyéb játék is lesz:
Csínom Palkó csúszdaház, kötélpiramis, mini madárfészek,
kétüléses laphinta, kétüléses
babhinta, hatszögletű mászó
torony fészekkel, kétüléses
mérleghinta, homokozó, drótkötélpálya, pörgő forgó, rugós
játék, rugós játék 2 személyes,
páros baba-mama hinta.

A játékok mellett fitnesz
eszközök is kihelyezésre kerülnek majd: elliptikus sétáló,
kombinált mellizom erősítő,
légben járó, lovagló, hasizom
pad, kombinált szörf és lépegető, kombinált derékmozgató
és lábizom erősítő.
Úgy gondolom, hogy a felsorolt játékok a fitnesz eszközök
kihelyezésével teljes kikapcsolódást tudnak nyújtani majd
egy családnak.
A hónap fontos eseménye
volt még, hogy összeült a Mathiász János általános iskolá-

Dr. Fekete Gábor
önkormányzati képviselő

nak. A parkoló kivitelezésének
összköltsége
1.300.000,-Ft,
ebből 300.000.-Ft-ot fizet a
tankerület. A megvalósításhoz
nagymértékben járul hozzá az

Ilyen lesz a játszóvár

ban a Tanácsadó Testület és
döntött a választókerületi keretben megmaradt 1.640.010 Ft
felhasználásáról. A Tanácsadó

idei választókerületi keretből
nyújtott fent említett 500.000.Ft támogatás. A költségekből
fennmaradó 500.000-Ft pedig

A Tanácsadó Testület a következőképpen döntött:
Falu és Tanya bejáró alapítvány:
1.140.010 Ft
Rendezvény szervezési költségei
70.010 Ft
Guba park streetball pálya
1.000.000 Ft
Működési költségre
70.000 Ft
Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány 500.000 Ft
Az iskola udvarán parkoló kiépítésére
500.000 Ft
Testület döntéséből újdonságként hathat az iskola parkolójának kiépítése. Az oktatási intézmény az udvarán egy parkolót
szeretne kialakítani a tanárok-

Megkezdődött az alapozás

a jövő évi választókerületi keretből kívánjuk fedezni.
Noha az évnek még nincs
vége, azt hiszem, a mostani
számvetés is jól tükrözi, hogy
idei célkitűzéseinkben mire
összpontosítottunk, milyen téren értünk el előrelépést a város, a tanácsadó testület, civil
szervezetek és nem utolsó sorban a lakosság együttműködése révén.
Reméljük, hogy ezeket a törekvéseket, melyek középpontjában a család, gyermekek,
oktatás, sport, szabadidős tevékenység, infrastruktúrafejlesztés áll, jövőre is folytatni
tudjuk.
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Eseményekkel teli ősz zajlott
a Mathiászban

Év elején úgy terveztük az
őszi időszakunkat, hogy jó
sok programmal igyekeztünk megtölteni. Egy kis
visszatekintőként felidézem a fontosabb eseményeket.
Szeptemberben nagyon lelkesen készültünk a Szüreti
napra. A délelőttjét minden
gyerek az iskolában töltötte.
Az udvaron egy hatalmas játszóteret rendeztünk be, ahol
a gyerekek kedvükre kipróbálhatták ügyességüket, fantáziájukat, és mozgásban sem volt
hiány. Az idő nagyon kedvezett
ezen a szombaton, mert igazi
kellemes őszi nap volt, amit
ilyenkor a szabadban érdemes

eltölteni. Ha pedig Szüreti nap,
akkor a gyerekek az udvaron
jóízűen kóstolhatták az őszi
gyümölcs kínálatot; almát,
szilvát, és a Kutató Intézettől
kapott csemegeszőlő fajtákat.
Délután falusi szinten folytatódtak a programok, a gyerekek részt vettek a lovas kocsis
felvonulásban, műsorral készültek és felléptek 8. osztályosaink és este tombolasorsolást tartottunk.

Októberben Egészségnapot
terveztünk. Ez is egy hagyományos program itt az iskolában.
Ezen a délelőttön a gyerekek
elsősegély nyújtási tudnivalókkal ismerkedtek meg, az
újra élesztés gyakorlatát is
láthatták, hallhatták, valamint
az egészséges étkezéssel kapcsolatosan is tájékozódhattak.
Mindezeket előadások, kvíz
játékok, és helyzetgyakorlatokon keresztül sajátították el
szakemberek bevonásával.
Másik rendezvényünk volt a
Pályaorientációs nap. Ennek
keretében a 7. és 8. osztályosaink részt vettek a Mes�szi István Sportcsarnokban
megrendezett Pályaválasztási
börzén. Itt az iskolában pedig
minden osztályban tartottunk
ehhez kapcsolódó foglalkozást
korosztálynak megfelelően.
A „Mi leszek, ha nagy leszek”
kérdésre a válaszkeresést
nem lehet elég korán kezdeni
és igen sokszínűen lehet ezt a
témát körbe járni.
Megkezdődtek az „Ovi-suli” foglalkozásaink is. Minden
hónapban egy-egy alkalommal várjuk az óvodásokat

igen érdekes, színes és az iskolába készülőknek hasznos
tevékenységekkel. A jövő évi
első osztályos tanítók, Faragó
Zombori Szilvia és Keresztfalvi
Tünde fogadják a gyerekeket.
Az idén is gyűjtöttek papírt
az iskola tanulói. Két konténer
is megtelt az újra hasznosítható hulladékkal. Verseny is
kialakult az osztályok között,
amit végül fej;-fej mellett a 7.
és 8. osztály nyerte meg.
Október 6-án az Aradi vér-

tanukra rádiós műsorral emlékeztünk meg, míg az október 23-i Nemzeti ünnepünket
iskolai szinten ünnepeltük,
amelyre ünnepi műsorral a 6.
osztály készült.

Minden év őszén kihagyhatatlan a Bolhapiac. A gyerekek
ezen a délutánon elhozhatják
megunt játékaikat, és apró
bazárokkal telik meg az iskola aulája. Ennél izgalmasabb
nincs is. Mindenki szeretne
túladni a saját apró holmiján,
de senki nem megy haza valami apróság nélkül. A gyerekek
ezt épp úgy szeretik, mint a
felnőttek a turkálókat, vagy a
zsib-piacot. Alapvetően nincs
szükségünk onnan semmire,
de mégis lázasan keressük,

hogy mit is vehetnénk, és üres
kézzel úgyse megyünk onnan
haza. És ugye mennyire lehet
örülni a megszerzett „kincseknek”! Na, ez a Bolha piac!
Ennyi esemény mellett jól
esett némi pihenő az Őszi szünetben. De már túl vagyunk a
jól megérdemelt pihenő hetünkön is és azóta már újra indult
az iskola „ezerrel”. Nyílt napok
lesznek a szülők számára, és
készülünk a november 20-i
Mathiász bálra. Előttünk van
az Advent, Mikulás és a Karácsonyi ünnep. Mire elérkezik a
Téli szünet december 22-én
ismét lesz mit kipihenni.
Kisberk Hella
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Mire való az idő?
Az óraállítás utáni hetekben
– főleg ha még az eső is esik
– úgy érezhetjük, lassan vánszorog az idő, jönnek a hos�szú téli esték. Az idő furcsa
dolog: van, hogy néhány perc
is örökkévalóságnak tűnik,
máskor a rohanó időben próbáljuk utolérni magunkat. Az
időzavar állandó élményünk.
Nincs időnk mindenkire és
mindenre, amire szeretnénk,
hogy legyen. Az idő szűke
feszít, nyomaszt, terhel. Az
állandó rohanás stresszhez
vezet, sok betegség kiváltója
lehet. Lehet-e kiszállni ebből
a pörgő őrületből? Lehet-e
megnyugodni? Kell-e mindenhol ott lenni, mindenhol
helytállni? A teljesség igénye
nélkül néhány bibliai gondolatot hadd osszak meg ezzel
kapcsolatban a kedves olvasókkal.
Először is, az biztosan nem
fog működni, hogy „kivonulunk” a világból. Nem lehet
egyedül lelassítani, mert a
világ elmegy mellettünk. A
sodródás ellen azonban mindenképpen tehetünk. A Biblia
tanítása szerint az idő Isten
ajándéka. Ő mérte ki az éjszaka és a nappal idejét. Az
idő folyásában három dolog
köré kell összpontosítani tevékenységünket: cselekvés,
pihenés, szent idő. Ez a bibliai mérce, általában azonban a
háromból kettőre fordítunk figyelmet, a szent idő kimarad.

arányaiban több időt fordítunk dolgokra, mint emberekre. Munka- és haszon-központú időket élünk. Az idővel
úgy élhetünk helyesen, ha a
munkánkban, szakmánkban
és kapcsolatainkban is képezzük magunkat. Legyen célunk
az, hogy a következő időkben
fordítsunk több időt kapcsolatainkra!

A pihenés ideje
Az elegendő alvás fontosságáról sokat lehet olvasni.
Tudatosságra van szükség
abban, hogy megtaláljuk és
biztosítsuk magunknak a kellő időt a test és lélek megújulására. Amikor Isten azt
parancsolja, hogy pihenjünk,
védeni akar bennünket. Alapvetően egy végtelenül kizsákmányoló korban élünk. Nemcsak a természet tartalékait
éljük fel, de önmagunkat is
hajlamosak vagyunk kizsigerelni. A pihenés nem lustál-

A szent idő azonban csak
nagyon kevesekében, holott
erre is szükség van. A parancsolat nemcsak munkáról,
pihenésről, hanem megszentelt időről is beszél. Olyan
időről, amit az ember Istennel tölt. Több ez, mint én-idő,
pontosabban Istennel kettesben töltött én-idő. Az elmúlt
századokban, nagyjából a
felvilágosodás kora óta az
ember teljesítménye, teste,
értelme került a fókuszba, a
lélek és annak működése jóval kevésbé, ami aztán számos lelki probléma megjelenését eredményezte. Bár ma
egyre több lehetőség van lelki támogatás, szakember keresésére, a lélekkel nemcsak
akkor kellene törődni, amikor már baj van. A szent idő
az Istennel való kapcsolat
megélése. Egyéni formában
az imádság, Bibliaolvasás,
közösségi formában az istentiszteleti találkozás alkalma.
Az Istennel töltött időben

tűnik. Az idő Isten ajándéka,
Isten mindig „ráér” az ember
számára. A mi dolgunk, hogy
naponta legalább negyedórát odaszánjunk Istennek
imádságos csendben, illetve
keressünk olyan lelki-hitbeli közösséget, ahol otthonra
lelhetünk.
A régi görögök megkülönböztették egymástól a folyó
időt (kronosz) és az alkalmas,
minősített időt (kairosz).
Mi a folyó időben élünk, ám
abban bármikor adódhatnak
minősített idők. A feladatunk
az, hogy felismerjük, minek
van itt éppen az ideje. A Bib-

igyekszünk kizárni a világot
– ezt fejezi ki az imádság
közben összekulcsolt kéz és
lehunyt szem. Nem a világból való kivonulás ez, hanem
felkészülés, erőkoncentráció a világban való léthez.
Ahhoz, hogy a cselekvés és
pihenés kettősségét igazán
meg tudjuk élni. A szent idő
kiszorítása a legnehezebb,
hiszen annyi mást is tenni
kell, és minden fontosabbnak

lia így fogalmaz: „mindennek
rendelt ideje van”. Nem minden idő alkalmas mindenre,
de minden idő alkalmas valamire. Ahhoz kell bölcsesség, tapasztalat és tudatosság, hogy felismerjük, éppen
minek van itt az ideje. Adja
Isten, hogy a szent idő, pihenés és cselekvés hármasságát egészséges arányban
gyakoroljuk mindennapjainkban.

Laczay András
lelkipásztor

A cselekvés ideje
A Tízparancsolatban fogalmazódik meg, a munka, pihenés,
szent idő hármasa. Ott a hat
napig tartó munkavégzésre
találunk felszólítást: hat napon át dolgozz és végezd minden munkádat! Nyilvánvalóan
jelenti ez a kenyérkeresetet,
házimunkát, de a családdal
töltött időt is. Ez utóbbi nem
kifejezett munka, ám nagyon
fontos tudatosan megélnünk.
Jelen kell lenni szeretteink
életében: a házastársunkkal,
gyermekünkkel, idősödő szüleinkkel és persze ápolni kell
minden más kapcsolatunkat
is. Talán korunk egyik adóssága pont itt érhető tetten:

kodást jelent, hanem az alvás
mellett a kikapcsolódás, művelődés, szórakozás lehetőségét is. A munka és a pihenés
egészséges ritmusában az
ember megéli, hogy hasznos,
ez pedig lelki egészségéhez
elengedhetetlen.

A szent idő
Pihenés és munka a legtöbb
ember életében jelen van.
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Pilinszky János a 20. század
egyik legjelentősebb költője
2021. november 27-én lenne 100 éves a
20. századi magyar költészet meghatározó alakja. Pilinszky János (1921–1981)
életműve kiemelkedő helyet foglal el a
második világháború utáni magyar irodalomban. Rövid élete utolsó éveiben
kapott több elismerést, mint pld.: Baumgarten-díj, József Attila-díj, Kossuth-díj.
Olyan különleges, öntörvényű, zárt költői
világot teremtett, amelybe a történelem
szinte soha nem tudott behatolni. Kivételt
jelent a II. világháború időszaka, amikor
szemtanúként tapasztalta meg a háború
pusztítását: a földig rombolt városokat,
a rémült és éhező embereket, valamint
a leginkább lélekpróbálót, a koncentrációs táborok leírhatatlan borzalmát. Ez
a trauma meghatározta egész életét és
költészetét. Vallásos lelkében bűntudat
és önvád alakult ki, úgy érezte, akit nem
sújtott ilyen mélyen a világháború tragédiája, annak is osztoznia kell a felelősségben. Kevés szavú költő volt, de gyönyörű
önvallomása szerint: „Nem az a fontos,
hogy a madár hányszor csap szárnyaival,
hanem hogy íveljen.” Valójában a művészi minőséget nem lehet a mennyiségen
mérni.
A postás családból származó, gyenge
fizikumú költő tizennégy éves kora óta írt
verseket, és ezekre a gimnáziumi évekre
tehető a mély vallásosság kialakulása is,
ami haláláig jellemezte a költőt. Felsőfokú tanulmányait jogon kezdte, majd a
bölcsészkaron, magyar–olasz–művészettörténet szakon folytatta, ám az egyete– Még szerencse, hogy itt
Katonatelepen csak homok
van, különben nem jöttem volna el neked ásózni, az biztos.
– Jaaj, Ferikém, azért a pálinkám csak meglazítaná a
legkeményebb földet is.
– Tényleg, azzal még meg se
kínáltál!
– Itt van a kerti asztalon,
máris töltök, nehogy szomjan
halj. Egészség!
– Egészség!
– Ez az igazi kovid elleni
vakcina! Harmadik oltást beadattad már, Feri?
– Persze. Mit halogassam.
Te?
– Én majd a jövő héten fogom. Egyébként sokan még az
elsőt is halogatják.
– Ezt nem is értem. An�nyi kötelező oltás van, amit

lágot, semmi újat nem képesek teremteni, csak a világban már meglévő dolgokra
fókuszálnak. Pilinszky arról vallott, hogy
„pusztán az ember nem képes ennek a
helyzetnek a megjavítására, csupán az
isteni kegyelem által”.
Bonyolult, érzékeny személyisége ellenére Pilinszky János az 1945 utáni magyar irodalom megkerülhetetlen, magányos óriása, aki sajátos lírájával egészen
új minőséget teremtett. Tisztelegjünk
emléke előtt egy a novemberi hangulathoz illő versével.

met 1944-ben befejezte, de diplomát nem
szerzett. „Pilinszky élete az első világháború utáni traumatikus korszakban kezdődött, fiatalkorát a második világháború
borzalmaiban élte, ezután következett a
szovjet hatalomátvétel, majd a negyven
éven keresztül tartó kommunizmus, amiben ő maga is margóra került. Cenzúra
alá vonták, 1951-56 között nem publikálhatott. Erről feltehetőleg mély és nem
titkolt vallásossága tehetett. A hetvenes
években azonban már elismert költőként
volt jelen az irodalmi életben.” (Forrás:
vates.hu)
Egy Párizsi előadásában felvázolta,
hogy a művészet maga, Isten és az ember
közötti kapcsolat egy lehetséges megtestesülése, é rámutatott a kor művészetkritikájának elellentmondására, miszerint,
akik csupán tükörszerűen utánozzák a vi-

már gyerekkorba beadnak.
A lányom mondta, hogy már
a bárányhimlő elleni oltás is

Novemberi elízium
A lábadozás ideje. Megtorpansz
a kert előtt. Nyugalmas sárga fal
kolostorcsendje háttered. Kezes
szellőcske indul a füvek közül,
s mintha szentelt olajjal kenegetnék,
érzékeid öt meggyötört sebe
enyhületet érez és gyógyulást.
Bátortalan vagy s ujjongó! Igen,
gyermekien áttetsző tagjaiddal
a nagyra nőtt kendőben és kabátban,
mint Karamazov Aljosa, olyan vagy.
És olyan is, mint ama szelídek,
kik mint a gyermek, igen, olyan is vagy,
oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már
csak ragyogni a novemberi napban,
és illatozni toboz-könnyűen.
Csak melegedni, mint az üdvözültek.

kötelező a kis Benettkének.
Kíváncsi vagyok, hány gyerek
érné meg a felnőttkort, ha

nem lennének oltások. Az
én szüleim idejében ötből
két gyerek tíz éves kora előtt
meghalt.
– Nem is fenyegetett a túlnépesedés veszélye.
– Persze, de, ha őt érinti a
dolog, akkor mindjárt az orvos a hibás.
– Jó, jó, valahol azért
őket is meg lehet érteni. Azt
mondják, hogy nem ismert
még az oltás hatása, meg
lehetetlen, hogy ilyen hamar
ki lehetett fejleszteni. Meg ki
tudja, milyen mérgek vannak
benne...
– Ja? A cigaretta meg a sok
műkaja, az teljesen egészséges, ugye?
– Ne nekem mondd, Feri, én
oltáspárti vagyok! Meg a cigit
is leraktam már két hete.

2021. november
– Jól van, na, de a hülyeség
mellett nem tudok szó nélkül
elmenni. Az ilyenek mindig
fölhúznak. Miattuk kell megint
ezt a tetves maszkot hordani.
– Nemrég még a maszkhordás volt a hobbid.
– Igen, mert akkor még nem
volt oltás. Én kötelezővé tenném az oltást, az biztos! Jaaj,
Tibor, olyan ideges lettem,
hogy meg tudnék inni még egy
felest.
– Már itt is van, Ferikém,
már itt is van.
– Kössz, ez jól esett!
– Nem kell ám messzire
menni, a lányom is azt hiszi,
hogy csipet akarnak belefecskendezni. Az eszét szerintem
valahol egy régi bőröndben
tartja a padláson.
– A te lányod!
– Nem, a Klárié! Tőle örökölte.
– Család egyébként hol van?
– Elküldtem őket welneszre
egy hosszú hétvégére.
– És mit lehet ott csinálni?
– Leginkább semmit.
– És ezért még fizetni is
kell?
– Van jó sok kaja, meg sószoba, gőzkabin, szauna...

Katonatelepi Közügyek
– A szauna olyan, mint a finneknél, he-he?
– Nem hiszem, de azért fürdőruhában is van mit nézni.
Bár ez az asszonyt meg a lányomat kevésbé érdekli.
– Te, vén kecske!
– Aki megnyalja a sót.
– A sószobában?
– Abban, he-he.
– Te mért nem mentél?
– Elegem volt már belőlük,
inkább befizettem őket, hogy
egymást szórakoztassák, ne
engem. A lányom szakított a
hapsijával, most állandóan
otthon gubbaszt. Mondtam
nekik, hogy ápolgassák kicsit
egymás lelkét, amíg én egyenesbe rakom itt a dolgokat.
– De hát, ha a lányod nincs
beoltva, akkor, hogyan mehetett welneszre? Oltási igazolványt nem kértek?
– Minden megoldható okosba, Ferikém.
– Hát, ja, itt minden megoldható, csak a négysávos
441-es nem.
– Nem is autózol, minek neked négysávos 441-es? Akkor
a jó öreg Hobbinak nekimegy a
dózer, azt tudod, ugye? És akkor hol adod föl a lottót?

n
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– Busszal se kellemes a
dugó, meg a vályúk. A lottót
meg akkor föladom a városban.
– A Metro fölött viszont
egész jól haladnak a lámpákkal.
– Végre, valami. Pfuj, mi ez
a szag?
– Ja, ezek ott szembe´ szerintem megint gumit égetnek.
Úgy füstöl a kéményük, mintha szurkot öntöttek volna a
kazánba. Sokszor olyan büdös van, hogy ablakot se lehet nyitni. A Klári a múltkor
kirakta száradni a ruhákat, és
rakhatta be újra a mosógépbe, mert telementek füsttel.
Itt a baloldalon, ezeknek az
összes fája átlóg, ilyenkor én
gereblyézhetem helyettük a leveleket, a jobb szomszédoknál
meg a kutya folyton szétszedi
a kerítést, átjön és összekakálja a kertünket.
– Ezt a drótkerítést neked
kéne karbantartanod, nem?
– Nem érek én rá mindere.
Kössék meg a kutyát, és kész!
Minek az embernek ellenség,
ha ilyen szomszédokkal van
körülvéve?!
...
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– Na, akkor az utolsó ásónyi
földet is megfordítottuk, most
jöhet a vacsora.
– Hát, ezt az almafát még el
kéne ültetni, és akkor tényleg
befejezzük.
– Erről nem volt szó, Tibor.
Már alig látni.
– Hozzak még egy pálinkát?
– Nem, nem kérek, inkább
a napot húzhatnád egy kicsit
följebb. Na, akkor essünk neki!
– Hát ez egy darabig még
így lesz, jönnek a helovinszörnyek, és megesznek, he-he.
– Újabb marhaság Amerikából, amit benyelünk...
– Na, ne morogj már, inkább
mélyítsed azt a gödröt a fának!
– Mélyítem... mélyítem.
– Mi volt ez a hang?
– Valamit elért az ásó. Várj,
megpróbálom kifordítani. Uhh,
valami sistereg.
– Miii? Ujj, de büdös van.
– Ez gázszag!
– Te elvágtad a gázvezetéket!?
– Azt mondtad, hogy mélyítsem.
– Mélyítsed persze, de ne
ennyire! Most mi lesz?
Wesz Péter

Kézbesíthetetlen visszáru
Mi a teendő, ha valaki
azért nem tud élni elállási
jogával, mert a vállalkozás
nem közölte a visszaküldési címet? Erre az esetre eligazítást ad a Bács-Kiskun
megyei Békéltető Testülettől kapott ügy lényegének
ismertetése.
Egy fogyasztó interneten
rendelt egy okos órát, csaknem tízezer forint értékben,
plusz közel ezer forint szállítási költséggel. A termék
meg is érkezett, de a vállalkozás hirdetésével ellentétben magyar nyelvű használati
utasítás nélkül. Ráadásul az
óra akkumulátora alig fél nap
után lemerült, ezért a vevő – a
szükséges 14 napos határidőn
belül – élni kívánt elállási jogával. A terméket visszaküldte
arra a címre, amelyet azon a
honlapon talált, amely alapján
azt megrendelte. Az órát bő
két hét múlva a posta visszaszállította a vevőnek, azzal a
jelzéssel, hogy a címzett „nem

kereste”. Próbálta a vállalkozást e-mailben elérni, de megkeresésére semmilyen választ
nem kapott. A vevő ekkor fordult a békéltető testülethez,
kérelmében a vételár visszafizetését kérve a vállalkozástól.
Az eladó a békéltető testület
megkeresésére azt a választ

dési Feltételekben is szerepel
a visszaküldési cím.
A békéltető testület ajánlásában azt a határozatot hozta,
hogy a termék árát a vállalkozásnak vissza kell fizetnie.
Indoklásuk szerint az okos óra
a teljesítés időpontjában nem
felelt meg a szerződésben,

adta, hogy „Ügyfelünk rossz
címre küldte vissza a terméket
ezért nem találta a posta. Ma
is naponta kapunk visszárut
vevőktől.” Válasziratukban közölték azt is, hogy honlapjukon
az információ menüpontban,
valamint az Általános Szerző-

jogszabályban megállapított
minőségi követelményeknek.
A vevő azért nem tudott időben élni elállási jogával, mert
a honlapon szereplő cím nem
létezik. A vállalkozás kötelezettsége világosan és közérthető módon tájékoztatni a

fogyasztót a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról, az elektronikus
levelezési címéről, továbbá –
ha nem azonos – arról a címről, ahová vissza lehet küldeni
a hibás terméket.
Az ismertetett döntés értelmében nyilvánvaló, hogy a
fogyasztó joggal hitte, hiszi,
miszerint a honlapon szereplő
cím valós, pontos. Nem kötelessége a honlap különböző
menüpontjaiban való keresgélés, a vállalkozásnak viszont
kötelessége a vásárláskor a
korrekt tájékoztatás. Hasonló gondjaikkal forduljanak a
Bács-Kiskun megyei Békéltető
Testülethez.
Levélcím:
6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.
Telefon:
76/501-525,501-500
E-mail: bekeltetes@
bacsbekeltetes.hu
Összeállította:
Kovács Klára
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COVID 19 járvány
negyedik hulláma
A koronavírus-járvány negyedik hulláma elérte Ma
gyarországot is. Egész Európában, így hazánkban
is nő a betegek száma. A
legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok
vannak.
A jelenlegi Covid mutáns
fertőzőképessége magas és
gyorsan terjed. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt sokkal
több ember tud vele megfertőződni, mint a korábbi covid fertőzések során. Ezért van, hogy
ilyen meredeken emelkednek
az esetszámok. Csak a maszk
viselése, az oltás felvétele, az
átoltottság növelése tudja lassítani a 4. hullám kimenetelét.
A 3. oltás gyakorlatilag mindenkinek ajánlott. Nemzetközi
tanulmányok mutatják már,
hogy az ellenanyag szintje az
oltást követően havonta feleződik, 3-4 hónap múlva pedig
nagyobb mértékben lecsökken,
eltűnik.
Ez minden vakcinára igaz.
Ezért a régebben oltottak számára is kiemelten fontos az
ismétlő oltás.
Tanulmányok azt is mutatják, hogy ha az ellenanyag
választ mérjük, annak csökkenésének mértéke arányos
a bekövetkezett sejtes válasz
csökkenésével. Tehát ha kevés
vagy nincs ellenanyag, akkor
nincs sejtes immunválasz sem.
Az is egyre inkább bizonyítottnak látszik, hogy mindegy milyen vakcinával történt az alapimmunizálás, 3. oltásnak az a
jó, ha mindenki mRNS (pl. Pfizer) vakcinát kap. Sinopharm
oltással azért van gond, mert
ez az oltás nem vált ki sejtes
immunitást. Ezért gyengébb
a hatékonysága. Nekik mindenképp kell a 3. oltás. Vektorvakcina után vektorvakcina
3. oltás nem lehet. 3. oltás
előtt, fent leírtak miatt felesleges ellenanyagot nézni, annak
felvétele után lehet, akkor van
értelme ellenőrizni.
Ha valaki fertőzés lezajlása után kapott oltást, nekik
nem kell 3. oltás, mert náluk
nagyon erős immunválasz ala-

Tisztelt Páciensek!

A felnőtt háziorvosi rendelő ellátási rendje:
A rendelő nyitva:
Hétfő, szerda, péntek: 7.30–12 óráig;
Kedd, csütörtök: 12.30–17 óráig
PÁCIENSEK ELLÁTÁSA:
Csak előre telefonon, vagy e-mailben egyeztetett időpontban
történik.
Telefon: munkanapokon 12–13 óra között 76/471-428
E-mail: katonatelep.recept@gmail.com
Sürgős esetben: 06-30/358-7967
Lázas, légúti hurutos betegek ellátása
minden esetben először telefonon történik.

A COVID fertőzések elkerülése végett kérem a fentiek szíves betartását.

Felnőtt háziorvosi ügyelet: Kecskemét Nyíri út 38.
Hétköznap 17 órától másnap 8 óráig
Hétvégén, munkaszüneti napokon: 24 órában.
Tel.: 76/516-984

kult ki. Az átvészelt betegség
ugyanis nagyobb védettséget
ad. Tehát, aki volt covidos,
meggyógyult és utána vette
fel a covid oltásait, nekik nem
kell 3. oltás. Ha felveszik a 3
oltást, semmi problémát nem
okoz.
A covid oltásnak nincs olyan
hatása, hogy az oltás során
keletkezett antitest segíti a

tását, ezáltal a betegség kialakulását. Sokan sajnos ezért
nem veszik fel a covid elleni
védőoltást. Ezt gondolni butaság.
Kell-e a gyereket oltani?
Igen, fontos az oltás dózisa.
Sajnos a delta variáns, ami
most terjed, a gyerekek körében jobban terjed, mint az eddigi variánsok. Betegek lesz-

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

de viszik a vírust és hordozók
lesznek. Komoly nemzetközi felmérések zajlanak, hogy
mielőbb hatékonyan lehessen
a gyerekeket is oltani, 12 év
alatt is. November közepétől
várható az 5 év feletti gyerekek oltásának bevezetése.
Ezért kérjük, hogy amen�nyiben elmúlt 18 éves, és már
több mint 4 hónapja vette fel
korábbi oltását, jelentkezzen
az ismétlő harmadik oltásra
is! Ennek beadását kérheti
háziorvosától, emellett az interneten is foglalhat időpontot
valamely kórházi oltópontra.
Ezt az alábbi oldalon tudja
megtenni:
www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/
covid-oltas-idopontfoglalas

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Telefon (rendelés időben): 76/471-053
Rendel: dr. Kaiser László
Rendelési időn kívül: 0630/406-5318
Rendelési idő:
e-mail: katonatelep.rendelo@alapellatas.hu
Hétfő, szerda, péntek: 14-től 16 óráig
Házi gyermekokrvosi ügyelet
Kedd, csütörtök: 10-től 12 óráig
Hétköznap 18 órától másnap reggel 8 óráig
Prevenciós rendelés (tanácsadás)
Hétvégén, munkaszüneti napon: 24 órában
Szerda: 14-től 15 óráig,
Tel.: 76/516-904, 30/695-4274
csütörtökön: 10-től 11 óráig
Rendelkezésre állás: hétköznap 8-tól 18 óráig. Védőnő elérhetősége: 0630/590-1819, 76/507-916

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók)
és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ:
Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u. 25/A
Tel.: +3676 76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)
Rendelő: +3676 471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8–12 óráig,
kedd, csütörtök: 13–17 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

Kattintssejtbe
a Katonatelepi
internetes
oldalára:
koronavírus
való beju- közügyek
nek. Átvészelik
könnyebben,

www.katonatelep.hu
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Gombák: erdők, mezők kincsei
a bolti, termesztetteken túl
A gombák a legtöbb ember számára kissé óvakodásra intő, és
leginkább csak a boltban vásárolt, biztonságosnak tartott csiperke („sampinyon”) vagy laska fajtákat jelentik. Mindkettőt
nagyüzemileg termesztik, és számtalan formában kerül a fogyasztókhoz (nyersen, szárítva, sós lében, konzervként). Aki
nem kóstolt még vadon termett (és persze szakértően átvizsgált)
gombafajtákat, nem is képzeli el, hogy micsoda íz orgiától, élvezettől fosztja meg magát. A köztudatban az esős nedves környezetet és erdőket tartják a vadon termő gombák lelőhelyének és
leginkább nyáron gondolják megjelenésüket. Ugyanakkor a több
mint 250 gombafajból igen sok késő ősszel, szárazabb talajon,
fatörzseken is van ehető, igen ízletes gombafaj. Az idei nyár és
ősz szűkebb környezetünkben nem bővelkedett csapadékban, viszont melegben nem volt hiány, ezért még most az ősz végén is
tartogat meglepetéseket a gombavilág házi kertjeinkben is. Az
apropó, melynek kapcsán most a gombákkal foglalkozom, egy a
saját erdős, rétes, de homokos kertemben, október végén talált
óriáspöfeteg, ami igen ritkának számít ezen a vidéken.
Az Alföldön is fellelhető Könnyen elmozdítható, a tönegyik legismertebb gombafajta kön le- és feltologatható.
a nagy őzlábgomba.
Lomb- és fenyőerdőben egyA nagy őzlábgomba (Macro- aránt megterem, különösen
lepiota procera) feltűnő, igen füves, ritkás, ligetes erdőben,
nagy, hosszú tönkű gomba. A akácosban, fiatalosban, irtákalap közepén csúcsos, barna, sos, bokros helyeken, erdőa többi részén, világos alapon széleken, többnyire seregesen
barna, a felszakadozó pikke- vagy boszorkánykörökben. Az
lyektől tarka. Barnán tarkázott erdők mélyén, sziklás vagy hotönkje lefelé vastagodó, alul mokos talajon, sőt kertekben is
gumós, és rajta eltolható gyűrű előjön. Nyár elejétől késő őszig
van. Kalapja fiatalon tojásdad, terem, különösen kora ősszel
később esernyőszerűen kite- igen gyakori. Levesnek, rántrülő, középen csúcsos púppal. va, sütve vagy más gombás
Tönkje megnyúlt, magas, le- ételnek egyaránt jó. Fiatalon
felé fokozatosan vastagabb, a egyike a legjobb csemegegkalapból csuklószerűen kifor- ombáknak, eléggé állóképes
dítható, alul hagymaszerűen, és ritkán kukacos. Kirántva a
gumósan kiszélesedő, 10-40 gombakalapok halhúsra emlécm hosszú, 1-3,5 cm vastag, keztető ízűek. Leszedve tovább
a gumó 3-6 cm nagy. Alapszí- fejlődik. Tönkje rostos, rágós,
ne barnás, de bőre növeke- ezért azt megdarálva használdéskor szétrepedezik, és így juk fel. Szárításra alkalmas,
világos sárgásszürkés alapon világosszürkés színűre szárad.
apró, sűrű, barna pikkelyektől Az idősebb gomba szárítva is
övesen márványozott, tarka. rágós, a fiatal gomba nyersen
Állománya keményen rostos, is ehető. Kevés gomba hasonszálas, belül üres, csöves. Gyű- lít hozzá. Csak két rokon faj, a
rűje kettős szélű, szélein puha, csipkés őzlábgomba és a karbarnás, korpás, középen me- csú őzlábgomba igen hasonló,
revebb, porcos, sima, pelyhes. de mindkettő jóval kisebb, ehetők (Forrás: wikpedia.hu)
Az ínyencek kedvence, a
sárga rókagomba kevésbé
gyakori környezetünkben, leginkább a lúgosabb talaj miatt.
A nyúlica, sárga- vagy csirkegombaként is ismert rókagombát fűszeresen ízletes
húsának, zamatának köszönhetően kedvelik az ínyencek.
Színe a tojássárgájához hasonló vagy annál halványabb.

10–15 cm-es átmérőt is elérő
kalapja kezdetben kúpos, a
széle aláhajló. A kalap később
kiegyenesedik, a széle felhajlik.
A tönkre mélyen lefutó sugárlemezek színe ugyancsak a tojássárgájára emlékeztet.
A sárga rókagombának nagyon kellemes, kajszibarackot
idéző illata van, lombos és
tűlevelű erdőkben fordul elő,
főleg a sűrű, sötétebb bükkerdőkben, tölgyesekben, bokros helyen és mohás, nyirkos
hegyoldalakon, inkább savanyú
talajon. Júniustól novemberig
terem, elsősorban a meleg,
esős időszakokban; aszályos
években kevés teremhet. Erdei
tisztásokon nem ritka a rókagomba alkotta szőnyeg.

Figyelmeztetés:
Nagyon
hasonlít a rókagombához az
enyhén mérgező narancsszínű
álrókagomba, amely emésztőrendszeri zavarokat okozhat.
Kalapja megtévesztően hasonlít a sárga rókagombáéhoz,
jobban megnézve azonban
láthatók a különbségek: a sugárlemezek nem futnak le mélyen a törzsre, és rendszerint
sötétebbek a kalapnál. A kalap
jóval vékonyabb. A tönk vékony
és üreges.
Óriási pöfeteget találni
ügyes dolog, de ritka.
A gombaszedő álma a focilabda méretű pöfeteggomba
begyűjtése. Körbenéz a réten
és egyszerre csak ott fehérlik a fűben. Bár meglehetősen
könnyen felismerhető és legtöbbször más gombafajokkal
összetéveszthetetlen, a sokkal
kisebb (és gyakoribb) bimbós
pöfeteg nem ehető. Fontos, ha
tudjuk: az ehető változat gyerekfej méretű (10-25 cm átmérőjű) vagy még ennél nagyobb
is lehet, akár az 50 cm-t is
elérheti az átmérője. Katonatelep Talfája részén lévő nagyobb

1,3 kg-os pöfetegem

kertemben 35 éve nem találtam ilyen gombát, bár más,
ehető fajok kedvező időjárás
mellett sokszor felbukkannak egy olyan területen, ahol
vegyesen található ősgyep,
akácos, hársfás, juharos erdőrészlet. Most először találkoztam ezzel a kedves gombaszörnyeteggel és szeretném
megosztani a gombákat kedvelők körében.
A gombák általánosan számos kedvező élettani hatással
rendelkeznek:
• Kiváló fehérjeforrás, hús
pótlóként fogyasztható.
• Gazdag vitamin és ásványi anyag forrás (értékes sók,
például kálium, foszfor, vas,
kalcium, D-vitamin, B-vitamin, E- és K-vitamin).
• Alacsony kalóriatartalmú,
zsír és glükóztartalma elhanyagolható (100 g csupán 2040 kcal tartalmaz).. Kiváló ízesítő hatású: a gombák többféle
íz- és zamatanyagot, étvágygerjesztő hatású glutaminsavakat tartalmaznak, ezért
sokféleképpen elkészíthetők:
leves, saláta, grillezve, pörköltnek, rántva, mártáshoz,
pizzához, húsok ízesítéséhez.
Az óriás pöfeteg vírus és tumor gátló anyagot tartalmaz!
Mindenkit bíztatok, hogy
ismerkedjen erőink mezőink
ehető kincseivel, soha nem feledve, hogy kellő tudással felvértezve induljanak csak neki
a „gombavadászatnak” akár a
szabadban, akár kertjeinkben.
Érdemes elvégezni egy gombaszakértői tanfolyamot, de
mindenképpen vizsgáltassuk
be zsákmányunkat a Kecskeméti Piacon is megtalálható
gombaszakértőkkel!
Dr. Kerényi Zoltán
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Napelem, elektromos autó és fűtés
Klímavédelemről (?), pénztárcánkról, a világban zajló folyamatok tükrében
Avagy: ne mondja senki, hogy nem szóltam időben!

Fekete képviselő úrral beszélgettünk a most zajló
folyamatokról, már ami a
klímavédelemmel kapcsolatban történik, és arra
kért, írjak erről az újságba.
Már teljesen kész voltam a
cikkel, beidéztem a klímavédelemmel kapcsolatos
összes dokumentum sarkalatos állításait, de a végén,
a mintegy 1,5 órás gépelés
után átolvasva azt, feltettem magamnak a kérdést:
Lehet-e, kell-e, szabad-e a
napelemeket, elektromos autót,
elektromos fűtést a klímavédelem oldaláról megközelíteni?
Arra a megállapításra jutottam, hogy igen, de nem nekem
és nem ebben az újságban.
Az embereket ugyanis elsősorban nem a klímakatasztrófa
veszélyezteti, SOKKAL INKÁBB
A MINDENNAPOS MEGÉLHETÉSÜKET ÉRINTŐ GLOBÁLIS
FOLYAMATOK!
Igaz, a hatósági árak bevezetése most még védi a lakosságot, így az ezekből eredő
villanyáram, gázáremelkedés
nem érzékelhető. Ezért írtam
át a cikket: lássuk mindezt, és
az egyéb, jól érzékelhető folyamatokat a PÉNZTÁRCÁNK
oldaláról!
Az Európai Unió kommunikációjában egyre erőteljesebben
jelennek meg klímavédelem-

Napelem rendszer családi házra

mel kapcsolatos kijelentések.
Most még csak a lakossági
reakciók tesztelése zajlik, és
ahogyan lenni szokott, az emberek többsége csak legyint rá.
Így tett egy ismerősöm is. Autóvásárlás előtt álltak. Minden
érvet felsorakoztattam, hogy
elektromos autót vegyenek,
esetleg benzines tölthető hibridet, de hát beleszerettek egy
dízelbe, mert olyan szép piros.
Pedig nem lehet nem észrevenni, hogy sorra jelentik be
az autógyárak, hogy leállnak a
belső égésű motorral hajtott
autók gyártásával. Hogy mi következik ebből?
Aki figyeli az Európai Unió
tagországaiban zajló folyamatokat, láthatja az üzemanyag
árának emelkedését, amit
sokan üdvözölnek, mondván,

hogy ez majd az elektromos autók felé tolja a vásárlói szándékot. De beszélnek a környezetvédő „zöld” pártok a járművek
környezetvédelmi besorolása
szerinti adózás bevezetéséről
is. Ennek vége akár az is lehet,
hogy az Unió egy határozattal
korlátozza bizonyos járműtípusok (dízel) használatát.
A világgazdaság sérülékenységére pedig az elmúlt két év
mutatott rá. Készlet és alkatrész hiány szinte minden szektorban. A villamos energia és
gáz árak az egekben.
LEGJOBB EBBŐL KIMARADNI!
Most jelent meg egy napelemes rendszerek telepítését
támogató pályázat. Mindenki
számára adott a lehetőség,
hogy megragadja az alkalmat

és telepítse a saját berendezését. A háztartási gépek, szórakoztató elektronika energia
igényét egy 2 KW-os rendszer
kielégíti, de ha a fűtésnél is
át szeretnénk térni a tisztán
elektromos, vagy elektromos
rásegítésű rendszerre, ennél
nagyobb teljesítményűre van
szükség. Már az is jelentős
költségmegtakarítás, ha a télen használt helyiségekbe klímaberendezést telepítünk. Egy
jól kiválasztott teljesítményű
akár 0 fokig képes biztosítani
a kellemes meleget. Ez alatt
pedig elég kiegészítésként
bekapcsolni a meglévő fűtési
rendszert. Egy ilyen rendszer
működtetéséhez
mindennel
együtt megfelel a 4-5 KW-os
napelem.
Ami az autózást illeti, 100
km megtételéhez elegendő
átlagban 16-18 kWh, így évi
20.000 km-hez elég 3500 kWh
villamos energia, ehhez pedig
további 3 KW-os napelem kell.
Összegezve: egy 8-10 KWos napelemes rendszer már
képes a család teljes energia
szükségletét kiváltani.
Ennek most van itt az ideje!
Tessék belevágni! A környezetre gyakorolt igen pozitív hatás
pedig legyen a hab a tortán! Ne
mondják, hogy nem szóltam
időben!
Falu György

Októberi kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA
A PVSK – VEOLIA vendégeként
szenvedett 95–74 arányú vereséget a DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét a férfi kosárlabda
NB I.-ben. Az első játékrész
még rendben volt a vendégeknél, aztán viszont pontatlanság
és sok hiba jellemezte a játékukat. A vendéglátók jó dobóteljesítménnyel, sok futással és
kiváló védekezéssel behúzták a
győzelmet.
Kecskemétre látogatott az
MVM – OSE Lions csapata,
ahonnan 74–72 arányú vere-

séggel távozott. A kecskeméti
csapatnak volt tartása, míg a
vendégek sok több hibával játszottak, így szoros meccsen, de
a hazaiak kerekedtek felül.
A Zalakerámia ZTE KK elleni
68-65-ös hazai győzelmükkel
folytatták a bajnokságot a kecskeméti legények. Végig szervezett játékkal, jó védekezéssel és
lepattanózással sikerült nyerni.
Az Alba Fehérvár vendégeként idegenben aratott 91-93as győzelmet a hírös város
csapata. A végig nagyon küzdős
mérkőzésen, a kecskeméti csapategység diadalmaskodott.

Forray Gábor személyében
régi új edző irányította már a
Naturtex-SZTE-Szedeák ellen
hazai pályán a kecskeméti kosarasokat. A hazaiak jól szedték a támadólepattanókat és
végig jobban is védekeztek ellenfelüknél, így alakult ki a 100
– 86-os eredmény. A korábbi
edzőt, Váradi Kornélt a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége a 2023-ben Magyarországon rendezendő U19-es
világbajnokságra készülő válogatott szövetségi edzőjének
kérte fel.
A Szolnoki Olajbányász

együtteséhez látogatott a kecskeméti csapat és szenvedett
81–63 arányban vereséget. Az
első félidőben még tartották
magukat a vendégek, de azt
követően sokat hibáztak, amit
könyörtelenül kihasználtak a
hazaiak. A szolnokiak végig
jobban védekeztek, ez is volt a
győzelmük egyik kulcsa.

FUTSAL
A magyar férfi első osztályú
futsal bajnokságban az SG
Kecskemét Futsal csapata az
Újpest FC – 220 Volt gárdája
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ellen 5–1-es sikert aratott. A
hazaiak jól felkészültek ellenfelükből, taktikájuk végig bevált még akkor is, ha az elején
kimaradtak a helyzetek.
A Haladás VSE csapata
vendégeskedett a Messzi István sportcsarnokban és 5–1
arányú győzelemmel távozott.
A kecskemétiek játéka akadozott, hibáikat pedig könyörtelenül megbüntették a vendégek.
A TFSE-BeStrong otthonából hozta el a pontokat a
kecskeméti társaság. A 8–3-as
győzelem során a vendégek
végig domináltak, egy percig
sem forgott veszélyben a kedvező eredmény.
Az Aramis SE csapata látogatott a Messzi István sportcsarnokba és meglepetésre
6–5-ös győzelemmel távozott.
A vendégek könyörtelenül éltek a hazaiak hibáiból kialakult
lehetőségekkel, majd a végén a
szerencse sem vette pártfogásába a hírös városi legényeket.
8–1-es hazai sikerrel vágott
vissza a DEAC csapatának az
SG Kecskemét Futsal csapata.
A hazaiak rengeteg munkát
fektettek ebbe a mérkőzésbe,
aminek meg is lett az eredménye, mert végig kétség sem
fért a győzelmükhöz és a különbség sem túlzó.
Az elmúlt hónapban is folytatta szereplését csapatunk a
megyei labdarúgó bajnokság
3. osztályában. Sajnos az eredmények a várakozásokon alul
maradtak, nem sikerült annyi
pontot gyűjtenünk, amennyit
elterveztünk vagy szerettünk
volna. A mérkőzéseken hiányzott az a plusz, amivel a döntetlenekből győzelem, vagy az
egygólos vereségből pontszerzés lehetett volna. Összességében azért elmondható, hogy
izgalmas, jó mérkőzéseket nézhettek meg azok, akik kilátogattak a sportpályára.
Ha kicsit elemezni szeretnénk a csapat teljesítményét,
akkor mindenképp ki kell emel-

KÉZILABDA
A Telekom Veszprém fogadta a
KTE-Piroska Szörp felnőtt kézilabda csapatát a férfi kézilabda NB I.-ben. A vendégek védekezése, úgy ahogy működött,
de támadásban nagyon kevésnek bizonyultak, így alakult ki a
42–24-es végeredmény.
A Balatonfüredi KDE vendégeskedett Kecskeméten és
mért 29–35 arányú vereséget a
KTE-Piroska Szörp csapatára.
A bajnokság talán eddigi legjobb meccsét játszották a hazaiak. Volt tartásuk, küzdöttek,
kihasználták az adandó lehetőségeket. Ebből a mérkőzésből
mindenképp erőt lehetett meríteni a jövőre nézve.
HE-DO B.Braun Gyöngyös
– KTE-Piroska Szörp 30–25.
A vendéglátók könyörtelenül
megbüntették az újonc kecskemétieket a hibáik miatt, így
nem volt kérdéses a mérkőzés
végkimenetele.

LABDARÚGÁS
Az NB II.-ben a KTE-Hufbau
férfi felnőtt labdarúgó csapata, az ETO FC Győr vendégeként 0-1-es győzelmet aratott.
A fiúk kiválóan védekeztek, a
hazaiak nem tudták őket megbontani, majd a végén a szerencse is melléjük állt.

A KTE-Hufbau csapata a
Pécsi MFC-t fogadta és nyert
1–0 arányban. A kecskemétiek jó játékukkal a pécsi csapat
letámadásait ügyesen kivédekezték, amihez príma helyzetkihasználás is párosult.
A Nyíregyháza Spartacus FC
látogatott a Széktó Stadionba
ahonnan gólnélküli döntetlennel távozott. A KTE végig irányította a mérkőzést, de nem
sikerült megszerezni a győzelemhez kellő találatot.
A Békéscsaba 1912 Előre
otthonában 1–1-es döntetlen
született. A vendégek sokáig
emberhátrányban voltak, de
ennek ellenére is közelebb álltak a győzelemhez.
Hazai pályán, hosszabbítás
után jutott túl 2–1-es győzelmével a DVSC csapatán a
KTE-Hufbau a MOL Magyar
Kupa 4. fordulójában. Hiába
volt a két csapat között osztálykülönbség ez a meccsen
nem látszódott. A hazaiak végig jól játszottak, helyzeteket
alakítottak ki, így megérdemelten hagyták el győztesként a
pályát. A Következő fordulóban
a Budapest Honvéd gárdája látogat Kecskemétre a sorsolás
szeszélye folytán, de már csak
2022 februárjában.
KTE–Hufbau – III. Kerületi TVE 2–0. Az első félidőben

KTSE hírmondó
nünk a védekezést, mely sokat
fejlődött a korábbi szezonokhoz képest, lényegesen kevesebb gólt kapunk, ami például
hozzásegített bennünket, hogy
az addig 100%-os Kunszentmiklósi csapatot is megszorongassuk, és itthon tartsuk az
egyik pontot.
A mérleg másik oldalán viszont meg kell említenünk,
hogy a szerzett góljaink száma csökkent, sajnos a támadójátékunkból hiányoznak a
kulcspasszok, amivel ziccerbe
tudnánk hozni egymást, vagy
ha sikerül, akkor azok kima-

Az októberi mérkőzések eredményei:
KEREKEGYHÁZI SE II. - KATONATELEPI SE
KATONATELEPI SE - LADÁNYBENEI LC
JAKABSZÁLLÁS KSE – KATONATELEPI SE
KATONATELEPI SE – MIKLÓSI GYFE
VASUTAS SK – KATONATELEPI SE

2:4
1:2
1:1
1:1
3:2

radnak, valószínűleg ez is az
oka, a sok elhullajtott pontnak.
Azonban ha azt nézzük, hogy
a nyáron szinte teljesen újra
kellett építeni a csapatot, akkor
a 16 csapatos mezőnyben elfoglalt 8. helyünk nem is olyan
rossz. A hátralévő 3 mérkőzéseken is megpróbáljuk a lehető
legtöbb pontot begyűjteni és
minél előkelőbb helyen meg-
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még jobbak voltak a vendégek,
de a vezető gól után megtörtek,
a hazaiak fölénybe kerültek és
csak idő kérdése volt mikor növelik előnyüket.

RÖPLABDA
A Kistext csapatát fogadta az
első fordulóban a Kecskeméti
RC első osztályú férfi röplabda
extraligás csapata és nyertek
3–2 arányban. Jól kezdtek a
hazaiak, ennek köszönhetően szerezték meg a vezetést.
Ezután kicsit görcsössé vált a
játékuk, de így is sikerült megszerezni a győzelmet.
Idegenben, egy abszolút kiegyenlített meccset játszott a
Kecskeméti RC alakulata a Vegyész RC Kazincbarcika együttesével. Jól kezdtek a vendégek, a hazaiak a végén tudták
leszakítani magukról őket és
kialakítani a 3–2-es végeredményt.
KRC – MAFC-BME 3-2. Az
első két szettben jobbak voltak
a vendégek, a kecskemétiek
nem igazán találtak rajtuk fogást. Aztán változtattak a hazaiak játékukon, agresszívabbá
váltak, amivel megfordították
az eredményt és végül megszerezték a győzelmet.
Dr. Kovács Péter
tavaszi szezonra halasztását
kérték, amibe a sportszerűség
jegyében beleegyeztünk, hiszen
ez bármikor bármelyik csapatnál megtörténhet.
Várunk mindenkit szeretettel az utolsó hazai mérkőzésre
is, reméljük egyre több hazai
szurkoló látogat majd ki rendszeresen. Nekik információ
Tóth László barátunk kezdeményezése, hogy az általa legyártatott szurkolói sálak megvásárlásával tudják támogatni

Hátralévő mérkőzések:
SC HÍRÖS-ÉP II. – KATONATELEPI SE
KATONATELEPI SE – BUGAC KSE
HELVÉCIAI SE – KATONATELEPI SE
kezdeni a téli pihenőt.
November 6-án sajnos elmaradt a Tiszaalpár elleni mérkőzésünk, ellenfelünk kellemetlen
helyzetbe került, Covid megbetegedések miatt nem tudtak
volna kiállni, így a mérkőzés

2021.11.14., 13:30
2021.11.20., 13:00
2021.11.28., 13:00

a csapatot. A sálak és bővebb
információ, a Hobby presszóban érhetőek el.
Katonatelepi Sportegyesület
katonatelepise@gmail.com
Szentesi Zoltán
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