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A demokrácia először a görög politikai kultúrában jelenik meg, a demos-kratos szóból képződik, jelentésének
értelmezése: Népuralom. A klasszikus felfogás szerint:
A társadalompolitika életének eszmei rendszere. Individuális klasszikus felfogás szerint: „Akkor valósul meg a
demokrácia, ha az egyéni szabadságjogok megvalósulnak.”(Mill Jefferson)
Kollektivista felfogás sze
rint: (pl: Rousseau, Lincoln) „A
meghatározó érték a közjó, a
közakarat, az egyenlőség.”
Azonban az elmélet, mint
rendszerező értékrend gyak
ran eltávolodik az alkalmazott
demokratikus politikai rend
szerekben. A demokrácia érték

rendje feltételezi a szabadság
jogok fejlett rendszerét, s azok
maradéktalan működését, úgy
mint a szabad választójog, szó
lásszabadság, egyesülési jog,
információs szabadság, passzív
választójog, személyiségi jogok,
jogegyenlőség, rotációs hivatali
képviseletek stb.

Minden demokrácia an�
nyit ér, amennyit a népfenség
kikényszerít a politikai ala
kulatokból. Az ember társa
dalmában érdekek vezérlik a
tetteket, s az érdekek szubjek
tívek, öncélúak, de leginkább
is nem szolidárisak.
A választási rendszereknek
úgy kellene tudnia működni,
hogy minden szinten, szinte
minden társadalmi kontroll
alatt legyen, de a hatalom kép
viselői mindent elkövetnek,
hogy kivonják a tevékenységü
ket a civil kontroll alól mind
azon által, hogy befolyásolni

tudják minden esetben a vég
rehajtói hatalmat, avagy ők al
kotják meg azokat a jogi kere
teket, amelyek lehetővé teszik
gyakran a titkosítást olyan
hosszú időre, hogy a személyi
fellelősségre vonás az érin
tettek elhalálozása miatt már
lehetetlen.
Amikor politikai korrupció
ról beszélünk, akkor a demok
rácia deficitjét tárjuk fel, míg
a nagy gazdasági rendszerek
mögött szervesen jelenlévő
pénzügyi korrupció zavartalan
működése a társadalmi kont
rol hiányával egyenes arányos.

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra. Légy a két szám között szerkesztő, véleményt formáló!

Folytatás a 2. oldalon!

HÚSZ ÉVE KATONATELEPEN

Folytatás az 1. oldalról!
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Filozófusok
ideológiákba
kényszerítik a demokrácia ér
telmezését, s nagy szabadság
elméletekkel fedik le annak
hiányosságát az emberek tár
sadalmában.
A szabadság emberi korlátai:
Amióta az ember őse leér
kezett a fáról a földre, azóta
folyton az a legnagyobb kér
dés, hogy meddig terjedhet
egy közösségben az egyén
szabadsága, meddig terjed
het a csoport szabadsága, egy
meghatározott életközösség
szabadsága, egy nemzetség
szabadsága, egy ország sza
badsága, avagy a nemzetek
szövetségeinek szabadsága.
A szabadság fogalmát defini
álni sokan sokféleképpen pró
bálkoztak a saját önös érde
keik szerint, és főképp a vele
együttélés határait, korlátait
kiszélesíteni, más csoportok
életközösségek, netán nemze
tek fölé helyezni az agresszivi
tás, az egoizmus vérmérsékle
ti adottságai szerint.
A lexikon az alábbi
ak
szerint
magyaráz
za a szabadság fogalmát:
Gondoltam az egyszerűség
kedvéért ide idézem a legis
mertebb lexikon definícióját.
Igen ám, de rájöttem, hogy
azt megtenni képtelenség,
mert a szabadságról megfo
galmazott gondolatok tárháza
majdhogy nem végtelen a kü
lönböző korok szerinti nép
csoportok, az alkotás, a moz
gás, a művészet, a vállalkozás,
a politizálás és a szerelem,
valamint a vallás stb., mint
rendszerező elvek szerint.
Így most lemondok arról,
hogy a fogalom teljes ke
resztmetszetéről vázoljak fel
gondolatokat, és csak is ki
zárólag a cselekvés szabad
ságáról ejtek itt most szót.
Az ember kulturális fejlődé
sének állapota mindig meg

határozta a közösségben még
elviselt szabadságjogok tűrés
határát és magát a szabadsá
got, mint a cselekvési korlá
tozás aktuális lehetőségét. A
szabadság három fő területet
enged feltételezni:
1. Mitől, vagy kitől legyen
szabad valaki
2. Mit cselekedhessen,
vagy mit ne cselekedhessen
meg
3. Ki az, aki szabad, és mi
az, amitől szabad bárhol,
bármikor, bármilyen közösségben
Először is a legfontosabb
érv, hogy a szabadság utáni
vágy az nem más, mint vala
milyen korlátozás feltételei
között a kikényszerítés hiánya.
Vágy és korlát, szabadság
vagy annak csorbítása, a te
hetetlenség és a szabadság,
a tehetetlenségből eredő bol
dogság hiánya.
Ugyanakkor nem mindig
jár együtt a tehetetlenség ér
zése a feltételezhető, vagy a
ténylegesen
rendelkezésre
álló szabadság csorbításával.
Mint ahogy gyakran láthatjuk
korunkban azt a tényt, hogy
a civilizáció hiánya egyenesen
arányos a boldogság érzeté
nek, mint egyik legfontosabb
életérzésnek a birtoklásával,
avagy a nagyobb arányú áté
lésével.
Példa rá az elmaradottság
ban élő népcsoportok erkölcsi
érzéketlenségéből származó
boldogság érzésének megé
lési lehetősége. Ahol szekér
táborokban, putrikban élnek
közösségben, jórészt vérro
kon szerinti különböző korú,
különböző nemű emberek, ott
nem egyszer előfordul, hogy
az elemi ösztönként jelenlévő
nemi vágy úgy teljesül be, hogy
gyakran anya, gyermek, fivér,
nővér rokoni viszonyban állók
egymással szeretkeznek, de
ez számukra egyébként egy
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általán nem csorbítja a kielé
gülés belső harmónia érzését,
és élet funkcióját ezeknél, az
egyébként rendkívül alul szo
cializálódott embereknél.
Mint ahogy az elégedetlen
ség jele az életkörülmények
tekintetében az egyéneknél
akkor jelentkezik, ha már az
ember ismeri annak hiányát,
mint szükségletet, az-az tisz
tában van vele, hogy mi min
dent birtokolhatna még, mint
az élet minőségét javító pozi
tív funkciókat.
Valószínűsíthetően
nincs
igénye annak az embernek na
ponta fürdésre, aki nem ismeri
a fürdőszoba fejlett technikai
adottságait, illetve a tisztaság
pszichológiai átélését, vagy
nem ismeri az életminőségek
közötti különbségek miben ál
lását.
Ezért fordulhat elő primitív
embereknél a boldogság érzé
se abban az esetben is teljes
értékűen, ha jól vannak lakva,
és egyéb elemi ösztöneik va
lamilyen, gyakran primitív for
mában kielégülésre kerülnek.
Tehát ezzel állítjuk azt is,
hogy a tudás lehet az emberi
boldogság érzetének rombo
lója, merthogy minél többet
tudunk meg az élet rejtelme
iről az ember világában, annál
inkább kevésbé tudjuk defini
álni a számunkra oly fontos
boldogság határainak elérhető
valószínűségét.
Minthogy a szerelem az em
bereknél, magából annak lé
tezéséből ösztönösen fakadó
vágya, ami önkénytelenül szül
kielégülésre indított cselekvé
si sort, minek következtében
kimondhatjuk, hogy a szere
lem nem más, mint az egyes
emberek ösztöneinek, ilyen
irányú vágyainak felfokozó
dásából következő cselekvé
si sor, minek a beteljesülése
egyben a csökkenésével is
arányos, és annak többnyire
elmúlásához is vezet.
Hogy az emberi társadal
makban mégis miért tart ez
tovább az emberek viszony
latában, mint az állatokéban,
annak szintén racionális oka
van, ugyanis az ösztönök ki
elégülésének a természetes
következményképp utódokat
nemzenek, és az utódok felne
velése, racionálisan kialakult
közösséget feltételez, ami a
család.

A család a társadalom leg
kisebb pillére az emberiség
fejlődésében, ami azt is iga
zolja logikusan, a család a
legfontosabb építőeleme az
emberek társadalmának. A
tudomány fejlődése azonban
sok más formációt is lehető
vé tesz az emberi kapcsola
tokban. A szinglik, mint tár
sadalmi formáció, mintegy
növekvő jelenségként vannak
jelen, továbbá az azonos ne
műek nemi torzulásaiból lét
rejövő abnormális élettársi
formációk, mint a társadalmi
szükségletek emberi szabad
ságjogokhoz kötött elemi lét
jogosultságai működnek nap
jainkban.
Hát ilyen is lehet egy de
mokrácia, ám az nem szük
ségszerű, hogy ilyen legyen!
A család, mint a közösségek
legkisebb eleme, ha erkölcsi
értékek szerint rendben van,
ha biztonságban van a társa
dalmakat irányító hatalmak
működésének sikeres ered
ményeként, akkor az utána
következő legfontosabb élet
tér a helyi közösség, aminek
minden lakó szerves alkotó
tagja s közreműködője, vagy
azzal, hogy részt vesz annak
formálásában, vagy azzal
hogy passzivitásával hátrál
tatja azt. Lehet, hogy minden jórészt rajtunk múlik?
Hogy milyen lesz a lakó
negyedünk a jövőben, hogy
gyermekeink akarnak-e majd
itt élni, hogy öreg napjaink
ban egy kihaló városrész itt
felejtett lakói leszünk-e, vagy
most összefogunk, s élünk
a demokratikus jogainkkal,
s felzárkóztatjuk a városré
szünket Kecskemét kétségte
lenül fejlettebb más városré
szeihez.
Ezekkel a kérdésekkel kell
szembe találnunk magunkat,
amikor nem élünk jogainkkal,
amikor magára hagyjuk azo
kat az embereket, akik min
den érdek nélkül, fáradságot
nem kímélve dolgoznak prog
ramokon, amelyek szebbé,
jobbá tehetik a városrészün
ket s a mindennapi életünket.
Gondolkodjanak el, hogy hol
is a helyük a szabad demok
ráciában, avagy a hosszú évek
óta mellőzött Katonatelepen.
Segítsenek nekünk, hogy se
gíthessenek önmaguknak, s
családjuknak! 
BM.
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Közösségi ház?
Ha valaki azt javasolná, hogy építsünk Katonatelepen
közösségi házat, egészen biztosan azt mondanám, korai
még. A mai világban úgy általában az a szó, hogy közösség, szinte értelmezhetetlen. A kérdés azonban –
szerencsére – nem az, hogy korai vagy nem építeni egy
közösségi házat, a kérdés az: MEG TUDUNK-E TÖLTENI
TARTALOMMAL EGY KÖZÖSSÉGI HÁZAT?
Történt ugyanis, hogy a vá
rosházán Mák Kornél alpolgár
mester úr irodájában a borbási
kápolna építése napirendi tár
gyalása után Kis János evan
gélikus lelkipásztor azzal a
felvetéssel fordult hozzám,
hogy az Irányi-hagyaték Lugas
sor 1. számú ingatlana akár
Katonatelep közösségi célja
it is szolgálhatná. A szót tett
követte, 2015. április 23-án 14
órakor találkoztunk az ingat
lan parkolójában. Nekem, de
biztosan mindenkinek, aki ott
volt, maradandó élmény volt
az a bő egy óra, amit a terület
bejárásával töltöttünk. Csodá
latos környezetben, hatalmas,
egy hektáros területen két
épülettömb található itt, mint
egy 10 jármű számára a telken
belül kialakított parkolóval.
Már az első pillanatban min
denkit hatása alá vont a gyö
nyörű épület. Az ámulat csak
fokozódott, amikor belépve vé
gig jártuk az összes helyiséget,
pincétől a padlásig. Szó sze
rint, ugyanis az alapterületé
ben sem kicsi épület 3 szintes.
Egybehangzó
véleményünk
szerint ideális egy közösségi
ház feladatainak ellátására.
Egyszerre több helyszínen el
térő funkciók működtetésére
is alkalmas, van kisebb és akár
irodalmi estek közönségének
befogadására is alkalmas egé
szen nagy helyiség is. Amikor
azt hittük, hogy a hatást már

nem lehet fokozni, lelkipásztor
úr invitált bennünket az „öreg
ház” megtekintésére is. Szinte
áhítattal léptük át a küszöböt,
ahol azonnal megcsapott az
időutazás szele. Mintha per
cekkel korábban lépett volna ki
a ház ura, egyikünknek azon
nal a Szujovszky-féle erdész
ház jutott az eszébe – telje
sen találó a párhuzam. Sokan
voltunk, így természetes volt,
hogy kisebb csoportok alakul
tak ki, szerveződtek át, egyben
azonban egységesek voltunk:
mindenki elkezdett ötletezni, a
lelkesedés kitörő volt. Sok éves
tapasztalattal a hátam mögött
– no, nem mintha én lennék a
korelnök, sőt! – próbáltam két
lábbal a földön járva a többi
eket is a realitások talajára
húzni, így utólag belátom kissé
ünneprontó módon. De a nagy
kérdés valóban az: Meg tud
juk-e tartalommal tölteni ezt
a csodálatos épületet? Nem
akarok fennkölt szavakat hasz
nálni, hitről, sorsról, effélékről
litániázni. De azért azt hiszem,
a Jóisten velünk van! Olyan le
hetőséget adott, amelyhez fog
hatóra én a város történetében
nem tudok példát felsorolni.
De az Isteni Gondviselés csak
a lehetőséget, az esélyt adja
meg. A mi dolgunk, hogy él
jünk vele. Én minden támoga
tást megadok ehhez. Önökön,
rajtunk múlik, hogy mi lesz a
folytatás!

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után bárhol
és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
Elérhetőségem: hunfalu@gmail.com
Telefonszám: +36 30 621 0898

Katonatelepi bölcsőde
2015. március 31-én 9:30-tól zajlott megbeszélés Mák
Kornél alpolgármester úr irodájában, ahol kiemelt téma
volt 3 szatellit település, Hetényegyháza, Kadafalva és
Katonatelep bölcsődei ellátásának kérdése. Dr. Kellermann Péter főigazgató főorvos úr elmondta, hogy szívesen várják Kecskemét bölcsődéi a gyerekeket, gyakorlatilag bőven van férőhely, a jelentkezést 2015 májusa első
hetében lehet megtenni.
A bölcsődei ellátás ese
tében nincsen körzetesítés,
tehát a szülő abba a bölcső
débe adja be a jelentkezést,
amelyikbe akarja. Egyedül
az adott bölcsőde befoga
dóképessége jelent korlá
tot, ha ez akadály, felveszik
a szülővel a kapcsolatot.
A város bölcsődéztetési ta
pasztalatai szerint a szülők
inkább munkahelyük, mint
lakhelyük alapján választják
ki a bölcsődét. A létszám,- és
demográfiai helyzet egyedül
Hetényegyházában tenné reá
lissá esetleges bölcsődei cso
port indítását, itt ugyanis tö
retlen a növekedés a várandós
anyukák számát illetően, de a
0-3 éves korosztály létszáma
is enyhén emelkedik. Sajnos
Katonatelepen az elmúlt egy
évhez képest jelentősen vis�
szaesett a bölcsődés korosz
tály száma, a várandós anyu
kák száma is csökken, 2015.
márciusi adatok szerint mind
össze 17-en vannak.
Bölcsődéskorú gyermekek
száma (0-3 éves korosztály)

Katonatelep 87; Kadafalva
125; Hetényegyháza 217.
Várandós anyukák szá
ma: Katonatelep 17; Kada
falva 18; Hetényegyháza 42.
Jelenleg egyik településré
szen sem működik bölcsőde.
A város évente 200 milliós Ft
körüli összeggel támogatja a
bölcsődéztetést.
Örömteli
kezdeményezést
tett egy katonatelepi egyesület,
amely éppen ezt a korosztályt
célozza meg, a gyerekek szá
mára rendszeres foglalkozáso
kat biztosítva. Amint konkrét
adatokat, programot tudunk,
azonnal tájékoztatjuk az olva
sókat is! Bízom benne, hogy
sikeres lesz és így tovább erő
síti majd azt a közösségépí
tő munkát, amit Katonatelep
fiatal, lelkes védőnője végez.
Bár az adatok nem túl jók, én
mégis bízom abban, hogy lehet
Katonatelepen is egy vagy két
bölcsődei csoportot létrehozni.
Kérem a tisztelt Szülőket, hogy
ha helyi bölcsődei ellátási igé
nyük merül fel, keressenek meg,
beszéljünk róla. Falu György
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Alszol, vagy élsz is itt Katonatelepen?
Sokféle jelzővel illetik Katonatelepet,
ezt a számunkra kedves, csendes (ha
nem repül a Griff madár) helyet. Én a
legsértőbbnek az ALVÓ-SZATELLIT kifejezéseket tartom.
Amikor jó néhányan összeálltunk újságot
írni, Facebook-csoportot működtetni, akkor
nem titkoltan az a cél vezérelt, hogy Kato
natelepnek legyenek meg mindazon adott
ságai, amelyek a többi városrészben már
adottak. Ittlétünk kellemes, élhető legyen.
Cél az is, hogy az évek során szépen bő
vülő lakosságot próbálnánk egymáshoz kö
zelebb hozni, közösséget építeni.
KATONATELEP a mienk, határozzuk meg
mi, hogy milyen legyen! Legyen hát véleményünk, mondjuk el és ebben vegyen részt
mindenki!
Kedves Őslakosok és Újtelepesek!
Szeretnéd láttatni, milyen legyen KATONATELEP 2018 évében?
Hogy tegyük ezt, hol mondhatjuk el?
Ölünkbe hullott valami Gondviselőnk
segítségével, a nagy lehetőség. Csak egy
kis tenni akarás és lehet egy tágas, minden
re alkalmas KÖZÖSSÉGI HÁZUNK (l. Falu
cikkét)
Tehát lenne hol! De lenne kivel? Lenne mi

vel? Most vizsgázunk, kell-e az egész lakó
közösségnek?! Vannak ötleteink? Vannak az
ötleteket megvalósítók? Ifik, szép korúak?
Mit „tudna” ez a közösségi ház?
Gyűléseket, összejöveteleket lehet tarta
ni. BÁRKINEK!
Előzetes bejelentés alapján, bármilyen
baráti összejövetel
Gyerekeknek és anyáknak napközis tábor
Klubok:
Ulti; römi; sakk; biliárd
Kiskerti egyesület, tanácsadás, vagy csak
egyszerűen beszélgetések és véleménycse
rék
Katonatelepi sportegyesület gyűlései
Nyugdíjas klubok foglalkozások, eddig 1
ilyen van!.
Baráti, névnapi összejövetelek, vacsorák,
bográcsozás
meghívott előadók, előadások:
művészeti
ismeretterjesztő és így tovább
A parkban a FALUNAP MEGRENDEZÉSE
Ezek az ötletek több helyen elhangoztak.
Ezek is és mások is itt megvalósíthatóak le
hetnek. HA:
Élére állsz egy ötletnek, megszervezed a
csapatot és már közösen alakítjátok a tárgyi
és egyéb feltételeket.

Ha tényleg katonatelepi vagy, ne csak be
szélj, tégy is valamit a közösségért, a magad
szórakozásáért! Itt elválik a vér a víztől!
Mellékelünk 1200 felmérő lapot. Légy
azon, hogy mindenkinek jusson és mondja,
el a véleményét! Nagyon számítunk a ma
már 300 fő felett járó Facebook-csapat ak
tivitására!
Éljünk a nem mindennapi lehetőséggel!
Lakjuk be Katonatelepet, legyenek kis kö
zösségeink, baráti társaságaink. Hobbikö
zösségek.
A FELMÉRŐ-SZAVAZÓ LAP fontos, mert
ezt használjuk fel a döntéshez. Írd be hasz
nálnád-e bármire is a közösségi házat?
Hányszor? Havonta, hetente, alkalmanként?
Vállalsz-e szervezést, van-e más ötleted?
Kell egy csapat! Vezetni kell, szervezni
kell. Nem utolsósorban be is kell rendezni
és működtetni is kell az egész 10 000 m2
területen elterülő parkot, a 400 m2 belső
részt be kell az elképzeléseknek megfelelő
en rendezni.
Alakítsunk hát egy csapatot, amelyik pá
lyázni tud és meg tudja szerezni a hozzáva
lókat is. Pályázati lehetőség mindig van és
lesz is. Ha mi magunk jól tudjuk csinálni, ha
marabb kapunk segítséget (Segíts magadon,
az ISTEN is megsegít!)
TV

Alapítványi támogatás jeles katonatelepi diákoknak
BESZÉLGETÉS SZABÓ PÁLLAL, AZ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJASÁVAL

– Miben, hogyan segített a
Zsigmond Ferenc Ösztöndíj?
– Mikor tudomásromra jutott,
hogy az ösztöndíjban részesül
hetek rendkívül boldog lettem.
Jó érzés volt, hogy ezzel ismer
ték el az eddigi eredményeimet.
A későbbiekben pedig, tanulmá
nyaim alatt, motiválva éreztem
magam, hogy a továbbiakban
is olyan teljesítményt érjek el,
mellyel kiérdemelhetem az ala
pítvány támogatását.
– Hogyan sikerült az érettségi?
– A gimnázium utolsó éve tu
lajdonképpen az érettségiről, és
az arra való felkészülésről szól.
Mindenki próbálta hangsúlyozni
számunka, hogy ez mennyire
fontos a jövőnkre nézve. Én is
ebben a felfogásban készültem
fel erre a megmérettetésre. Is
tennek hála, a befektetett mun
ka meghozta az eredményét, és
mindenből jeles osztályzatot
kaptam. Középszintű érettségit
tettem informatikából (90%),
magyar nyelvből (92%), mate
matikából (97%) és angol nyelv
ből (97%), emelt szinten pedig
történelemből (93%).
– Hova nyertél végül felvételt?

– Az érettségi eredményem
és a két középszintű nyelvvizs
gám segítségével lehetőségem
nyílt arra, hogy felsőfokú ta
nulmányaimat a Szegedi Tudo
mányegyetem Gazdaságtudo
mányi Karán, mint gazdálkodási
és menedzsment szakos hallga
tó kezdjem el.
– Hogyan érzed magad az
egyetemen, hogyan sikerült
az első félév?
– Azt szokták mondani, hogy
minden kezdet nehéz, és ez
velem sem volt másképp. Ha
talmas változás volt a gimná
ziumhoz képest, de úgy érzem,
hogy viszonylag hamar sikerült

belerázódnom az egyetemi élet
ritmusába. Az egyetemen az
első félév alatt minden kurzus
ból ötös érdemjegyet szerez
tem.
– A tanulás mellett sportolsz valamit?
– Egyelőre az egyetem mel
lett nem jut időm a rendszeres
sportolásra, amit nagyon sajná
lok. Az egyetemet megelőzően
tíz évet kosárlabdáztam, amit
még a Mathiászban kezdtem,
másodikos koromban, és egé
szen nyolcadik osztályig Lakosa
Zsolt volt az edzőm. Miután
felvételt nyertem a Bolyai János
Gimnáziumba,
Nagykőrösön
folytattam Kovács Sándor kezei
alatt. Mindkettejüknek nagyon
sokat köszönhetek, hiszen az
edzéseik nem csak a kosárlab
da tudásom fejlődésére voltak
hatással, hanem az ő segítsé
gükkel mentálisan is fejlődni
tudtam, és példát vehettem ró
luk a későbbiek folyamán.
– Milyen rövid és hosszú
távú céljaid vannak?
– Szándékomban áll még eb
ben az évben német nyelvből
felsőfokú nyelvvizsgát tenni,
majd ha ezt sikerrel teljesítet
tem, az angol felsőfokú nyelv

vizsga lesz a következő célom.
Hosszú távon pedig szeretném
befejezni ezt az alapszakot,
amin jelenleg hallgató vagyok,
ezek után szeretnék állást sze
rezni, majd munka mellett, egy
levelezőképzés keretében egye
temi tanulmányaimat tovább
folytatni.
– Tudomásom szerint a nővéreid is a Mathiászból indultak el. Tudnál róluk egy pár
mondatot mesélni?
– Természetesen. Két nővé
rem van, Mária és Erika. Mind
ketten a Bolyai János Gimná
ziumot választották nyolcadik
osztály után. Mária, az időseb
bik nővérem, a Szegedi Tudo
mányegyetem Orvostudományi
Karán végzett. A tavalyi évben
tett sikeres szakvizsgát és a
Bács-Kiskun Megyei Kórházban
belgyógyászként dolgozik. Erika
a Szolnoki Főiskola Kereskede
lem és Marketing szakán vég
zett, és az STI Petőfi Nyomdánál
helyezkedett el értékesítési te
rületen. Közben – levelező ta
gozaton – okleveles közgazdász
diplomát szerzett a Szegedi
Tudományegyetem Gazdaság
tudományi Karának mesterkép
zésén.
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Szerkesztői bevezető: Szerkesztőségünk a rovatvezető
igazgató asszonnyal és az iskola tanárainak segítségével
megkezdi a gyerekek által írt cikkek közlését. Olvassuk
szerető megértéssel és figyelemmel. Gratulálunk az első
bátor jelentkezőknek. Szerk.

Hurrá, itt a tavasz!
Szerintem mindannyian vár
tuk már, hogy a zord, hűvös
tél után beköszöntsön ez a
gyönyörű napfénnyel és vi
rágtakaróval teli évszak. Ideje
ledobni a meleg kabátot és
lenge ruhákba bújni. Imádok
ebben a jó időben kinn sétál
ni, hallgatni a madarak csi
csergését, érezni ezt a friss
levegőt. Ti is menjetek ki a
szabadba és ne a számítógép
előtt tespedjetek! Gondoljatok
arra, hogy hamarosan itt van
május első vasárnapja, ami
kor minden gyermek köszön
ti édesanyját. Ne felejtsetek
ti is örömöt csalni annak az
embernek az arcára, aki a leg
jobban szeret titeket. Némi kis
aprósággal varázsoljatok cso
dás napot édesanyátoknak!
Lehet egy szál virág, csoki, de
szerintem a leg személyhez
szólóbb és legaranyosabb, ha
írtok néhány kedves sort. A
szívetek, lelketek is öltözzön
tavaszi pompába e gyönyörű
évszak és ünnep alkalmából!
Nagy Brigitta
Mathiász János
Általános Iskola
7. osztály

Citerázni tanulunk
Pár éve tanulunk citerázni a
Líra Zeneiskola tanulójaként.
Nagyon szeretjük, élvezzük a
közös órákat. Tanárunk Léc
né Urbán Bernadett, aki ked
vességével,
szakértelmével

hamar megszerettette velünk
a hangszert. Évről-évre egyre
komolyabb dalokat tanulunk.
Tagjai vagyunk a Vadhajtás
Citerazenekarnak és a Sző
lőfürt Citerazenekarnak is.
A Szőlőfürtben elsősorban
gyermekdalokat tanulunk, a
Vadhajtásban pedig a magyar
tájegységek zenéivel ismerke
dünk. Már mind a kettőnknek

Kirándulni voltunk

van saját hangszere, melyek
tenor citerák. A Vadhajtással
van egyen blúzunk és pólónk
is. Mostanában sok fellépé
sünk volt. Április 22-én Heté
nyegyházán zenéltünk a Líra
Zeneiskola kamara koncert

délutánján. Az elején kicsit iz
gultunk, de nagyon jól sikerült
a fellépés. Másnap mentünk a
Szőlőfürttel a Szőlészeti Kuta
tó Intézetbe a Kecskemét Vá
ros Bora megválasztása prog
ramra, ahol vidám „Csúfolódó”
dalokat adtunk elő. Május 9-én
16 órakor lesz a Vadhajtás Ci
terazenekar 5éves jubileumi
koncertje a Mathiász Iskolá
ban. Fellépő zenekarok: Sző
lőfürt Citerazenekar, Katona
telepi Citerazenekar, Hortenzia
Citerazenekar (Hort), Zengető
Citerazenekar (Tiszakécske)
és a Vadhajtás Citerazenekar.
A koncert délutánra mindenkit
szeretettel várunk.
Karsza Ágnes
és Farkas Edina
Mathiász János Általános
Iskola
7. osztály

A természetismeret szakkör
tagjai jó kapcsolatot ápolnak
a Katonatelepi Szőlészeti Ku
tatóintézettel. Április 2-án
kirándulni mentünk Pécsre.
Úti célunk a Pécsi Egyetem
Szőlészeti Kutató Intézete. A
kirándulást támogatta a Kato
natelepi Ifjúságért Alapítvány.
Álmosan gyülekeztünk csü
törtök reggel 7 órakor az isko
la előtt. Külön busszal indult
el a 18 fős csapat. Az út kb. 3
órás volt. Megérkezésünk után
először a Pécsi Szőlészeti és
Borászati
Kutatóintézetbe
mentünk, ahol beszéltek a hely
múltjáról és a szőlőkről, aztán
körbevezettek minket a boros
pincékben. Ezután a Zsolnay
Kulturális Negyedbe mentünk,
ahol a látvány-manufaktú
rában megnéztük, hogyan
készülnek a kerámiatárgyak.
Majd a rózsaszín Zsolnay ki
állítást látogattuk meg, ahol
minden cserép rózsaszínben
pompázott. A nap folytatása
ként elmentünk az Interaktív
Varázstér nevű helyre, ahol
rengeteg játék volt melyeket
ki is lehetett próbálni. Külön
leges fény, hang jelenségeket
figyeltünk meg, a fizika külön
leges csodáit tapasztalhattunk
meg. Nem maradhatott ki a
Vasarely Múzeum sem, ahol
megnéztük a festő csodálatos
alkotásait. A nap zárásaként
sétáltunk a város főterén, fa
gyit ettünk. A tartalmas nap
után fáradtan de vidáman ér
tünk haza 6 óra körül.
Kasza Blanka
és Takács Benedek
Mathiász János
Általános Iskola
7. osztály
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Óvodások áprilisa

Április 2-án óvodánk kinyitotta kapuját a leendő óvodások
és szüleik előtt. Az Óvodanyitogató nevű rendezvényünk
most is sikeres volt, sok kisgyerek látogatott be a csoportokba és vette birtokba a játékokat. Lehetőség volt ez az
alkalom az óvoda dolgozóinak a megismerésére, az óvodás
gyerekekkel való közös játékra, különböző kézműves foglalkozásokon való részvételre, egy kellemes délután eltöltésére. A szülők kérdezhettek az óvodai élettel kapcsolatban, a
szokásokat illetően.

A hónap során a nagycso
portosaink úszás oktatáson
vettek részt Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata
és a Kecskeméti Sportiskola
(KESI) szervezésében. Tavaly
indult a városban a nagyok kö
telező úszás oktatása, amely
tíz alkalomból áll és teljesen
ingyenes. A gyerekeket külön
busz szállítja oda-vissza, csak
az úszáshoz szükséges szere
lést kell a családoknak besze
rezniük. Két óvónő kíséri min
den alkalommal a csoportot,
illetve mindig akadnak szülők,
akik az úszás után a gyerekek
hajának szárításában segíte
nek.
Idén is voltak olyan kisgye
rekek, akiknek nem idegen a
medence, az uszoda, mert a
családdal gyakran járnak ide
vagy már úszás oktatásra is
jár vagy járt az óvodás. Termé
szetesen olyan gyerekek is vol
tak, akik kissé féltek a víztől,

de mindenki nagyon ügyesen
megállta a helyét.
Az első alkalommal szint
felmérés zajlott, majd két
csoportba
osztották
az
edzők a gyerekeket az úszás
tudásuk alapján. Jó volt lát

ni, ahogy a gyerekek figyelték
az edzők utasításait, ma
ximálisan betartva azokat.
Az utolsó alkalom nyitott
volt a szülők előtt: mindenki
megnézhette, hogy mennyit
ügyesedett a gyermeke. Zá
rásként a gyerekek oklevelet
kaptak, amely igazolja, hogy

milyen szinten állnak úszás
terén.
A Csigabiga csoport udvara
egy nagyobb homokozóval bő
vült, ebben már több kisgyerek
is tud együtt játszani. Az alap
anyagot a Katonatelepi Óvodá
sokért Alapítvány biztosította,
az összeállítást, festést pedig
egy kedves apuka végezte a
gyerekek legnagyobb örömére.
Nagyon köszönjük segítségét!
A tavasz az óvodában is az
udvari munkák időszaka. A
Maci csoportos gyerekek eb
ben az évben is alakítottak ki
kiskertet, amelybe különféle
zöldségeket ültettek (hagy
mát, salátát, borsót). A kertet
minden nap ápolják: locsolják
a zöldségeket, szükség esetén
ásnak, gyomlálnak. Egymás
sal versenyezve jelentkeznek
a feladatok ellátására. Amikor
majd elérkezik az ideje, közö
sen elfogyasztják a megter
melt finomsá

Obbágy Tiborné Netti
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Szerkesztőségünknek stratégiai, hosszú távú célja bemutatni Katonatelep egyedi és sajátos értékeit. Ezek közül
is szeretnénk hónapról hónapra vállalkozóinkat bemutatni. Eddig a MI BOLTUNK, a HOLLÓ-HÁZ mutatkozott be.
Most az alábbi cikkel egy fiatal közgazdász rovatvezető
mutatkozik be, vállalva, hogy rovatában meg tudja szólítani telepi vállalkozókat. Makai Krisztiáné a szó:

Vállalkozók!
Látszódjunk!
Alkalmanként cégeknek tar
tok csapatépítő tréningeket.
Ezeknek egyik szerves eleme,
hogy összegezzük, pontosan
hány év tapasztalat koncentrá
lódik az adott teremben. Ami
kor 10-12 résztvevő összegzi,
hogy esetenként több mint 100
évnyi szakmai tapasztalat van
jelen, érezhetővé válik a leve
gőben egy olyan alázat, tiszte
let és vágy ennek a 100 évnyi
tapasztalatnak a kiaknázásá
ra, melyhez fogható érzés ke
vés van. Kevés olyan település
van, ahol ilyen fajta közösségi
tudatról írnak, viszont ahol
előfordul, ott gyorsan megnő
a helyben lecsapódó profit, a
szolgáltatások minősége és
az élettér harmóniája. Mikor
emberek egy csoportjában
felébred a vágy, hogy koráb
ban elérhetetlennek tűnő cé
lokat valósítson meg, onnantól
kezdve lesz a csoportból nagy
betűs CSAPAT. Ilyen módon
lesz egymás mellett lakókból
egy közösség.

Régóta élek Katonatelepen,
mégis gyakran fordul elő, hogy
találkozok egy-egy vállalkozóval
mindentől függetlenül és kide
rül, hogy Ő is itt lakik. Ez olyan
kor mindkettőnket kellemes ér
zéssel tölt el, azután ez az érzés
elillan a szürke hétköznapok
forgatagában. Talán vállalkozói
fórumot kellene alakítanunk?
Klubrendszerben
működni?
Találkozzunk havonta egyszer
az iskolában, hogy megosszuk
egymással ismereteinket, be
mutassuk szolgáltatásainkat,
együtt ötleteljünk pályázatokról,
módszerekről, reklámozásról,
hatékonyságról? Hozzunk létre
egy helyi vállalkozói regisztert?
Vagy egyszerűen mutatkozzunk
be egymásnak ezen újság ha
sábjain keresztül. Minden érté
kekkel teli utazás egyetlen lé

péssel kezdődik. Kezdjük ezzel
az újsággal! Hogy mi értelme
ennek? Anno, mikor elkezdtem
közgazdasági tanulmányaimat,
ki kellett számolni, hogy milyen
hatása van egy közösségre egy
külső beszállító.
Egy rövid példával élve:
A katonatelepi kisboltban
vásárolok >Aki katonatelepi
munkaerőt foglalkoztat >Aki a
fizetéséből helyi vállalkozótól
vesz tűzifát >Aki katonatelepi
könyvelőt bíz meg a könyvelés
sel > Aki a könyvelési díjból
csináltatja meg az autóját a
helyi karosszérialakatossal >
Aki katonatelepi cégtől rendeli
meg gyermeke születésnapjára
a sültes tálakat > Aki a helyi
cipésszel javíttatja meg a cipő
jét > Amely cég helyi lakatossal
javíttatja meg a kapuját > Aki
a helyi vállalkozó által üzemel
tetett útmenti büfénél szokott
reggelizni > Aki a katonatelepi
üvegezőtől rendeli meg az új
fürdőszobatükrét > Aki a helyi
építési vállalkozóval újíttatja
fel a helyi pályázatíró segítsé
gével megnyert műhelyét és így
tovább a végtelenségig... Mind
ez akkor válhat valósággá, HA
TUDJUK, HOGY AZ ÁLTALUNK
IGÉNYELT TERMÉKRE, SZOL
GÁLTATÁSRA VAN-E HELYBEN
MEGOLDÁS. Ha nem tudjuk,
hogy van-e helyben szakember,
kereskedő, szolgáltató, akkor a
könnyebb megoldást választjuk,
elindulunk, és addig megyünk,

A HÓNAP FŰSZERNÖVÉNYE: A BAZSALIKOM
Ezúttal a hazai fűszernövény kínálat egyik leg
népszerűbb tagját szeretném bemutatni, a méltán
közkedvelt bazsalikomot, melynek termesztése
sokkal egyszerűbb, mint azt sokan hiszik.
A bazsalikomoknak is, mint minden fűszer
növénynek számtalan változata ismert, a levél
színétől, a növény habitusától, ízétől, aromájától
és felhasználásuktól függően különböző csopor
tosítási változatok lehetségesek, de termeszté
sükben, igényeiket tekintve nincsenek jelentős
különbségek.
Legyen szó akár a legismertebb zöld levelű
„genovai” típusról, vagy ugyanennek lila levelű
változatáról, netán az apró levelű, szépen bok
rosodó görög bazsalikomról, mindegyik esetében
elmondható, hogy a napos, világos helyeket ked
velik, és a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag
talajban lesznek a legszebbek.
De nem csak erre kell ügyelnie annak, aki egy
igazán dús, burjánzó bazsalikom bokor tulajdono
sa szeretne lenni: ahhoz, hogy a növény ne csak
felfelé törekedve néhány hosszú hajtást hozzon,
folyamatosan vissza kell vágni a megfelelő mér
tékben és helyen.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Mindig a nö
vény méretének megfelelően maximum 1/3-át
szabad visszacsípni egy-egy alkalommal, még
pedig szárával együtt, a következő levél-elága

zás feletti részen. Csak a leveleket leszedegetni
helytelen, és nem csak esztétikailag rombolja a
látványt, de a növénynek sem teszünk vele jót,
hiszen ha letépkedjük akár csak az alsó, nagyobb
leveleket, az asszimilációs felületet csökkentjük,
miáltal a korábban egészséges tövünk könnyen ki
is pusztulhat.
Folyamatos és szakszerű visszavágással tehát
egyszerűen nevelhetünk 40-50 centiméter magas,
szép kompakt bokrokat, akár szabadföldbe ültet
jük ki bazsalikomunkat, akár nagyobb cserépben,
ládában neveljük.
Hazánkban fagyérzékeny, csak egynyáriként
termeszthető, ebből fakadóan kiültetését csak
akkor javasoljuk, ha az éjszakai hőmérséklet tar
tósan plusz 5-10 Celsius fok felett van. A mag
vetéssel is várjunk május elejéig, a jó minőségű
vetőmagok enyhén takarva néhány nap alatt ki
csíráznak. Ha kész palántát vásárolunk, ügyeljünk
arra, hogy dús, több tövet tartalmazó, egészséges
növényt válasszunk, melyet rövid időn belül ül
tessünk át nagyobb közegbe vagy szabadföldbe,
hogy teret adjunk növekedésének.
Felhasználását tekintve igen széles körben
alkalmazható, édeskés ízével, nyarat idéző aro
májával szinte bármilyen húshoz tökéletesen
illik. Paradicsom és padlizsán kitűnő kísérője,
adhatjuk levesekhez, salátákhoz, szószokhoz, ké
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míg nem találunk máshol, de
akkor nem részesül belőle a
helyi kisbolt, a helyi munkaerő,
a helyi vendéglátós.... Ugyanak
kor, ha a helyi vállalkozót bízzuk
meg, ami által növekszik be
vétele, helyi alkalmazottat fog
először keresni, amely növeli a
helyben maradó és nem elván
dorló pénz mennyiségét.
A közérdekű információkat
ismerheti mindenki, de vajon
mindenki tudja, hogy van hely
ben vízvezeték szerelő, köny
velő, autóriasztó forgalmazó,
szobafestő, napelem forgal
mazó, cipész, ügyvéd és profi
takarítócég? Ha Katonatelep
összes vállalkozója összegyűlne
egy teremben, hány év üzleti ta
pasztalat lenne egy helyen? 50?
500? 5000 év? Ön, aki e sorokat
olvassa, el tudja képzelni, men�
nyi mindentől óvna meg egy
vállalkozót és mennyi sikerhez
segítené hozzá 500 évnyi ta
pasztalat?
Mi a legjobb módja, hogy tud
junk egymásról? Látszódjunk!
Első lépésként mutatkozzunk be
eme újság hasábjain és keressük
az apró lépéseket, melyekkel kö
zelebb kerülhetünk ahhoz, hogy
megtaláljanak, hogy megtaláljuk
egymást... Az újság által lehető
ség nyílt arra, hogy lakókból még
inkább lakóközösséggé váljunk,
hogy csoportból csapattá érjünk.
Várjuk az ötleteket, javasla
tokat és legfőképpen a jelent
kezőket, akik láttatni akarják
magukat.

szíthetünk belőle rendkívül ízletes ecetet és némi
menta hozzáadásával ízletes szörpöket is. No és
persze ne feledkezzünk meg az olasz konyha re
mekeiről sem – pizzákhoz, tésztákhoz kötelező!
Jó tanács, hogy lehetőleg a főzés vége felé adjuk
az ételhez, így hosszabban megőrizhetjük illatát,
aromáját.
Aki szárítani szeretne belőle, nyár közepén, le
hetőleg a déli órákban szedje – ekkor tartalmazza
a legtöbb illóolajat.
Gyógynövényként emésztést segítő, antibak
teriális tulajdonságáért lehetünk hálásak, ezen
felül friss leveleit bőrünkre dörzsölve enyhítheti
a rovarcsípések utáni viszkető érzést.
A fent említett típusokon kívül létezik még
citrusos és fahéj ízű – aromájú változata, vala
mint egyre népszerűbb az úgynevezett thai ba
zsalikom is, mely ánizsos ízével valódi különle
gesség lehet konyhánkban. Ezek az érdekességek
nem csak ízükben térnek el a jól ismert alaptípus
tól, de mivel küllemük is igen változatos, így dísz
növényként is csodálhatjuk szépségüket. Leveleik
színe és formája igen eltérő, egy-egy sor görög
és lila levelű bazsalikom párosítása nem csak a
konyhánknak lesz hasznára, de egyedi és különle
ges dísze lehet kertünknek is.
Orosz Lenke
kertész
http://fuszernoveny.blogspot.hu
kertiviragbp@gmail.com
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Lassan beköszönt az igazi tavasz, a természet egyre inkább
a szemet gyönyörködtető, vidámságot sugárzó arcát mutatja
felénk, egyre jobban viszket a tenyerünk a kerti szerszámok
megragadására, egyre több időt töltünk a szabadban, kertünkben. Az időjárásra nem igazán lehet sok panaszunk, talán
a csapadékhiány az, ami némi aggodalomra ad okot, no meg
az állandó félelem a még esetlegesen előttünk álló néhány
fagyos éjszakára (fagyosszentek!).
Az áprilisban eddig eltelt idő űeket ültetni, ugyanakkor konté
szak középhőmérséklete a so neres évelők, a többi konténeres
kéves átlagnak megfelelő volt, növényhez hasonlóan, most, de
és bár az országban több helyen akár később is nyugodtan ültet
okozott fagykárt két éjszakai hetők.
Dr. Kerényi Zoltán
erősebb lehűlés, Katonatelepen
ez mindösszesen egy napon, rö
vid ideig (40 perc) tartó, -2 fokos
hajnali fagyot okozott. Az április
13-ával kezdődő hét elején átvo
nult hidegfront sehol nem hozott
kiadós csapadékot, jelentéktelen
zápor is csak elvétve kísérte.
Így nemhogy mérsékelte volna
a felső talajrétegek vízhiányát,
a megerősödő szél inkább fo
kozta a kiszáradást, a felső 20
cm-es réteg nedvességtartalma
néhol már 30 % alá csökkent. Az
idén is hasonló helyzet alakult
ki, mint 4 évvel ezelőtt: a még el
nem tűnt belvízfoltok környékén
is többfelé porviharok fordultak
elő. A gyakran érkező hidegfron
tok előtt száraz, igen meleg leve
gő érkezik, sok napsütésre, szél
sőségesen meleg, szinte kora
nyárias időre volt és van kilátás,
így a talajhőmérséklet is tovább
emelkedik, a hét közepén Kato
natelep nagy részén a 15 fokot
is meghaladja. Több növény sza
badföldi vetése szempontjából
a hőmérséklet megfelelő ugyan,
de az elvetett magok kelését az
erősen kiszáradt talaj átmeneti
leg gátolja.
Az év ötödik hónapja talán leg
többünk számára a legkedvesebb Cseresznyelégy csapda csalival (http://www.biocont.hu/)
nál többször lehet mulcsozni. A
időszak. Minden virágzik, zöldül,
A hagymás virágokat hagyjuk mulcsozás helyett a sorok közé
és az utolsó fagyos éjszakáknak
is lassan búcsút intünk, ugyan visszahúzódni, és csak az elszá vethetünk zsázsát, spenótot,
akkor a kártevők és kórokozók radt leveleket távolítsuk el, így retket vagy hónapos retket, vala
is teljes gőzzel munkába állnak. áll majd rendelkezésre elegendő mint egynyári fűszernövényeket.
Ennek megfelelően rengeteg te erő a következő évi bő virágzás Karós bab vetésénél karónként
legfeljebb hat szem babot ves
endők akad most a növényvéde hoz.
A hónap végén az érzékeny sünk. Most időszerű a káposzta,
lem területén.
edényes növényeket kihozhatjuk karalábé, póréhagyma, saláta
FŐBB MÁJUSI TEENDŐK:
A virágoskertekben a fagyos� a teleltető helyükről és néhány és zeller kiültetése. Az uborkát,
szentek elmúltával az összes szobanövényt is kivihetünk a paradicsomot és paprikát a hó
fagyérzékeny virág (egynyáriak) szabadba, napfény és hő igé nap közepén lehet kiültetni. Az
a szabadba kerülhet, el lehet nyüknek megfelelően megvá érzékeny növényeket takarjuk
le fátyolfóliával. A zellergumó
ültetni a dáliákat, az egynyári lasztott helyre.
A leander néhány mínusz fokot nem fejlődik ki, ha a növény csak
virágok, mint pl. oroszlánszáj,
körömvirág, pillangóvirág, nap még elvisel, de más „egzotikus” egyetlen egyszer is megfázott.
Valamennyi egynyári nöraforgó is vethetők. Most lehet növénnyel meg kell várni az utol
a gyepet újravetni, vagy pótolni só fagyokat. Most kell elvégezni vény most már kiültethető.
Gyümölcsöskertünkben még
magvetéssel a régi fű közé. Itt a szükséges visszavágást, átül
jegyzem meg, hogy saját kertem tetést és a tápanyag utánpótlást, most is érdemes az orsó és a
ben igen jó eredményt értem el valamint alaposan át kell vizs termőkaros koronájú gyümölcs
egy speciális gyepműtrágya, a gálni a hajtásokon, a levelek al fákat az utolsó fagyoktól fátyolfó
BIORG alkalmazásával, ami kü ján megbúvó tetveket, különösen liával védeni. A virágzó szamóca
lönösen a vakond járta gyepeknél a pajzstetveket. A környezetkí is veszélyeztetett. Az enyhe fa
vált be. Köztudott, hogy a vakond mélő gazdálkodóknál a levéltet gytól úgy védekezhetünk, hogy
egyrészről védett állat, hasznos vek eltávolítását káliszappanos este vizet permetezünk; ez véd a
élőlény, de nem túl látványos lemosással oldhatjuk meg, de -1-2 °C-os hideg ellen. A ribiszke
egy vakondtúrásokkal tarkított létezik vegyszeres védekezés is, és az egres most virágzik, ezért
gyep, vagy veteményeskert. Ez a megfelelő korlátokkal (Actara, több nedvességet igényel. Óvato
san kell öntözni és mulcsozni –
műtrágya távol tartja a vakon Mospilan).
A téli káposztaféléket minél fűnyesedékkel vagy kéregmulc�
dok által kedvelt puhatestűeket,
még a lótücsköt és a hangyákat korábban vetjük, annál erősebb csal.
is, emellett szép, egészséges lesz a növény még a tél előtt. Ha
Májusban jelenik meg a
gyepfelületet biztosít. Most cél a vetéssorok közötti talajt újra legtöbb kártevő!
szerű a földlabdás, konténeres és újra mulcsozzuk, laza marad,
Hagymalégy, répalégy, hagy
fás növényeket, illetve a tűlevel és minél nagyobb a növény, an mamoly, káposztalégy stb. jól

2015. május
távol tartható a növényektől a fá
tyolfóliával (nem lyukasztott vagy
bevágott hajtató fóliával). A vilá
gos fátyolfólia, amely átereszti a
napfényt és a vizet, két-három
hétig maradjon a növénykultúrán
– ezzel megakadályozzuk, hogy
a kártevők lerakják a petéiket.
A cseresznyelégy május végén,
június elején rakja le petéit az
érésben lévő cseresznyébe. A
vegyszermentes termelést foly
tatók okvetlenül alkalmazzák a

feromonokat (csalikat), csapdá
kat. Függesszük ki időben a fák
ra a sárga lapokat! A sárga szín
nagyon sok rovarkártevőt vonz.
Veteményeskertben,
üvegház
ban, fóliasátorban, télikertben
alkalmazva eredményesen hasz
nálhatjuk a levéltetvek röpülni
képes alakjai, az üvegházi moly
tetvek, a tőzeglegyek, a levélak
názó legyek, a gubacsszúnyogok,
a földibolhák, stb. gyérítésére
is. Ezt is a növényállomány fölé,
kb. 10 cm magasságban kell ki
helyezni és 2-4 m² területre 1
lap szükséges. A sárga szín a
cseresznyelegyeket is vonzza.
Sokak által használt megoldás
ez a kukacos cseresznye meg
előzése érdekében. Akkor érünk
el vele legjobb eredményt, ha a
fa magasságának minden 2 mé
terére 2 db színcsapdát helye
zünk – a cseresznye színesedése
előtt, amiből legalább 1 cseresz
nyelégy illatcsalétekkel (fero
monnal) van kombinálva. Ezzel
az illatanyaggal tudjuk a csapda
hatékonyságát növelni, ugyanis
ez az illat a nőstény cseresznye
legyeket vonzza. A sárgabarack
és a meggy száraz ágait vágjuk
le, és monília fertőzés esetén
égessük el. Akasszunk ki csap
dát a levéltetű ellen.

2015. május

Katonatelepi Közügyek

n

EGÉSZSÉGÜNK-ÉLETMÓDUNK

9

Húsz éve Katonatelepen
Egy település mindennapi életében fontos – ha nem a legfontosabb –, hogy helyben legyen orvos,
gyógyszertár, különösen akkor, ha a szóban forgó településen többségben vannak az idős emberek. Már pedig a miénk ilyen, s mi azon szerencsések közé tartozunk, akiknek imáron húsz év
óta van helyben háziorvosa, sokunk megelégedésére. Ez annál is inkább nagy dolog, mert egyre
nagyobb az orvoshiány, illetve ápolóhiány Magyarországon, s nekünk ezt nem kell elszenvednünk
a lakóhelyünkön, köszönhetően annak, hogy a sors Dr. Serfőző Katalint húsz évvel ezelőtt a mi
településünkre vezette a családjával együtt. Egy orvos mindennapi munkájáról megtörtént esetek pozitív kimenetelei adnak képet, míg vannak a gyógyításban visszafordíthatatlan helyzetek,
ahol már az orvos is kevés, mert a test elfárad, aminek következtében bekövetkezik a vég, amit
egyikünk sem tud elkerülni a tudomány mai állapota szerint. Ezúton mondunk hálás köszönetet
a Doktornőnek mindazért a fáradságot nem kímélő orvosi munkájáért, amivel így vagy úgy de
szinte minden lakó előbb vagy utóbb megismerkedik.
Jó egészséget és sikeres gyógyító munkát kívánunk neki, mint ahogy ez mindannyiunk érdeke is.
BM.

Kedves Olvasók!
1995. május 2-án volt az első
nap, amikor Katonatelepen
kezdtem orvosi működése
met. Ennek húsz éve! Ez alka
lommal engedjék meg, hogy
néhány gondolatot megos�
szak Önökkel a pályafutásom
ról és az itt eltöltött időről.
Több mint harminc éve vé
gezetem a Szegedi Orvostu
dományi Egyetemen.
Szülővárosomban,
Szol
nokon a Megyei Kórház Cse
csemő és Gyermekosztá
lyán kezdtem a pályámat. A
szakvizsga után azonban az
életem úgy alakult, hogy Ti
szakécskén, felnőtt körzetbe
kerültem. A sokoldalú vidéki
háziorvosi feladat megpró
báltatás volt számomra, de
ugyanakkor rájöttem, hogy
ez az, amit szívesen csiná

A KATONATELEPI
BABA-MAMA KLUB
PROGRAMKÍNÁLATA
A KATONATELEPI
FIÓKKÖNYVTÁRBAN
– 2015. május 14. csütör
tök 10 órától: „Így tedd rá!”
népi, játékos-táncos foglal
kozás Kolozsváriné Oldal
Henriettel. Ajánlott korosz
tály: 1-5 év. (Részvételi díj:
folyamatban.)
– 2015. május 21. csütör
tök lO órától: Ringató fog
lalkozás Csikai Ágival. Rész
vételi díj: 700 Ft/fő, ajánlott
korosztály: 0-4 év.

lok. Ebben a kisvárosban is
merkedtem meg férjemmel,
Meggyesi Lászlóval, aki min
dig segítségemre volt, hogy a
család mellett tudjam gyako
rolni a hivatásomat, legjobb
tudásom szerint.
Öt évet egy Pest megyei,
3500 lakosú kis faluban,
Tápiógyörgyén
töltöttünk.
Azonban mégis Bács-Kiskun
megyébe, Kecskemétre vá
gyódtam. Férjem volt az, aki
megtalálta Kecskemét váro
sának azt a pályázati kiírá
sát, ami Katonatelepen orvosi
rendelő építésére és tíz évig
háziorvosi feladat ellátására
szólt. A katonatelepi embe
rektől bizalmat kaptunk, így
húsz évvel ezelőtt a Kocsis
Pál utcán egy albérletben
elkezdtem a háziorvosi tevé
kenységet. Férjem pedig szer
vezte és kétkezi munkával,
sok segítséggel építette Kato

natelepen a Zsigmond Ferenc
utca 25/a alatt az egészség
ügyi komplexumot. Az ő gon
dolata volt az is, hogy akkora
létesítményt hozzunk létre,
melyben legyen helye a gyer
mek, felnőtt alapellátásnak,
de a patikai készítményeket is
megkaphassák az emberek.
Sok nehézséget kellett le
győznünk, de a Gondviselés
segítségével, az emberek jó
szándékú támogatásával meg
tudtuk oldani.
1996. december 21-én át
adásra került a létesítmény
egy része.
A gyermek és felnőtt ellá
tást, a kézi patikát néhány évig
együtt láttuk el ápolónőmmel,
Gajdácsi Franknéval, Icukával,
akivel jelenleg is együtt dolgo
zunk.
2000-ben külön vált a gyer
mekorvosi praxis és a Fiók pa
tika is kinyitott.

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

A rendelők tisztasága, kör
nyezetének rendben tartása
több mint tíz éve köszönhető
Danka Katalin takarítónknak.
Teltek az évek, folyama
tosan rendeztük, építettük,
szépítettük a létesítményt és
környezetét, ahol az otthonunk
is van.
Férjem súlyos betegségben
2014. május 14-én meghalt.
Nagyon szeretett itt élni.
Sajnos jelenleg is vannak
nehézségek, amit igyekszem
legjobb tudásom szerint meg
oldani. Tervem, tovább korsze
rűsíteni a létesítményt, hogy
mindnyájunk számára kelle
mes, színvonalas intézmény
legyen.
Ebben segítségemre vannak
gyermekeim, akik szerencsére
itt élnek.
Szeretném, ha ezen a helyen
még nagyon sokáig tudnánk
az itt lakók egészségügyi ellá
tását biztosítani.
Kívánok Önöknek jó egész
séget!
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Pünkösd – Lélek-építés
A nagy egyházi ünnepek sorában karácsony, nagypéntek,
húsvét mellett szerényen húzódik meg pünkösd ünnepe.
Nincs körülötte felhajtás, a népszokások egy-egy vidéken
még valamelyest élnek, de különösebb jelentőséget nem
tulajdonít neki az emberek többsége. Van ennek jó oldala
is: a fogyasztói szemlélet kevéssé környékezte meg ezt az
ünnepet, így talán lényege is tisztábban látszódik. Illetve
látszódhatna, ha tudnánk, miről is szól ez az ünnep. Tapasztalom, nem csak az egyháztól, Istentől távolabb lévő ember
nem tud mit kezdeni vele, hanem gyakran még a keresztyén
gyülekezetek tagjait is kihívás elé állítja ez az ünnep. No,
de induljunk egy kicsit távolabbról, egész pontosan néhány
olyan jelenségtől, amit mindannyian tapasztalunk.
– Lépten-nyomon megél
jük, hogy elbeszélünk egymás
mellett. Családi, munkahelyi
konfliktusaink jelentős része
abból ered, hogy félreértjük
egymást. Egy nyelvet beszé
lünk és mégse! Más szokások,
gyökerek, másféle gondolko
dás áll mögöttünk. Gyakran
megesik, jónak szánt szavain
kat félreértik, kiforgatják. Má
sok szavaival meg mi bánunk
ugyanígy. Tehát van először is
egy kommunikációs probléma
a mindennapjainkban.
– Tapasztaljuk azt is, hogy a
lelkünk néha kiüresedik. Köz
helyszerű, de igaz. Teendők,
feladatok, rohanás határozza
meg mindennapjainkat. Tör
ténnek embert próbáló esemé
nyek, betelik a pohár, elegünk
lesz. Aztán – mivel muszáj –
megyünk tovább. Vagy össze
rakjuk a lelkünket, vagy nem.
De ahogy egy testi baj, beteg
ség megoldását nem lehet kö
vetkezmények nélkül halogatni,
úgy nem lehet a végtelenségig
kizsigerelni lelkünket sem.
Érzi ezt sok ember. És bár
lelket erősíthet, gazdagíthat a

munka, család, kapcsolatok,
mindezek gyakran forrásai is
lehetnek a lélek kiüresedésé
nek. Vannak, akik felismerik a
lelki megújulás szükségessé
gét és ennek lehetőségét kere
sik vallásban, pszichológiában.
A felismert lélek-űr már a gyó
gyulás, épülés első lépése.
Mi köze van e jelenségeknek
pünkösd ünnepéhez?
Maga pünkösd a Szentlélek
eljövetelének ünnepe, amikor a
keresztyén egyház születésé
re is emlékezünk. Húsvét után
ötven nappal van, ezért mozgó
ünnep. Neve a görög „pente
koszté”, ötvenedik szóból ered.
A Szentlélek eljövetelét maga
Krisztus jövendölte meg. A
Szentlélek Isten Lelke, a Szent
háromság harmadik személye.
Isten, aki az emberben lakhat.
Ez így talán meglehetősen el
méleti módon hangzik, de néz
zük, milyen viszonyban áll a
fentebb említett, mindannyiunk
által tapasztalt jelenségekkel!
– Az ember egyedülálló a te
remtett világban. A Biblia úgy
írja le, hogy test és lélek. Ez
azt jelenti, hogy két világ, a lát

ható és láthatatlan határán él.
Kötődik mindkettőhöz, otthon
van egyikben is, másikban is.
Mindannyiunknak „működik” a
lelke, és hihetetlen erőket tud
mozgósítani. De láttuk, éljük,
ki is üresedhet! Isten úgy akar
ja erősíteni az embert, hogy
Lelke benne lakik. Minden
megtapasztalt lélek-üresedés
lehetőség, hogy kérjük: Isten
maga lakjon bennünk.
– Az első pünkösdön, Jézus
feltámadása után ötven nap
pal, a Lélek eljövetelekor so
kan voltak az aratási ünnepen
Jeruzsálemben. Azt a csodát
élték meg az emberek, hogy
bár különböző nyelveken be
széltek és eltérő kultúrákból
jöttek, a Szentlélek hatására
mégis értették egymást, egy
nyelvet beszéltek. Különös
pillanat az ilyen, amikor akár
csak egy emberrel is pillanatok
alatt meg tudjuk érteni egy
mást. A Szentlélek léte, eljöve
tele azt jelenti, hogy egymás
hoz is közelebb kerülhetünk.
Olyan a Szentlélek munkája az
emberek között, mint amikor
rádiót, vagy tévét hangol az
ember. Ha ugyanazt nézzük,
hallgatjuk, akkor nem a másik
készülékére, hanem az adóto
ronyra, vagy műholdra hango
lódunk rá. Ilyen a Szentlélek:
egymáshoz hangolja az életün
ket. Végtelen nagy szükségünk
van erre!
– Harmadszor pedig, a
Szentlélek segít, hogy igaz,
tisztességes, egyenes életet
éljünk. Látjuk társadalmunk
és a többi ember vétkét, er
kölcstelen tetteit. Ha őszinték

Laczay András
református-lelkész
vallástanár

akarunk lenni, azt is tudjuk, mi
sem felelünk meg mindenben
még az általunk támasztott er
kölcsi mércének sem. Azokat
az előírásokat tudjuk leginkább
megtartani, amivel azonosulni
tudunk, ami belülről ered és
dolgozik bennünk. Van, hogy az
erkölcsi rend, vagy épp Isten
törvénye külső rend csupán az
életünkben. A Szentlélek mun
kája éppen az, hogy ezt belső
törvénnyé, meggyőződéssé te
heti. Ebben látható, hogy Isten
nemcsak elvárásokat fogalmaz
meg, hanem ha kérjük, segít
séget ad, hogy megtarthassuk
parancsolatait, a jónak megis
mert erkölcsi rendet.
Pünkösd üzenetét kevéssé
tudjuk és értjük, mint a többi
nagy ünnepét. Lelki kiürese
désben, egymás közötti félre
értésekben, vagy akkor, amikor
nem tudjuk megtartani az er
kölcsi törvényt, jusson eszünk
be: Isten Lelkére van szüksé
günk. Arra, aki eljött az első
pünkösdön és eljön mindenki
életébe, aki kész elfogadni Is
ten segítségét.

BAZSALIKOMOS FEHÉRBOROS HÁZINYÚL RECEPT
A házinyúl – bár az egyik legegyszerűbben elkészíthető és leg
egészségesebb húsféle – nem annyira mindennapos csemege a
családok asztalán. Ha azonban úgy tekintünk rá, mint az egyik
legkönnyebben, a háztájiban is nevelhető, igénytelen húster
melő háziállatra, érdemes elgondolkodni a hasznosításáról.
Katonatelepen sokan tenyésztenek házinyulat, többen eladásra
is, ezért érdemes kipróbálni az alábbi fantasztikus és könnyen
elkészíthető ételt, amihez szükséges a hónap fűszere: a bazsa
likom. A fűszer mellett a másik fontos hozzávaló, egy könnyű,
de kellemes savú homoki fehérbor, mint az Ezerjó és/vagy az
Arany Sárfehér.
A recept hozzávalói:
1 egész házinyúl darabjaira bontva (1,5-2,0 kg-os), 2-3 dl olí
va olaj, 2-3 dl finom száraz fehérbor (legyen savas eléggé), 8-12
friss bazsalikom levél (ha lehet görög bazsalikom), egy csipet

oregánó, 6-8 duci gerezd fokhagyma, só ízlés szerint, egy-két
csipet őrölt fekete bors.
Elkészítése:
A fiatal nyulat felpucoljuk, és az ízületeknél szétvágjuk. Fel
hevítünk a finom olíva olajból kb. ½-1dl-t, ebben a nyúldarabok
mindkét oldalát hirtelen elősütjük, rászórjuk a vékonyra szele
telt fokhagymát, finomra vágott bazsalikom levelet (ha nincs
friss, szárított is megteszi), oregánót és a borsot. Ráöntjük
a fehérbort, a maradék olívaolajat. Kb.20-25 percig, pároljuk
– a nyúl korától függően-, majd ízlés szerint sózzuk. Ha levét
felpuhulás előtt elfőné, fehérborral pótoljuk. A fehérbor és az
olívaolaj mártás sűrűségű szószt alkot, amiben a nyulat készre
pároljuk. Zöldséges rizottóval nagyon finom, de felszolgálhatjuk
egyszerű párolt rizs, vagy rizi-bizi körettel is. Ha nincs nyúl, bőr
nélküli felső csirkecomb is nagyon jól beválik!
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Családok otthonteremtési támogatása
2015. július 1. napjától megváltozik a lakástámogatási rendszer, az eddigi szocpolt felváltja a „CSOK”, a Családi otthon
teremtési kedvezmény. Az új támogatás előnye a korábbihoz képest, hogy 2015. július 1. napját követően nemcsak
új, hanem használt ingatlan (ház vagy lakás) vásárlásakor is
igénybe vehető; meghatározott feltételek fennállása esetén,
meglévő ingatlan bővítésére is; továbbá olyan 40 év alatti
házaspárok is igénybe vehetik, akiknek még nem született
gyermeke, de vállalják, hogy 4 éven belül gyermekük születik
és ezt rögzítik is a szerződésben (ún. megelőlegezett CSOK).
Milyen célra igényelhető és
mikortól?
új vagy legalább komfortos
használt lakás vásárlásához,
a lakásra vonatkozó végleges
adásvételi szerződés megköté
sét követő 120 napos határidőn
belül, tehát legkorábban a 2015.
április 6-a után kötött adásvételi
szerződések esetén igényelhető
és így utólag lesz igényelhető a
támogatás.
új lakás építéséhez, melynek
használatbavételi
engedélyét
vagy a használatbavétel tudomá
sul vételét igazoló hatósági bi
zonyítványát legkorábban 2015.
július 1-jét követően adják ki.
Dr. Mezős Ottó
meglévő lakás vagy ház
ügyvéd
bővítéséhez, de csak a ked
Telefon: 06 30/470-3030
vezményre vonatkozó kérelem
benyújtását követően, de leg
korábban 2015. július 1. napját gyermek és a jövőben többet
követően megkezdett bővítési is vállalnának még, akkor nem
munkálatokra igényelhető, fel szükséges házasságkötés.
téve, hogy az ingatlan hasznos
alapterülete legalább egy he A CSOK igénylésének további
lyiséggel bővül. A fentiek miatt fontos feltételei:
– a használt ingatlant értéke
a felújítást is jobb nyárig el
halasztani, ha van lehetőség a sítő eladó nem lehet a kedvez
kedvezmény igénylésére. Emiatt ményt igénybe vevő élettársa
az ingatlanok felújításának meg vagy közeli hozzátartozója
– legalább 180 napos folya
kezdését érdemes 2015. július
01. napját követően megkezdeni, matos biztosítási jogviszonyt
hogy a kedvezmény érvényesít kell igazolnia az igénybe vevő
nek, amelyben legfeljebb 15
hető legyen.
napos megszakítás lehetséges,
Ki igényelheti a kedvezményt? és amelyről az Országos Egész
– a szülő a vele közös ház ségbiztosítási Pénztár (OEP) ad
tartásban élő általa eltartott, ki igazolást, amely nem lehet az
16 évesnél – oktatási intézmény igénylés benyújtásától számított
nappali tagozatán tanuló, gyer 15 napnál régebbi
– a kedvezményt igénybe vevő
mek esetén 25 évesnél – nem
idősebb, vagy legalább egy éve magánszemélynek köztartozás
megváltozott munkaképességű mentes adózónak kell minősül
vér szerinti vagy örökbefogadott nie és ezt igazolnia is kell, amely
gyermeke, illetve legalább 24 he igazolás szintén nem lehet az
igénylés benyújtásától számított
tes magzata után
– a gyám a gyámsága alatt 15 napnál régebbi
– kizárhatja az igénybevétel
álló, legalább egy éve vele együtt
élő és általa eltartott gyermek lehetőségét, ha az igénybe ve
vőnek már van ingatlantulajdona
után
– ha a kedvezményt igénybe
– a 40. életévét be nem töltött
házaspár – meglévő gyerme vevő 5 éven belül értékesített in
kei létszámától függetlenül – a gatlantulajdont, akkor annak vé
kedvezmény megelőlegezett fo telárát az új ingatlan (lakás vagy
lyósítása fejében négy éven be ház) vásárlásakor el kell költenie,
lül vállalt egy, illetve nyolc éven tehát a kedvezmény igénybevéte
belül vállalt két gyermeke után. le esetén nem vásárolhat a koráb
Fontos, hogy ha nincs még gyer ban eladott vételáránál olcsóbb,
mek és kizárólag jövőben szüle alacsonyabb értékű ingatlant
– az igénylő által benyújtott
tendő gyermek(ek) után igénylik
a CSOK-t, akkor nem elég az bekerülési költséget tartalmazó
élettársi viszony, házasság meg költségvetést a hitelintézet elfo
kötése szükséges. Ha már van gadja

Gyermekek száma

Alapterület

Alap összeg

1 gyermek

40-55 m2
55,01-160 m2
50-65 m2
65,01-80 m2
80,01-160 m2
60-75 m2
75,01-90 m2
90,01-160 m2
70-85 m2
85,01-100 m2
100,01-160 m2

500.000 Ft
600 000 Ft
800 000 Ft
1 000 000 Ft
1 300 000 Ft
1 200 000 Ft
1 500 000 Ft
2 000 000 Ft
1 600 000 Ft
2 000 000 Ft
2 500 000 Ft

2 gyermek
3 gyermek
4 gyermek

– a készültségi fokkal arányos
folyósítás előtt be kell mutat
ni az adott készültségi foknak
megfelelő, a hitelintézet által
elfogadott költségvetésben sze
replő bekerülési költség leg
alább 70%-áról a támogatott
személy saját nevére kiállított
számlákat
A kedvezmény mértéke
A kedvezmény mértéke függ
az eltartott, illetve a jövőben
vállalt gyermekek számától; a
vásárolni/építeni kívánt ingat
lan hasznos alapterületétől és
annak energetikai besorolásá
tól. A lakás hasznos alapterüle
tére és vételárára is vonatkoz
nak kikötések.
Egy gyermek esetén az ingat
lan meglévő vagy bővítés után
alapterületének legalább 40
m2-nek, két gyermek esetén 50
m2-nek; három gyermek esetén
pedig legalább 60 m2-nek kell
lennie. Négy vagy több gyermek
esetén az ingatlan meglévő vagy
bővítés után alapterületének
legalább 70 m2-nek kell lennie,
de nem haladhatja meg a 160
m2-t.
Ezen kívül a megvásárolni
kívánt ingatlan (lakás vagy ház)
vételárára annak területi elhe
lyezkedéstől függően is vonat
koznak megkötések.
Új ingatlan (lakás vagy ház)
vásárlásánál legfeljebb 300350.000 forint lehet a maximá
lis négyzetméter ár, míg hasz
nált ingatlan (lakás vagy ház)
esetén legfeljebb 350.000 forint
lehet a legmagasabb vételár
négyzetméterenként.
Ezen kívül az alábbi területi
megkötések is érvényesülnek az
ingatlan maximális vételárára
az országban történő elhelyez
kedésétől függően:
Budapesten 35 millió forint,
Közép-magyarországi városban
28 millió forint, Közép-magyar
országi kistelepülésen 23 millió
forint
Dunántúlon megyeszékhelyen
28 millió forint, nagyvárosban
23 millió forint, kisebb települé
sen 18 millió forint

az Alföldön és Észak-Magyar
országon megyeszékhelyen 23
millió forint, nagyvárosban 19
millió forint, kisebb településen
19 millió forint lehet az ingatlan
maximális vételára.
A CSOK folyósítása
Új vagy használt ingatlan vá
sárlása esetén a CSOK folyó
sítása egy összegben, új lakás
építése vagy meglévő ingatlan
bővítése esetén pedig a készült
ségi fokkal arányosan, részletek
ben történik majd és mindkét
esetben a Magyar Államkincstár
folyósítja a CSOK összegét az
adott pénzintézeten keresztül.
Fontos, hogy a CSOK folyósí
tásához a kedvezmény igénybe
vételére jogosult nevére szóló
számlákat kell becsatolni, amely
a bekerülési költség legalább
70%-t fedezi.
Érdemes érdeklődni, hogy
annál a pénzintézetnél, amel�
lyel kapcsolatban állunk, igény
lehető-e a kedvezmény, mert az
előzetes tervek szerint nem min
den pénzintézet, csak öt – Ers
te Bank, OTP Bank, K&H Bank,
MKB és Unicredit Bank – lesz
jogosult ennek intézésére.
Még néhány fontos tudnivaló:
– ha megelőlegezett CSOK-t igé
nyelnek (tehát még nincs gyermek)
az igénylők egyike sem lehet 40 év
nél idősebb a kérelem benyújtásakor
– más hitelek kiváltására nem
használható fel
– nem használható fel korszerűsí
tésre sem
– önmagában – hiteligénylés nél
kül is – felvehető
– a CSOK igénybevételére és annak
összegére az adásvételi szerződésnek
rendelkezést kell tartalmaznia
– a jelenlegi értelmezés szerint,
mivel nem teher, a CSOK növeli az
önerő összegét
– a CSOK ügyintézésének határ
ideje várhatóan minimum 30-60 nap,
a szerződés megkötésekor ezt ve
gyék figyelembe
– bővítés esetén annak értékének
maximum 50%-a lehet a CSOK ös�
szege és a bővítés összegének 70%ról számlát kell majd a hitelintézet
nek bemutatni
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Szárazon és vízen…
Szilágyi Edina a katonatelepi iskola 5. osztályos tanulója. Évekig úszott, most vízilabdázik. Az elmúlt hetekben
viszont, meglepő módon, a kosárlabda pályán ért el sikereket. Előbb a városi és megyebajnok diákolimpiai csapatunknak volt a tagja. Utóbb pedig a „Dobd a kosárba”
mozgalom „Add tovább” versenyének, az országos döntőjébe jutott a mathiászos gyerekekkel. Teljesítménye és
szorgalma miatt ő a hónap sportolója.
– Mért pont a vízilabda?
– Már óvodás korom óta
úszom. Jól érzem magam a
vízben és mindig is tetszett
az uszodai légkör. A vízilabda
úgy kezdődött, hogy anyukám
jó barátja az egyik edzőnek
és ő ajánlotta ezt a sportot.
Elmentem egy edzésre és ott
ragadtam.
– Mióta sportolsz versenyszerűen?
– Lassacskán egy éve, hogy
versenyszerűen játszom. Most
a gyerek csapat tagja vagyok.
Fiú és lány csapatban egya
ránt játszok.
– Egy éve még kosárlabdáztál is. Most is részt veszel

az iskolai versenyeken. Mi
döntött a vízilabda mellett?
– Kosárlabdában nem érez
tem magamat elég jónak ezért
inkább abbahagytam, illetve
az iskolai keretek között foly
tatom csak. A sulit az úszó
diákolimpián is képviselem.
Egyelőre nem sok sikerrel.
Kétszer indultam, de sajnos
mindkétszer kizártak.
– Kik az edzőid, hetente
hány foglalkozáson veszel
részt?
– A fiúknál (2004) Újszá
szi Kornél, a lányoknál Sallai
Csanád. Hét közben minden
nap van edzésem négytől vagy
héttől másfél óra.

Csipkerózsika
felébredt álmából...
Örömmel vettük, hogy a két lapszám közötti véleménycserére létrehozott Facebook-csoportban megpezsdült a vita a
pályáról. Mert volt és van vita. A megelőző lapszámban szavazást indítottunk útjára, hogy hol legyen Katonatelepnek
egy szabadtéri többfunkciós sportlétesítménye?
lyaépítési pályáza
A szavazás, a
tához csatlakozunk.
Facebookon olvas
Itt talán a leggyor
ható és megszám
sabb megoldást a
lálható vélemények
labdarúgás adhatja
egyértelműen azt
az elmúlt évek ta
tanúsítják, hogy a
pasztalatai szerint.
Platán utcai részen
Tehát: labdarúgó
szeretné a többség
pálya.
(92%) látni.
Ez legyen a kiin
A rendelkezésre
dulási alap! Erről
álló terület valóban
léphetünk tovább:
nagyobb, mint ami
kispályás labdarú
egy pályához szük
séges, (és itt annak a hozzászó gás, kézilabda, szabadtéri ko
lónak igaza van, aki ezt szóvá sár és talán egy teniszpálya is
teszi) de gondoljuk ezt tovább! belefér.
A pályázati lehetőségek kiak
Így igaz! Kezdjük hát a végén!
Szabad terület? Nem, nem az, názásához alakítsunk egyesüle
hanem egy leendő park, (sza tet, már 50 fő jelezte a szándé
badidő központ) és kellemes kát.
Ezekhez a munkákhoz kelle
szórakozást nyújtó találkahely
nek is a lelkes emberek. Vannak
a cél. Merjünk álmodni!
Milyen legyen, és mennyi le szerencsére. Rövidesen tartunk
gyen ebből a pálya? Ezt bizony a témában megbeszélést és
meghatározzák majd a pályá alakuló gyűlést. Figyeld a Fa
zati lehetőségeink. Megvalósu cebookot, és gyere el! Addig is
lás csak úgy képzelhető el, hogy mondd el amit gondolsz! Legyél
a látványsportágak valamelyi aktív részese e fontos, közös
kének, vagy mindegyikének pá ügyünknek!TéVé

– Ez sok idődet elvesz,
hiszen Katonateleptől elég
messze az uszoda. Tanulásra jut elég időd?
– Minden nap busszal me
gyek és Anyukám hoz haza. A
készülést másnapra egyelőre
könnyen meg tudom oldani.
Tanulószobás vagyok, ha nem
végeznék, akkor az usziban,
vagy este tanulok.
– Eredmények?
– Nagy eredményeim még
nincsenek. Örülök a csapa
tom sikerének. Legutóbb a
fiúkkal, a Honvéd ellen, 7:6ra nyertünk. Kosárlabdában

Diákolimpia megyei bajnoki
cím.
– Szoktál felnőtt mérkőzéseket nézni? Van példaképed?
– Szoktam szurkolni az OBIes lányoknak. Pár hónappal ez
előtt volt a világliga döntő ahol
mi kísértük fel a játékosokat.
Példaképem Kis Gergely, aki
írt magáról egy könyvet. Én
is szereztem egy dedikált pél
dány tőle.
– Mik a terveid, vágyaid?
– Szeretném még sokáig
folytatni ezt a sportot, talán
10 év múlva profi szinten.

Diákolimpia

8, Kovács Bálint 3, Sörös Ro
land 1, Gulyás Máté, KOVÁCS
KRISTÓF 11; Rácz Dávid 7, Hé
vízi Dóra, FARKAS SEBESTYÉN
12, Gulyás Patrik 3, H. Szabó
Bálint 1.
A jamboreen két régió (65
csapat) 2. és 3. helyezettjei
küzdhettek az országos döntő
be jutásért. A régiók bajnokai
automatikusan a bejutottak a
legjobbak közé.
Az első meccsünk nagyon
szorosra sikeredett, köszön
hetően az ellenfél kitűnő játé
kának és a kihagyott ziccere
inknek. Szerencsére küzdeni
tudással pótoltuk a rontott do
básainkat, így sikerült legyőzni
nemes ellenfelünket. A máso
dik mérkőzést a bajaiak vívták
a házigazda szolnoki fiúkkal.
Számunkra meglepetésként az
utóbbiak magabiztosan hozták
a találkozót. Ezután a „bronz
meccs” következett. A fáradt
oroszlánok nem tudták meg
ismételni az ellenünk nyújtott
teljesítményüket így a negye
dikek lettek a győztes Sugovica
partiak mögött. A döntőt a há
zigazdák ellen vívtuk. Szeren
csére feljavult játékkal, nagy
akarattal, végig vezetve nyertük
az országos döntőbe jutáshoz
szükséges rangadót.

A márciusi számunkban már
beszámoltunk iskolánk városi,
diákolimpiai sikeréről. Azóta
lezajlott a megyei döntő is, ahol
szintén az aranyérmet hozták
el gyermekeink.
A győztes csapat tagjai: Ba
lázs-Kovács Levente, Benda
Gábor, Gulyás Milán, Gulyás
Patrik, Hévízi Dóra, Homo
ki-Szabó Bálint, Kéri Krisztofer,
Kovács Bálint, Kovács Gergely,
Ladovszky János, Majer Tamás,
Rácz Dávid, Sörös Roland, Sütő
Márton, Szilágyi Edina.

Dél-keleti
régiós jamboree
Karcagi Oroszlánkölykök-KKA
MitugrÁSZ 46-53 (9-10, 12+511+6, 11-12, 9-14)
Ladovszky János 2, Benda
Gábor 5, Kovács Gergely 3,
Kovács Bálint 3, Sütő Márton,
Gulyás Máté, KOVÁCS KRIS
TÓF 10, RÁCZ DÁVID 12, Hé
vízi Dóra, FARKAS SEBESTYÉN
12, Gulyás Patrik 3, H. Szabó
Bálint 3.
KKA MitugrÁSZ – Szecska
Sáskák (Szolnok) 58-49 (15-9,
9+6-14+4, 16-9, 12-13)
LADOVSZKY JÁNOS 11, Ben
da Gábor 1, KOVÁCS GERGELY
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