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Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!             E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu

Visszatekintő, évértékelő számvetés: 2016
Mi történt 2016-ban és mi várható az idei évre?

„Egy olyan országban, mely-
ben oly csekély a közösségi 
szellem, mint a mienkben, 
ahol mindenki csak magá-
val törődik, és a közre nem 
gondol, véleményem szerint 
valamilyen egyesítés kezdete 
lényeges haszonnal jár: mert 
több embernek olyan vállalko-
zás is könnyű, mely a magá-
nosnak egyszerűen lehetetlen 
marad.”

(Gróf Széchenyi István)

Mind a 2010-es, mind a 
2014-es kampány során 
ugyanazzal a programmal 
álltam a lakosság elé, lé-
nyege az volt, hogy 3 fő 
irányt szeretnék: Legyen 
az újság a katonatelepie-
ké, kerüljön vissza a sport-
pálya a Platán utcai régi 
helyére és legyen egy te-
lepülés központi tér, amo-
lyan „főtér”, ahol játszótér, 
fiatalok számára kis gyü-
lekező tér és egy szakrális 
tér is kialakul.

Örömmel jelenthetem, 
hogy az újság arculata, ter-
jedelme, tartalma, megje-
lenésének rendszeressége 
és gyakorisága alapjaiban 
változott meg – óriási elő-
nyére. Ennek nagyon örülök, 
annak ellenére, hogy vannak 
kételyeim az olvasottságával 
kapcsolatban.

(Szerkesztőségi megjegy-
zés: a Katonatelepi Közügyek 
havi újság kapcsán felme-
rült, hogy van-e szükség 
egyáltalán erre az újságra, 
meg tudjuk-e megfelelő tar-
talommal tölteni, elég infor-
matív-e, elég gyorsan tud-e 
reagálni az eseményekre, il-
letve azokról való beszámolói 
eljutnak-e az érintettekhez? 
A szerkesztők némi vita után 
úgy döntöttek, hogy figye-
lembe véve az olvasói visz-
szajelzéseket (a negatívakat 
is!), folytatni szándékoznak a 
lap összeállítását és megje-
lentetését, az eredeti elvek-
nek megfelelően. Az érvek 
között fontos szempont volt, 
hogy sokan nem tudják az 
elektronikus médiában (ami 
persze sokkal naprakészebb 
és gyorsabb) az eseménye-
ket követni, nem tagjai a 
Facebook csoportnak. Ez a 
lehetőség persze továbbra 
is fennáll, jóllehet, ha valaki 
rendszeresen követi a zárt 
csoport kommunikációit, ha-
mar láthatja, hogy leginkább 
kutyák, macskák szolgálta-
tások reklámozása, keresé-
se, egy-egy egyéni sérelem 
többszöri emlegetése, néha 
alpári hangnem is egyre jel-
lemzőbb erre a médiumra. 
A levelezők és kommentelők 
száma egy viszonylag szűk 

kör, általában ugyanaz a 10-
12 ember közli gondolatait 
rendszeresen. Sokan olyan 
dolgok iránt is érdeklődnek 
(közérdekű telefonszámok, 
elérhetőségek, nyitvatartási, 
szolgáltatói kérdések), me-
lyek a nyomtatott formában 
mindig megtalálhatók, vala-
mint a közszolgáltatóknál is 
lehet kérdéseiket, panaszai-
kat közölni. Mindamellett az 
elektronikus kommunikáció 
fejlesztése szerepel terveink 
között, akár az újság on-li-
ne kiadásának indításával, 
ami a www. katonatelep.hu 
weboldal részét képezhetné 
a jövőben.) 

A sportpálya ügyében is 
hatalmas előrelépéseket 
tettünk. A régi-új terület 
sport és szabadidős célo-
kat szolgáló használata jogi 
feltételeinek megteremtése 
2015-ben kezdődött meg. A 
2016-os évben a már meglé-
vő, éppen 2016. január 18-án 
hatályba lépett új rendezési 
terv szerinti övezetek hatá-
rainak földmérő által törté-
nő kijelölése megkezdődött. 
Egyúttal elindult a Vadalma/
Jegenyefa utca keresztező-
désében meglévő területen 
az építési telkek kimérése is. 
A Platán utcai Sport és Sza-
badidő Központ kimérése 
során felmerült több prob-

léma is, amelyek elhárítása 
sajnos késleltette a folya-
matot. Ezek egyike az volt, 
hogy egy kerítés nyomvona-
la eltérést mutatott a jogi 
telekhatárhoz képest. Ezt 
természetesen a földmérő 
állapította meg. A legkisebb 
mértékű károkozás szem-
pontja alapján nem a kerítés 
jogi telekhatárhoz igazítását, 
hanem a telekhatár meglévő 
kerítéshez történő korrekci-
óját választottuk. Mivel az 
így önkormányzatiból ma-
gánterületbe és a magán-
területből önkormányzatiba 

Állandó fogadóórát nem tar-
tok. Időpont egyeztetés után 
bárhol és bármikor szemé-
lyesen is szívesen állok ren-
delkezésre.

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
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ól átkerülő területek nagysága 
közel azonos volt, a terület 
nagysága nem változott.

A földmérési folyamatok 
közepette nyílt lehetőség az 
MLSZ műfüves pálya építési 
támogatás lehívására. A szű-
kös határidő miatt igencsak 
„lóhalálában” készült pályá-
zatot mindenkivel időben si-
került aláíratni, nagyon nagy 
köszönet illeti a pályázat 
benyújtását támogató pol-
gármestert, nélküle egészen 
biztos, hogy nem lett volna 
minden időben kész.

A 2017-es esztendő Ka-
tonatelep számára egy, a 
település történetében egye-
dülálló színvonalú műfüves 
pályát hozhat, amelynek üze-
meltetésében, működésében 
a helyi sportegyesület vállal-
ja az oroszlánrészt.

Szintén ehhez a területhez 
köthető az a döntés, amelyet 
Dr. Szeberényi Gyula alpol-
gármester javaslata alapján 
megint csak polgármeste-
rünk, Szemereyné Pataki 
Klaudia hozott meg: szabad-
téri fitnesz-eszközöket tele-
pítenek és futópálya is épül 
a területen. Ez szintén pályá-
zati forrásból valósul meg, 
természetesen a város költ-
ségvetésének támogatásával. 

A 2016-os esztendőben 
a tervek szerint elindult a 
főtér fejlesztése is. A Kato-
na Zsigmond emlékparkban 
található villamos mérőórát 
és kutat a város visszavette 
üzemeltetésbe a Kecskemét 
Katonatelepi Ifjúságért Ala-
pítványtól, helyreállítottuk az 
áramszolgáltatást és a szi-
vattyút is letelepítettük. Mire 
elérkezett a Szüreti Nap ide-
je, már elkészült a járda és a 
közvilágítás is. A 2017-es év-
ben a zöldfelület fejlesztése 
a kiemelt cél és néhány utca-

bútor kihelyezését is szeret-
ném megvalósítani. 

A fentiekből látható, hogy 
az eredeti elképzelések men-
tén haladunk – és haladunk! 
No, nem mondom, hogy fény-
sebességgel, de azért látható 
az eredmény. 

Ahogyan annak idején 
hangsúlyoztam: a település-
rész életében létfontosságú 
az óvoda és az iskola. Ezért is 
igyekeztem a körzet rendel-
kezésére álló keretéből nagy 
figyelmet fordítani fejleszté-
sükre. Ezek kisebb léptékű, 
mégis nagyon fontos beruhá-
zások. Az iskolában a teljes 
villamos hálózat felújítása is 
megvalósult, bár ennek a be-
ruházásnak van némi utóéle-
te, ezt igazgatónővel közösen 
próbáljuk kezelni. Szintén az 
iskolát érinti az a fejlesztés, 
amelynek során teljes ener-
getikai felújítás lesz az in-
tézményben. Ennek forrása 
a város rendelkezésére álló 
TOP-keret, összege mintegy 
160 millió Ft lesz.

Szintén a 2016-17-es esz-
tendő hozta meg egy régóta 
fennálló probléma megoldá-
sát is. Pontosabban az első, 
de legnehezebb lépését: Vég-
re elindult a véderdők faál-
lományának cseréje. A mun-
kálatok befejezése 2017-re 
húzódik, nagyon nagy előre-
lépésnek tartom. A rengeteg 
félreértéssel, téves informá-
cióval kísért beruházás na-
gyon sok keserűséget és csa-
lódást is okozott nekem, mint 
képviselőnek, de nekem, mint 
a közösség érdekeit szem 
előtt tartó embernek is. Ez 
persze nem vet vissza a mun-
kámból, a lelkesedésemből, 
még akkor is büszke vagyok 
arra, hogy sikerült a település 
állóvizét megmozdítani, ha 
van, akinek ez nem tetszik.

Nagyon örülök, hogy többen 
is felelősséggel és komolyan 
gondolkodnak azon, hogy mi 
legyen a település jövőképe 
és azt is sokan világosan lát-
ják, hogy ennek egyik fontos 
eleme a 441-es út sorsának 
alakulása. Engem a 2016-os 
év eseményei abban erősí-
tettek meg, hogy Katonate-
lepnek is azt az arculatot kell 
megcéloznia, amit minden 
„normális”, 2-3000 fős tele-
pülés arculata mutat: Ha már 
egyszer egy országos főút 
kettészeli a települést, minél 
több főútra csatlakozó utcá-
ra, közvilágításra, járdákra, 
gyalogátkelőhelyekre van 
szükség. És természetesen 
táblákra, amelyek jelzik, hol 
kezdődik Kecskemét-katona-
telep lakott területe és med-
dig tart. Ez a célkitűzés túl-
mutat a város lehetőségein 
és ezen a cikluson is, érdem-
ben az M8-M44 megépülése 
után tudunk ennek érdeké-
ben lépéseket tenni. De lát-
nunk, tudnunk kell, hogy hová 
szeretnénk eljutni. 

A 2016-os esztendő sok 
érdekes, tanulságos esettel 
is szolgált, elsősorban a de-
mokrácia értelmezésének 
körében. A képviselő felada-
tával kapcsolatban is sok fél-
reértés van a köztudatban. 
Az egyik legnagyobb hiba, 
hogy sokan nem tudják el-
helyezni Katonatelepet Kecs-
kemét városának részeként, 
úgy gondolkodnak, mintha 
önálló település lenne. Néhá-
nyan azt sem akarják tudo-
másul venni, hogy a mi kör-
zetünkhöz tartozik még sok 
más városrész is, az ott élők 
érdekeit is szem előtt tartva 
kell dolgoznom. 15 körzet 
van Kecskeméten, nekem, ne-
künk az ott élőkel, az ott élők 
képviselőivel kell harmóni-

ában élnünk. A „bennünket 
az nem érdekel, hogy ott mi 
van” típusú megfogalmazá-
sok nagyon veszélyesek. Ha 
ezt sokat hangoztatjuk, na-
gyon könnyen magunkra ma-
radunk: 1 a 14-gyel szemben!

Bízom abban, hogy egy-
re többen tudnak majd kel-
lő türelemmel és alázattal 
gondolkodni Katonatelep 
fejlődésével kapcsolatban. 
Remélem, mindenki belátja, 
hogy nagyon sok szép dolgot 
kezdtünk el. De nem lehet és 
nem is kell egy településrész 
fejlesztéséről egy ciklusban 
gondolkodni. Szépen, apró, 
de határozott és jó irány-
ba mutató lépéseket kell 
tennünk, közösen. Itt élők: 
polgárőrök, nyugdíjasok, fi-
atalok, idősebbek, szülők, 
nagyszülők, a közösségi élet-
ben aktívan és hivatásszerű-
en részt vevők, mindannyian, 
együtt. Én vállalom, hogy a 
lehetőségekhez képest 2017-
ben is maximálisan támoga-
tom azokat a törekvéseket, 
amelyek a közösségi élet 
erősítése irányába mutat-
nak. Ahogyan 2016-ban, úgy 
2017-ben is igyekszem erő-
síteni a nyugdíjas klub, Ba-
ba-Mama klub, polgárőrség, 
óvoda, iskola, alapítványok, 
sportegyesület működésének 
támogatását célzó pályázato-
kat, törekvéseket.

Bizakodva nézek a 2017-
es esztendő elé, kívánok 
Önöknek is tisztességben, 
becsületben, egészségben 
és szeretetben töltött 2017-
et! Tegyünk meg mindent, mi 
rajtunk múlik, hogy a telepü-
lésrész épüljön, szépüljön, 
fejlődjön! Ez a mi feladatunk! 
A többit mindenki hite sze-
rint gondolja hozzá! A Jóisten 
legyen velünk, segítsen ben-
nünket ebben!

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

Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke l Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán 

Szerkesztő Bizottság: Borsos Mihály, Kisberk Hella, id. Tóth Viktor  

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk);

Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda); Laczay András (hit és erkölcs); 

Balla Dániel (sport);  Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);  

dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)  

Olvasószerkesztő: Balasi Franciska

Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban
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Ünnepeltek a gyerekek
Békességet, boldogságot, 

csengőszót és gyertyalángot.
Ajándékot, szeretetet, s 

mindent ami fontos neked.
Ajtód elé fehér bársonyt, 

adjon Isten szép karácsonyt!

2016. év utolsó tanítási 
napján együtt ünnepeltek 
a Mathiász Iskola tanulói. 
Fenyőfát állítottak, melyet 
feldíszítettek, verseket sza-
valtak, égtek a gyertyák, 
szikráztak a csillagszórók – 
igazi ünnepi hangulatot va-
rázsoltak az iskola aulájába.

Bizony várta mindenki a 
Téli szünetet, amikor vala-
mennyi kisgyermek és felnőtt 
otthon lehet családtagjaival, 
és készülhet a karácsony-
ra. Sok finom étel került az 
ünnepi asztalokra, hiszen 
sok családnál a karácsonyt 
megelőzően disznóölés az 
ünnepre készülődés egyik 
fontos eseménye. Szüksége 
van mindenkinek a pihenés-
re, töltekezésre, hiszen ja-
nuár 3-ától ismét a munka 
veszi át a főszerepet. Nya-

kunkon a félév zárás, amikor 
mindenkinek fontos a jó bi-
zonyítvány. A félévi értesítők 
kiosztására január 27-én ke-
rül sor. A nyolcadikosoknak 
január folyamán lesz a köz-
ponti írásbeli vizsga. Ezzel 
kapcsolatban mindenkiben 

benne van a hajrá, hiszen 
a középiskolát illetően va-
lamennyi nyolcadikosnak 
megvan az elképzelése, hogy 
ki melyik iskolába szeret-
ne bekerülni. Több tanulónk 
gimnáziumba szeretne men-
ni, melyre eddigi tanulmányi 

eredményik alapján jó esé-
lyük is van.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Karácsonyi ünnepség  
az iskolában

(a Mathiász iskola felvételei)

A Katonatelepi Baba-Mama klub január havi programkínálata
Január 10. kedd 10 órától 
Baba-Mama klub (ingyenes), 
téma: 

Karácsonyi élménybeszá-
moló, téli ötletbörze

Január 12. csütörtök 10 
órától Zenés-gitáros foglal-

kozás István bácsival (700 Ft/
alkalom)

Január 17. kedd 09:30-tól  
„Így tedd rá” népi játékok és 
tánc 1 éves kortól Oldal Hen-
riettel (1000 Ft/alkalom)

Január 24. kedd 10 órától 

Baba-Mama klub (ingyenes), 
vendégünk: Tóthné Krajner 
Etelka

Január 31.kedd  09:30-tól  
„Így tedd rá” népi játékok és 
tánc 1 éves kortól Oldal Hen-
riettel  (1000 Ft/alkalom)

Február 7. kedd 10 órától 
Baba-Mama klub (ingyenes)

A programokhoz a helyszínt 
a Katonatelepi Fiókkönyvtár 
biztosítja! 

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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120 éves a Katonatelepi Iskola
1897: Iskola születik Katona telepen 

Katonatelep – a katonate-
lepi iskola, azaz a Mathiász 
János Általános Iskola egy-
mástól elválaszthatatla-
nok. A mi kis településünk, 
mely Kecskemét szerves 
része, a szőlőkultúra és a 
népoktatás helyi kezde-
tének köszönheti kialaku-
lását. Katona Zsigmond 
gyógyszerész településünk 
névadója, aki 1884-ben 
vásárolt földet ezen a te-
rületen. Mathiász János 
1898-ban költözött felesé-
gével és gyermekeivel Ka-
tonatelepre és 23 éven át, 
haláláig alkotott itt.

Kereszt-út mentén, a Kato-
na-szőlő mezsgyéjétől az or-
szágútig terjedő sarokbirtokot 
Szeless József dr., takarék-
pénztári elnök vásárolta meg. 
E területnek az országút felé 
eső sarkán épült fel 1897-ben 
az első iskolaépület Katonate-
lepen. Első tanítója Zsigmond 
Ferenc lett. A 20 éves fiatal-
ember nagy ambícióval fogott 
a tanításhoz, a népoktatáshoz. 
Nemcsak lelkes szőlész-tanít-
ványa, hanem hűséges barátja 
is lett Mathiász Jánosnak. Õ 
is foglalkozott szőlőnemesí-
téssel. Elsőként vezette be 
a tanyai iskolában a mező-
gazdaság és a kertművelés 
oktatását. Huszonnyolc évig, 
fiatalon bekövetkezett haláláig 
tanított Katonatelepen. 1920-
ban épült egy újabb tanterem. 
Itt kezdte meg fáradhatatlan 
munkálkodását Kocsis Pál-
né, Ida néni, aki hosszú ide-
ig nagy pedagógiai tudással, 
emberszeretettel tanította 
a település és környékének 
gyermekeit. A következő nagy 
tanítóegyéniség Romhányi 
Gyula volt, aki 30 évig tanított 
iskolánkban, 1951-tõl igazga-
tóként. A II. világháború után 
egy melléképület átalakításá-
val újabb tanteremhez jutott 
az iskola.

Fazekas Ferenc, jelentős 
eredményekkel vett részt a te-
lepülés életében, s irányította 
az intézményt 1990-ig, nyug-
díjba vonulásáig. Kecskemét 
katonatelepi városrészének 
kiépüléséhez szervező tevé-

kenységével nagymértékben 
hozzájárult, mint igazgató, 
mint magánember és mint 
képviselő is. Fazekas Ferenc-
nek köszönhetően 1975-re az 
1920-ban épült tanteremből 
és szolgálati lakásból óvodá-
ja, a másik szolgálati lakásból 
melegítőkonyhája, ebédlője 
és technika műhelye lett az 
iskolának. 1983-ra, különálló 
épületként, felépült négy új 
tanterem. 1987 szeptemberé-
re a meglévő tantermek átala-
kításával, 4 új építésével, s az 
iskolaépületek összekötésével 
átadásra került egy 9 tanter-
mes, szinte új iskola. 1990 
tavaszára elkészült a szabad-
téri sportpálya. 1986-ban az 
iskola felvette Mathiász János 
szőlőnemesítő nevét, mely to-
vább erősítette a tanulók tele-
püléshez való kötődését.

Az iskola vezetését 1990-től 
2005-ig Boros Dénesné vette 
át. Az országos tornaterem 
építési akció keretében 1995-
ben egy csodálatos tornate-
remmel bővült az iskola. A 
tornatermi épületegyüttes 955 
m2   , melyben mintegy 600 
m2 –es tornaterem és a hozzá 
tartozó öltözők, tanári, orvosi 
szoba és szertár kapott helyet. 
A tornacsarnok a mai napig 
városi szinten is az egyik leg-
jobb állapotú és legjobban fel-
szerelt tornacsarnok, melyben 
napi szinten zajlanak elsősor-
ban kosárlabdaedzések, és 
szinte heti szinten ad otthont 
egyéb kosárlabda meccsek-
nek, bajnoki mérkőzéseknek.

2005-től az iskola vezeté-
sével kapcsolatos feladatokat 
Komárominé Szabó Katalin 

vette át egészen nyugdíjba vo-
nulásáig.

2012 szeptemberétől Kis-
berk Hella az iskola tagintéz-
mény vezetője, aki maga is a 
település lakója, és ennek az 
iskolának a tanulója volt. 

Az iskola mindig a kis is-
kolák kategóriába tartozott. 
Ezért tudta jól megvalósítani 
a közművelődési feladatok 
magas színvonalú ellátását. 
Mindig a település kulturális 
központja volt, ezt a funkciót 
igyekszik a mai napig is be-
tölteni. Az iskola mindig kész 
volt helyet és lehetőséget biz-
tosítani írók, költők, festő és 
szobrászművészek bemutat-
kozására, művészcsoportok 
fellépésére, neves emberek 
leszármazottjaival való talál-
kozásra. Az iskola jelenleg is 
helyet biztosít számtalan ren-
dezvénynek, a falu lakosságát 
érintő klubok működésének. 
A gyerekek délelőtti testneve-
lés órái és edzései után este 
későig a felnőttek számára 
ad lehetőséget rendszeres 
testmozgásra. Az iskola nyi-
tott, a falu lakosságát érintő, 
közösségépítő rendezvények 
szervezésére, a megvalósítást 
segítő közreműködésre. 

2014 októberében megnyílt 
a Katonatelepi Fiókkönyvtár 
az iskola 3 termének átalakí-
tásával. A korábban 46 m2-es 
iskolai tanteremben működő 
könyvtár megközelíthetőség 
szempontjából távol esett az 
iskola főbejáratától. Annak 
ellenére, hogy elméletileg la-
kossági funkciót is ellát, gya-
korlatban a felnőtt lakosság 
igényeit kevésbé tudta kiszol-

gálni. A könyvtár nyitva tartá-
sa az iskolai igényekhez igazo-
dott. A könyvtár zsúfoltsága 
nem tudta biztosítani a kettős 
funkciójú könyvtár követelmé-
nyeit.

A könyvtár bővítése a szom-
szédos iroda és előtér egybe-
nyitásával oldódott meg. Így 
jelentős területnövekedéssel, 
a meglévő 46m2-ről 95m2-
es területen lett berendezve 
az új könyvtár. Ezzel az épü-
leten belüli változtatással 
sikerült megoldani a könyv-
tárnak közvetlenül az utcáról 
történő megközelítését és 
akadálymentesítését is. Az 
iskola tanulói napi szinten 
látogatják a könyvtárat, ta-
nórához és egyéb kereteken 
belül számtalan előadáson, 
foglalkozáson vesznek részt.  
Klubfoglalkozások és szám-
talan rendezvény helyszíne 
a Katonatelepi Fiókkönyvtár, 
mely hétköznap és szomba-
ton is várja az érdeklődőket. A 
könyvtárba látogatók magazi-
nokat olvashatnak, könyveket 
kölcsönözhetnek, és internet 
szolgáltatásokat vehetnek 
igénybe.

Az iskolának 12 oktatási 
célú tanterme van. 8 tan-
teremben vannak az iskolai 
osztályok elhelyezve, egy tan-
terem átalakításával az iskolai 
könyvtár kapott helyet. Infor-
matika terme és egyéni fej-
lesztések végzésére alkalmas 
fejlesztő terme is van. Egy 
tanterem átadásra került óvo-
dai csoportszoba kialakítása 
céljára. Az iskolaépület több 
átalakítás, bővítés, felújítás 
után nyerte el mai formáját. A 

(Fotó: mathiasz-kmet.sulinet.hu)
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tantermek tágasak, világosak, 
berendezésük megfelel az ál-
talános elvárásoknak. 4 tan-
teremben interaktív tábla van 
felszerelve. Mindezek mellett 
ne feledkezzünk meg a már 
említett hatalmas tornacsar-
nokról sem. Az iskolát tágas 
udvar veszi körbe, melynek 
van füves, betonozott része 
kosárlabdázási lehetőséggel 
és futballpályája. Az iskola 
épülete folyamatosan szépül. 
Az elmúlt 5 évre visszatekint-
ve elmondható, hogy minden 
évben történt valamilyen fel-
újítási munka; tornacsarnok 
felújítás, könyvtár és tanterem 
kialakítás, osztálytermek, 
aula, folyosók festése, linóle-
um cseréje hideg burkolatra. 
Jelenleg a város által benyúj-
tott 110 milliós energetikai 
pályázat megvalósítása előtt 
áll.

Az iskola kiemelt feladata 
a sikeres továbbtanuláshoz 
szükséges alapképességek, és 
készségek kialakítása, meg-
szilárdítása, fejlesztése. Or-
szágos kompetenciamérések 
nagyon jó eredményt és szín-
vonalat mutatnak, a továbbta-
nulási mutatók sem maradnak 
el a város többi iskolájától. Jó 
képességű, a tanulást és a tu-
dás megszerzését fontos cél-
ként értékelendő tanulók mind 
ott vannak Kecskemét nívó-
sabb középiskoláiban. Az éves 
szakmai munka értékelésekor 
lemorzsolódásról nem tudunk 
beszámolni, hiszen valameny-
nyi ide járó gyermek továbbta-
nul valamely középiskolában; 
tudásuknak, tanulmányi ered-
ményüknek, elképzelésüknek 
megfelelően.

Az iskola életében a sport, 
azon belül a kosárlabda okta-
tás fontos helyen szerepel. Is-
kolai csapatainkat a Mercedes 
Benz Kosárlabda Akadémia 
támogatja, melynek kereté-
ben a gyerekek heti 4 edzé-
sen vesznek részt, és számos 
meccset, döntő mérkőzéseket 
játszanak az év folyamán. 
Profi, a sportágban elismert 
szakember vezetésével zajla-
nak az edzések. Összetartó, 
küzdeni tudó, és győzni akaró 
csapatról beszélünk, támogató 
szülői háttérrel. Fontos szem-
pont, hogy ezeknek a gyere-
keknek a délelőtti tanulás után 
helyben vannak az edzéseik, 
nem kell őket utaztatni, hiszen 

városi szinten is modern és 
jól felszereltnek minősül az 
iskolai sportcsarnok, az edző 
pedig az iskola sport tanára. 
Már 1. évfolyamtól kezdve be-
építjük a testnevelés és sport-
foglalkozásokba a kosárlabda 
alapjainak oktatását, hogy az 
utánpótlás folyamatos legyen. 
Ezek a gyerekek edzéseken 
vesznek részt a „Dobd a ko-
sárba” MKOSZ Sportágfejlesz-
tési Program keretében.

Művészeti csoportunk szin-
tén sok éves múltra tekint 
vissza. Aki a rajzolásban te-
hetséges, kedvet érez a festés-
hez, grafikához, bekapcsolód-
hat az iskola rajz műhelyének 
munkájába. Számos regioná-
lis, megyei, országos, sőt kül-
földi elismerés mind dicséri 
az itt folyó szakmai munkát 
és a gyerekek tehetségét. 
Több tanulónk művészeti 
szakközépiskolában folytatja 
tanulmányait. Hangszeren is 
tanulhatnak diákjaink. Citera, 
zongora, szintetizátor, ami a 
jelenlegi kínálatban szerepel. 
1. osztálytól helyet kap a ze-
netanítás az iskolában. A Líra 
Alapfokú Művészetoktatás ke-
retében itt helyben, állami tá-
mogatás keretében tanulhat-
nak a gyerekek a kiválasztott 
hangszeren.

Informatika szaktanter-
münk jól felszerelt, és igen 
népszerű. Pályázati forrásból 
az elmúlt tanévben az infor-
matikai állományunk teljesen 
le lett cserélve és új a mai ér-
telemben vett legmodernebb 
számítógépek és programok 
kerültek be a régiek helyére. 

Az iskola mellett működő 
óvodával jó a kapcsolat. Célja 
és feladata az iskolának, hogy 
az iskolában folyó színvonalas 
munkával, az iskola program-
jaival elősegítse a beiskolá-
zást. Minden évben indítunk 
„Ovi-suli” foglalkozásokat, 
melynek célja az iskolába 
szükséges alapkészségek to-
vábbi fejlesztése, az iskolába 
való beilleszkedés megköny-
nyítése. A foglalkozások alkal-
mával a gyerekek megismer-
kednek a leendő tanítójukkal, 
helyismeretre tesznek szert 
az iskola épületén belül, be-
tekintést nyernek az iskolai 
szokásokba, tevékenységekbe. 
Tavasz folyamán nyílt napon 
alkalom nyílik szülőknek, és az 
iskolába készülő gyerekeknek 

különböző iskolai foglalkozá-
sokon való részvételre. Tanó-
rákat, zenei és sport órákat te-
kinthetnek meg, könyvtári és 
informatikai foglalkozásokon 
vehetnek részt. Az iskola célja, 
hogy a katonatelepi gyermekek 
helyben járjanak óvodába és 
iskolába. Fontos, hogy az ide 
járó gyerekek tehetségükkel, 
kiemelkedő tanulmányi, sport, 
művészeti, zenei tevékenysé-
gükkel hírnevet szerezzenek 
az iskolának, és büszkék le-
gyenek arra, hogy ennek az 
iskolának a tanulói. Hiszen 
bármilyen versenyről is legyen 
szó, - az iskolának, még ha oly 
kevés is a gyerek létszáma -, 
annyi tehetséges tanulója van, 
hogy a siker és a jó eredmény 
sosem marad el. Kosárlabda 
sportban országos szinten 
az egyik legjobbak vagyunk. 
Művészeti versenyekre be-
nevezett tanulóink minden 
esetben dobogós helyezése-
ket érnek el. E két fő terület 
mellett az utóbbi években, a 
citera zenében is országos 
hírünk van, a Vadhajtás Ci-
tera együttes jóvoltából és a 
feljövő alsóbb évesek is tehet-
ségesnek bizonyultak ebben a 
művészeti ágban. Tanulmányi 
eredményeink megmutatkoz-
nak tanulmányi versenyekkor, 
de számunkra legfontosabb 
visszajelzések a középiskolai 
eredmények. A Mathiászos 
gyerekek nem vallanak szé-
gyent a középiskolában sem, 
megtartják tanulmányi ered-
ményeiket matematikából, 
magyarból, idegen nyelvből és 
neveltségi szintjükre sem lehet 
panasz. Az elért eredmények 
egyrészt az itt tanító peda-
gógusok kiemelkedő szakmai 
munkájának, sok éves vagy 
akár több évtizedes tapaszta-
latának köszönhető, másrészt 
az itt tanuló gyerekek szellemi 
képességének, szorgalmának, 
példamutató családi hátteré-
nek köszönhetőek.

Az iskola az elmúlt 120 év 
alatt hosszú fejlődési utat járt 
be, de mindig előre tekintett; 
az újat, a kor kihívásainak leg-
megfelelőbbet igyekezett nyúj-
tani az itt tanuló gyerekeknek. 
Sok-sok generáció felnőtt az 
iskola falai között. Tanárok, 
mérnökök, orvosok, ügyvédek, 
művészek, jó szakemberek, 
gazdálkodó emberek kerül-
tek ki azok közül, akik valaha 

ezek a falak között tanulták 
meg az írás, olvasás, számo-
lás alapjait. Tanáraik, tanítóik 
által megtanulták a tisztesség, 
becsület fontosságát, a tudás 
és munka értékét. Megtanul-
ták, milyen embernek lenni, 
felelősnek lenni, érezték mi az 
igaz barátság, milyen örömöt 
adni és kapni. Az itt eltöltött 
évek alatt megérezték a siker 
ízét, de talán a kudarcét is. 
Mindkettő előre tudja hajtani 
az embert, ha kellő akarattal, 
felemelt fejjel, tervekkel a ke-
zünkben mindig előre tekin-
tünk.  Olyan légkörben éltek 
itt ezen iskola falai között, 
ahol megtanulták a türelmet, 
igazságot, biztonságot. Meg-
tanultak bízni, elfogadni, és 
szeretni magukat és az őket 
körülvevő világot. A gyermek-
ként szőtt álmaikat, terveiket 
mára remélhetőleg valameny-
nyien valóra váltották. Fel-
nőttként; anyaként, apaként 
útnak indították gyermekeiket 
ugyanebbe az iskolába, ahol 
úgy gondolják megkapták Ők 
maguk is az élethez szükséges 
legjobb alapokat és gyerme-
keiknek sem kívánnak ennél 
kevesebbet.

Katonatelepre folyamatosan 
települnek be újabb és újabb 
családok. Olyanok, akik kevés-
bé vagy talán egyáltalán nem 
ismerik a település múltját, az 
iskola nyújtotta lehetőségeket. 
Sokan közülük veszik a fárad-
ságot, és utána érdeklődnek 
az iskolának, hiszen gyorsan 
felmérhető, hogy mennyivel 
egyszerűbb, ha a gyermek 
helybe jár iskolába. Aki reális 
képet kap a Mathiász Iskola 
jelenlegi helyzetéről, az okta-
tásának magas színvonaláról, 
az ide járó gyerekek neveltsé-
géről, minden bizonnyal meg-
nyugszik, hogy itt jó helyen, jó 
kezekben lesz a gyereke. Alsó-
ban egy barátságos, gyermek-
központú légkör veszi körül 
a gyerekeket, felsőben pedig 
megkapják azt a kellő terhe-
lést, mellyel bátran indulhat-
nak a város bármelyik közép-
iskolájába. Összességében 
elmondhatjuk, hogy az iskola 
eredményeivel, adottságaival, 
belső légkörével, tapasztalatá-
val, sikereivel bátran odaállhat 
a kecskeméti iskolák soraiba. 

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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Iskolánk tanulóinak a a közelmúltban elért  
nagyszerű tanulmányi verseny eredményei
A Csaba királyfi útján prog-
ramsorozat keretében orszá-
gos rajzpályázatot hirdetett 
általános- és középiskolák ta-
nulói számára a Tűz-kör Köz-
hasznú Kulturális Egyesület 
és a Csabagyöngye Kulturális 
Központ. A kiírás témája volt 
valamely Csaba királyfihoz 
vagy a magyar őstörténethez 
kapcsolódó monda részleté-
nek vagy teljes egészének raj-
zos feldolgozása.

A felhívásra 16 településről 
146 pályázat érkezett be. A 
zsűri tagjai: Herczeg Tamás, 
tanácsnok, Csabagyöngye 
Kulturális Központ igazgató-
helyettese, Mészáros Zsu-
zsanna, a Munkácsy Mihály 
Emlékház művészeti vezetője, 
valamint Fábián Erzsébet, 

az Arany János Művelődési 
Ház munkatársa voltak.

A RAJZPÁLYÁZAT 
DÍJAZOTTJAI

(www.megyerimuvhaz.hu)
„Csaba királyfi útján” Or-

szágos rajzversenyen ered-
ményesen szerepelt  Mathiász 
iskolai tanulók:

Körtvélyesi Vivien 3. osz-
tályos tanuló III. helyezett

(„Kék lovasok” c. képéért)
Lakatos Luca 3. osztályos 

tanuló Különdíjat kapott
Polonkai Izabella 3. osztá-

lyos tanuló Különdíjat kapott.
A Kecskeméti Corvinus Má-

tyás Általános Iskola  „Corvi-
na” matematika versenyén  a  
felső tagozatosoknak kiírt ka-
tegóriában a Mathiász János 

Általános Iskola diákjai,  az 
alábbi nagyszerű eredménye-
ket érték el: Kocsis Tibor 7. 
osztályos tanuló II. helyezett,  

Farkas Máté 8. osztályos 
tanuló I. helyezett, Nagy Bri-
gitta 8. osztályos tanuló III. 
helyezett

Változtak a lakossági önerős útépítés feltételei
A most hatályon kívül helye-
zett rendelet feltételei szerint 
több mint 10 éven keresztül 
lehetett jelentkezni szilárd 
burkolat kiépítésére. Annak 
idején az ISPA támogatással 
megvalósult szennyvíz csa-
tornahálózat építése kataszt-
rofális állapotokat teremtett 
elsősorban Hetényegyháza 
területén, és minden olyan 
utcában, ahol földút volt. 
Az évtizedek óta kitaposott, 

kemény út néhol 3-4 méter 
mélységig fel lett forgatva, a 
visszatemetés a tömörítés 
ellenére sem tette járhatóvá 
az úthálózatot. A felszínre 
kerülő agyagtól kisebb eső 
után sem lehetett normálisan 
közlekedni, a járművek csúsz-
káltak, elakadtak. Az akkor 
megalkotott rendelet ezt a 
problémát kívánta orvosolni, 
180.000 Ft-ban határozva 
meg az egy érdekeltségi egy-

ségtől maximálisan elvárható 
hozzájárulás mértékét.

A pénzügyi konstrukció-
ba a lakástakarék pénztári 
konstrukciót is bevonta a vá-
ros, így a szennyvízcsatorna 
nyomvonala menti földes utak 
megszervezése gyorsan és 
gördülékenyen haladt. Az első 
években a hozzájárulás mér-
téke még a munkálatok 30-
50%-át fedezte, ám az eltelt 
évek során ez az arány egyre 

csökkent, mára 
még a 10%-ot 
sem éri el. A 
felmerülő igé-
nyek kielégítése 
egyre jobban 
eltorzította az 
úthálózatra for-
dítható források 
arányát, és ez 
sajnos meg is 
látszik a város 
kül,- és belterü-
leti úthálózatán. 
Miközben mil-
liárdokat köl-
töttünk 10-15 
családot érin-
tő, aszfaltozott 
gyűjtő utakból 
nyíló lakóutcák 
aszfaltozására, 
eközben olyan 

közösségi rendeletetésű utak, 
utcák okoznak bosszúságot a 
járművezetőknek, amelyeken 
tömegközlekedés és a város 
megszokott ritmusa szerinti 
járműforgalom bonyolódik.

A város közgyűlése decem-
beri ülésén döntött arról, hogy 
új rendelet megalkotásával 
aktualizálja a támogatás fel-
tételeit a megváltozott körül-
ményekhez. 3 lényeges vál-
tozás lépett életbe: egyrészt 
megszűnt a 180.000 Ft-os 
elvárt önrész limit, másrészt 
az utakat kategorizálja a ren-
delet és a hozzájárulás ará-
nyának mértékét csökkenti, 
ha az útnak gyűjtő szerepe is 
van, harmadrészt lehetővé te-
szi, hogy a lakóközösség maga 
terveztesse és építtesse meg 
az utat a számára szimpati-
kus céggel.

A konstrukció a régi rende-
lethez hasonlóan itt is a 2/3-
os igényhez köti a támogatás 
megítélését, és lehetőséget 
biztosít arra, hogy ha egy lakó-
közösség nagyobb önrészt vál-
lal, a megvalósításhoz szüksé-
ges költségvetési támogatást 
hamarabb megkapja.

A rendelet teljes szövegé-
ben letölthető a www.kecske-
met.hu oldalról.Katonatelep, Hortenzia utca avatása   (Fotó: www.kecskemetitv.hu)
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Noé, a különutas
Túl vagyunk 2017 első hete-
in. Az újesztendő hozhatott 
némi változást jogszabályok-
ban, munkakörülményekben, 
fizetésben – jót, rosszat egy-
aránt. Nemigen változtak 
azonban életkörülményeink, 
a naptár fordulása önma-
gában nem sokat jelent. Az 
erkölcsök nem lettek jobbak, 
a világ nem lett derűsebb, 
a közöny helyén nem szü-
letett motiváció, vitakultú-
ránk nem lett jobb, mások 
feletti ítélkezésben nem let-
tünk visszafogottabbak. Ami 
ténylegesen életminőséget 
javíthatna, abban nem volt 
változás, javulás különösen 
nem. Maradtunk a régiben, 
megszokottban, már újévi 
fogadalmunk is – ha volt 
egyáltalán – a múlté. Nem is 
annyira az a kérdés, hogy a 
világ jobb lett-e, hanem az, 
hogy az Olvasó, vagy e so-
rok írója jobbá lett-e. Mert – 
szokták mondani - a változás 
rajtunk és velünk kezdődik. 
Vagy legalábbis kezdődhetne. 
De hát olyan nehéz máshogy 
tenni, élni, szólni, hiszen a vi-
lág, a másik ember, a főnök, 
a házastárs, a gyerek… aka-
dályoz! Ezért egy olyan bibli-
ai személyt mutatok be, aki 
mert külön úton járni és nem 
sodródott a tömeggel: ő Noé.

A kor, amiben Noé élt, nem 
az emberiség dicsőséges 
lapjaira kívánkozik. Az erő-
szak és gonoszság elterjedt, 
az emberek szíve gonoszság-
gal és gyűlölettel volt tele. 
Persze voltak az óta is ilyen 
időszakok a történelemben, 
elég, ha a 20. század totá-
lis rendszereire és gonosz-
tetteire gondolunk, s azok 
lelkeket is megnyomorító, 
torzító hatásaira. Az elmúlt 
évtizedek kutatásai azonban 
bőségesen szolgáltatnak pél-
dát arra is, hogy voltak, akik 
ilyen helyzetekben is embe-
rek tudtak maradni. Korunk 
– legalábbis a világ ezen fele 
– jóval békésebbnek tűnik. 
Ha az erőszakra gondolunk 
Szíria, Afrika egyes területei, 
a Közel-Kelet jut eszünkbe. 
Nem lehet azonban hátradől-
nünk. Ha tényleges erőszak 
nem, vagy kevés történik is, a 

gyűlölet, intrika, csalás, kor-
rupció, önzés, szeretetlenség 
tapinthatóan jelen van min-
dennapjainkban. Sőt, meg-
állapítjuk, aki kis bűnt elkö-
vet, előbb-utóbb nagyobbat 
is meg fog tenni. A kérdés: a 
tömeggel tartunk-e, esetleg 
csak szavakban fejezzük ki 
egyet nem értésünket, vagy 
vállaljuk a másik utat, az élet 
és békesség útját. Noé így 
tett!

SODRÓDÁS
VAGY KITARTÁS?

Noéról a Szentírás azt álla-
pítja meg: „igaz ember volt, 
feddhetetlen a maga nem-
zedékében. Istennel járt”. 
Vagyis Isten nemcsak címke, 
hivatkozás volt az életében, 
hanem annál több. Közös-
ségben volt vele, imádkozott, 

kereste akaratát, tetteit az 
Úr szavaihoz igazította. Ez 
pedig, vagyis igazsága, fedd-
hetetlensége feltűnő volt. 
Miközben a föld még inkább 
megtelt erőszakossággal. 
Valószínű a kihívás is egy-
re nagyobb volt a számára: 
lehettek körülötte olyanok, 
akik jobban boldogultak, 
gazdagabbak voltak. Akikről 
úgy tűnt, érinthetetlenek, 
akik gúnyolták, vagy éppen 
rászedni akarták. Ahogy 
minket is megkísért a köny-
nyű, de nem egyenes úton 
szerzett vagyon, a „mindenki 
így csinálja” hamissága. Noé 
története szerint az Isten tü-
relmes. Ahogy a régi fordító, 
Károli Gáspár írja: hosszútű-
rő. Isten vár, sokáig, hogy 

az ember változzon, de nem 
vár örökké. Büntetést helye-
zett kilátásba: elpusztítja a 
földet. Vagyis a pillanatnyi 
büntetés-, és következmény-
nélküliség nem jelenti, hogy 
nem jön el a büntetés és 
következmények ideje. Eljön, 
csak még van idő. Még… De 
addig Noénak és nekünk ki-
tartónak kell lenni. Kitartó-
nak a jóban, igazban, fedd-
hetetlenségben.

ISTENI SZABADULÁS

Istennek van B terve. Az 
ugyanis nála nem úgy van, 
hogy a tiszta és igaz együtt 
pusztul a bűnössel. Noénak 
ezért bárkát kell építenie 
magának, családjának, az 
állatoknak. A semmi köze-
pén. Nyilván hosszú idő alatt 

készül el, nyilván bolondnak 
nézik: „Te az elképzelt Isten 
elképzelt szava miatt építke-
zel?” A bárka mégis a meg-
menekülést szolgálja. Bár a 
„mi lett volna, ha” kérdés a 
történelemben értelmetlen, 
mégis játsszunk el a gondo-
lattal! Mi lett volna, ha a fedd-
hetetlen és igaz Noé, aki er-
kölcseiben messze kortársai 
felett áll, azt mondja, hogy 
nem épít bárkát, nem hisz 
Isten szavának. Valószínűleg 
ugyanaz, mint a többi ember-
rel (bár Istennek sokszor 3. 
és 4. terve is van). Tehát nem 
elég az erkölcsös, átlagosnál 
jobb, tisztességesebb élet. A 
túléléshez szükséges plusz 
Isten szavában, a neki való 
engedelmességben van. Ez a 

szó van, amikor parancsolat-
ban, feddésben, útmutatás-
ban, máskor vigasztalásban, 
felemelő üzenetben érkezik 
hozzánk. Ezzel egy dolgunk 
van: komolyan kell venni! 
Az ellenállással szemben 
is komolyan vett isteni Ige 
megtart, áldottá és kitartóvá 
tesz.

A BÁRKÁTÓL  
KRISZTUSIG

Az Újszövetségben van egy 
érdekes leírás (Péter első le-
vele 3. fejezetében), amely a 
keresztséget a bárkához ha-
sonlítja. Ahogy a bárka meg-
menekülést jelentett, úgy a 
keresztség is a megmenekü-
lés üzenetét hordozza. A mi 
özönvizünk nem szó szerint 
értendő, de sok dolog el tud 
borítani, amik között túl kel-
lene élnünk. Gondok, terhek, 
bajok, kihívások, bűnök. Ezek 
között kellene fent marad-
nunk. Ami megment, az a ke-
resztség, illetve amit üzen. Az 
üzenet az, hogy a feltámadott 
Krisztusba vetett hit meg tud 
tartani, reményt ad és erőt, 
hogy a sodrásban megálljunk. 
Készséget ad igaz és feddhe-
tetlen emberré válni.

Az újév hozhat változá-
sokat, de az ember és alap-
természete nem változik. A 
kérdés, hogy mi változunk-e 
jó irányba. Noé példája arra 
int, megéri igaznak és fedd-
hetetlennek lenni, de túlélé-
sünk az Istennek való enge-
delmesség által lehetséges. 
A Krisztusban való hit úgy 
tarthat meg minket, ahogyan 
az özönvíz során a bárka a 
benne utazókat.

Adja Isten, hogy a szere-
tetlenség és gonoszság sodró 
tömegeivel szemben az igaz-
ság és feddhetetlenség útját 
válasszuk!

Laczay András
lelkipásztor

(fotó: www.keptelenseg.hu)
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Néhány gondolat a tüdőgyulladásról
A téli időszakban gyakrabban 
fordulnak elő légúti hurutos 
betegségek. Ilyenkor felme-
rül a kérdés, hogy mikor kell 
tüdőgyulladásra gondolnunk? 
A légúti hurutos betegségeket 
kialakulásuk helye szerint fel-
ső és alsó légúti csoportba so-
rolhatjuk. A tüdőgyulladások 
természetesen az alsó légúti 
hurutok közé tartoznak. 

A tüdőgyulladásnak (pneu-
mónia) kiváltó ok szerint 
nagyon sokféle típusa lehet. 
Leggyakrabban valamilyen 
kórokozó okozza, így vírusos 
vagy bakteriális eredetű le-
het. Ritkábban irritáló gáz, 
füst, vagy allergiát okozó por, 
permet, gomba is okozhat 
tüdőgyulladást. A tüdőgyulla-
dás kezdődhet hirtelen. Ekkor 
nagyfokú elesettség, láz, hi-
degrázás alakul ki. Kezdődhet 
fokozatosan is fáradtsággal, 
hőemelkedéssel, köhögéssel, 
például valamilyen légúti fer-
tőzés folytatásaként. Később 
fulladás, köhögés (ha előtte 
nem volt), esetleg mellkasi 
fájdalom alakul ki. A fertőzés 
sokszor megfázás, influenza 
után jelentkezik, de más, a 
szervezetet megterhelő beteg-
ség után is kialakulhat.

A tüdőgyulladás tünetei 
kórokozók szerint  

különböznek 

A tüdőgyulladást nem mindig 
könnyű idejében felismer-
ni. Gyakran megfázásra vagy 
influenzára hasonlít, ami 
szintén levertséggel, köhögés-
sel és lázzal indul, ezért nem 
biztos, hogy felmerül Önben, 
hogy ezeknél súlyosabb beteg-
sége van. A mellkasi fájdalom 
gyakori tünet a betegség ösz-
szes típusánál. 

Vírus okozta tüdőgyulladás

A tüdőgyulladásos esetek fe-
lét, vírusok okozzák. A vírusos 
pneumónia influenzaszerű tü-
netekkel indul, vagyis száraz 
köhögés, fejfájás, hőemelke-
dés vagy láz, izomfájdalom és 
fáradtság jelentkezik. A beteg-
ség előrehaladása során lég-
szomj, köhögés és kis mennyi-
ségű fehér köpet társulhat a 
fentiekhez. Vírusos tüdőgyul-

ladásban nagy a másodlagos 
bakteriális tüdőgyulladás ki-
alakulásának kockázata is. 

Baktérium okozta 
tüdőgyulladás

Sokféle baktérium okozhat 
tüdőgyulladást. A Streptococ-
cus pneumoniae az a kórokozó, 
amely a leggyakrabban okoz 
megbetegedést, úgynevezett tí-
pusos tüdőgyulladást. Ilyenkor: 
hidegrázás, magas láz, izzadás, 
légszomj, mellkasi fájdalom, 
sárgás-zöldes köpet ürítése 
észlelhető. Fontos tudni, hogy 
a magas kockázatú csoportba 
tartozók, így az idősebbek, a 
krónikus betegségben szen-
vedők és a gyenge immun-
rendszerű betegek enyhébb 
tünetekkel rendelkeznek, mint 
a jobb gyógyhajlamú, kisebb 
kockázatú betegek. A tüdőgyul-
ladásra jellemző magas láz 
időseknél teljesen elmaradhat. 
A bakteriális eredetű tüdőgyul-
ladásoknak a típusos esetek 
mellett létezik ún. atípusos for-
mája is. Az atípusos tüdőgyul-
ladás lefolyását tekintve szá-
mos ponton eltérhet a fent 
említettektől.

Mycoplasma által okozott 
gyulladás

Ez a kórokozó egy speciális 
baktériumtípushoz tartozik 
(csak sejten belül tudnak tar-
tósan életben maradni), ezért 
az általa okozott tüdőgyul-
ladást elkülönítik a geny-
nykeltő baktériumok okozta 
bakteriális tüdőgyulladástól. 
A vírusos tüdőgyulladáshoz 
hasonló (influenzaszerű) tü-
neteket hoz létre, bár ezek 
lassabban alakulnak ki. Le-
het, hogy a beteg nem is veszi 
észre, hogy tüdőgyulladása 
van. A mycoplazmás pneu-
mónia nagyon fertőző, ezért 
gyakori iskolás gyerekek és 
fiatal felnőttek körében. Jól 
reagál a megfelelő antibioti-
kumokra, a folyamatos száraz 
köhögés, azonban emellett is 
heteken keresztül fennállhat, 
és a lábadozás alatt a beteg 
gyengének érezheti magát. A 
mycoplasma fertőzés számos 
már szervünknél is okozhat 
betegséget.

Tüdőgyulladás láz nélkül 

Az atípusos tüdőgyulladás 
nem jár magas lázzal, több-
nyire csak hőemelkedés fordul 
elő, a köhögés viszont jellem-
ző tünet. Idős korban kóroko-
zótól függetlenül is gyakran 
láz nélkül zajlik a tüdőgyulla-
dás, azonban könnyen súlyos 
állapotba kerülhet a beteg. 
Jellemzően eszméletvesztés, 
légzési vagy keringési elégte-
lenség is előfordulhat és ez 
sürgős beavatkozást igénylő 
folyamat.

A tünetek életkoronként 
különbözhetnek 

Csecsemőknél, időseknél, 
legyengült immunrendszerű 
személyeknél gyakran alatto-
mosan, a jellegzetes és lát-
ványos tünetek nélkül fejlődik 
ki a tüdőgyulladás min azt 
már említettem. Az újszülöt-
teknél a tüdőgyulladás gyanú 
felmerül, ha az étvágy rom-
lása, hőemelkedés, esetleg a 
testhőmérséklet csökkenése, 
sápadtság, és szapora szív-
működés észlelhető, és a baba 
elesett benyomást kelt. Az 
idős emberek tüdőgyulladása 
esetén is gyakran hiányzik a 
magas láz. Ha egy idős ember 
ismert ok nélkül az ágyában 
marad, gyenge, esetleg fél-
rebeszél vagy zavarttá válik, 
mindig gondolni kell tüdőgyul-
ladásra is.  Idegrendszeri ká-
rosodások, pl. stroke utáni 
állapot, vagy szellemi hanyat-
lás esetén gyakori a félrenye-
lés, amely szintén vezethet 
tüdőgyulladáshoz.

Mennyire veszélyes 
a tüdőgyulladás?

A tüdőgyulladás súlyossága 
az enyhétől az életet veszé-
lyeztető állapotig változhat. A 
kórházakban, klinikákon ka-
pott tüdőgyulladás különösen 
veszélyes lehet, mivel ezeken 
a helyeken fordulnak meg a 
legsúlyosabb betegek, és na-
gyobb az esélye annak, hogy 
a kórokozó sokféle antibioti-
kummal szemben védett (po-
lirezisztens). Ezért is fontos, 
hogy az antibiotikumokat csak 
az orvosi vizsgálatot követő-

en, kellő indokkal alkalmazzák 
az emberek. Megfelelően meg-
választott antibiotikummal a 
baktérium okozta tüdőgyul-
ladás általában jól kezelhető, 
az antibiotikummal szemben 
rezisztens törzsek, azonban 
fokozódó problémát jelen-
tenek. Emiatt, illetve mert a 
betegség jól kezelhető formája 
is veszélyeztetheti az életet, 
hangsúlyozni kell a megelőzés 
fontosságát.

Megelőzés

A Pneumococcus okozta 
tüdőgyulladás ellen védőoltás 
adható, mely az oltottak 70 
százalékát megvédi a súlyos 
Pneumococcus-fertőzéstől. 
Azok számára javasolt, akik 
fokozottabban ki vannak téve 
a tüdőgyulladás veszélyének: 
tüdő- és szívbetegségek, káro-
sodott immunrendszer, cukor-
betegség vagy 65 éven felüli 
életkor esetén. A különösen 
veszélyeztetetteket 5-10 éven-
ként újraoltják. A Hemophilus 
influenzae B törzse – amely 
szintén gyakran okoz súlyos 
gyulladásos megbetegedé-
seket, köztük tüdőgyulladást 
is – elleni védőoltás minden 
gyermek számára javasolt. A 
védőoltást három részletben, 
2, 4, 6 hónapos korban adják.

Fontos, hogy megfelelően 
étkezzünk, a helyiségeket, 
ahol többen tartózkodnak, 
szellőztessük! Ha valaki légúti 
megbetegedésben szenved, 
érdemes néhány napot ott-
hon, pihenéssel tölteni. Rész-
ben azért, hogy gyorsabban és 
szövődmények nélkül gyógyul-
jon, részben azért, hogy má-
sokra ne terjessze a fertőzést. 

Csecsemőket, kisgyermeke-
ket, várandósokat, idős, vagy 
krónikus betegségben szen-
vedőket légúti hurutosan NE 
látogassanak? Nagyon fontos, 
hogy vigyázzunk egymásra!

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa
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Január: boldogasszony hava  
– télhó – fergeteg hava
Lévén a hónap a csillagásza-
ti év első hónapja, régente a 
csillagjegynek megfelelően, 
Vízöntő havának is nevezték.  
A hónapnevek többnyire latin 
eredetűek, és a hónapoknak 
Romulus , a városalapító ki-
rály adott neveket. A hónapok 
a hagyományok szerint márci-
ustól decemberig kerültek el-
nevezésre, hiszen valójában a 
mezőgazdasági munkák szem-
pontjából figyelembe vehető 
10 hónappal számoltakHónap-
neveink latin eredetűek. Római 
hagyomány szerint a hónapok-
nak – márciustól decemberig – 
a városalapító Romulus király 
adott volna első ízben nevet. 
Ez az első római naptár való-
jában empirikus parasztkalen-
dárium lehetett, amely csak a 
mezei munkák szempontjából 
számba vehető 10 hónapot 
vette figyelembe. A fennma-
radó téli holt időt – a földmű-
velés planetáris urának, Sza-
turnusznak a hatalma alá eső 
Bak és Vízöntő havát – az i.e. 
700 körüli naptárreform idején 
iktatták be az új 12 hónapos 
holdnaptárba Ianuarius és Feb-
ruarius néven. Ianuarius hónap 
névadója Ianus, a kezdet és a 
vég istene volt, neki tulajdonít-
ható, hogy a korábbi márciusi, 
majd szeptemberi évkezdés 
helyett a rómaiak utóbb január 
1-jén kezdték az évet.

Január 1, Petőfi Sándor 
születésnapja

Hazánk egyik legnagyobb 
költőjének születésnapja em-
lékezetes ünnepségekkel telik 
mindenütt, ahol a nagy költő 
valaha megfordult, élt, alko-
tott és számos esemény ren-
deznek tiszteletére

Január 6. Vízkereszt

Vízkereszt, korábban Szent-
kereszt a latin egyház Epipha-
nia Domini, „az Úr megjele-
nése” elnevezésű, január 6-án 
tartott ünnepének magyar 
neve. Vízkereszt  „karácsonyi 
(12 napos) ünnep zárónap-
ja. A 354 napos holdév és a 

napév közt kereken 11 nap a 
különbség, s az évkezdéskor 
beiktatott pótnapok, „számos 
napok, csonka hét, regölő hét” 
időjárásából jósoltak az újév 
időjárására nézve., Epiphania 
görög szó azt jelenti: „meg-
nyilvánulás”. A pogány gö-
rög kultuszokban az istenség 
megjelenését, és annak éven-
kénti megünneplését jelentet-
te. Epiphania ünnepe először a 
III. században tűnt fel a keleti 
egyházban, mint Krisztus szü-
letése napja. Később, január 
6. Nyugaton a háromkirályok 
imádásának, keleten pedig 
Krisztus Jordán folyóban való 
megkeresztelkedésének az 
ünnepe lett. Az utóbbi gondo-
latot később a római egyház is 
átvette, sőt hozzácsatolták Jé-
zus első csodájáról (a víz bor-
rá változtatásáról a kánai me-
nyegzőn) való megemlékezést, 
azt tanítván, hogy e három 
evangéliumi esemény Jézus 
istenségének első „megnyilvá-
nulásai”, epiphánéi. A Születés 
csodája vagy a kánai menyeg-
zőé e tekintetben nem szorul-
nak külön magyarázatra. 

Vizkereszttől Hamvazó 
Szerdáig: Farsang

Az ókori népek tavaszünne-
pének, főleg a római szatur-
náliá-knak hagyományaiban 
gyökerező, szokás- és hagyo-
mánykör az európai népeknél 
továbbélt. A téli napforduló 
után tartott téltemető-tavasz-
kezdő ünnepségek az egyházi 
évben a karácsonyi és a hús-
véti ünnepkör közé szorult. 

Mivel azonban a húsvét a 
tavaszi napéjegyenlőséget kö-
vető holdtöltétől függ, az azt 
megelőző, előkészítő negy-
vennapos böjt kezdő napja, a 
hamvazószerda is ennek meg-
felelően – jó egy hónapnyi elté-
réssel – változik. Az előtte levő 
időszak, a farsang húshagyó-
keddel végződik. E napnak né-
met neve Fastnacht (böjtelőéj) 
volt. E szó bajor-osztrák szájon 
annak idején Vaschanc, ebből 
pedig nálunk fassang, majd 
farsang lett. És ez lett a neve 
a vízkereszttől, vagyis január 
6-tól hamvazószerdáig terjedő, 
rövidebb-hosszabb időszaknak 
is. (Forrás: Bogdán István: Régi 
magyar mulatságok)

Január 22.  
Szent Vince napja

Vince hispániai vértanú, vá-
logatott kínzásokkal gyötörték 
halálra (†304). Legendáját az 
Érdy-kódexben, olvashatjuk, 
de egyikben sincs magyarázat 
Vincének, Vince napjának a 
szőlővel, borral való kapcso-
latára.

„Tiszteletét jelentős mér-
tékben előmozdította nemesi 
származása, amelyre a feu-
dális Európa sokat adott. Már 
a koronázási paláston (1031) 
föltűnik. Kopasz nádor a vá-
radi székesegyházban oltárt 
emelt a tisztességére.

Gótikus művészetünknek 
Vince-ábrázolása nincs, he-
lyesebben nem maradt ránk. 
Tiszteletére kápolnát, temp-
lomot nyilván azért nem 
szenteltek a szőlőhegyek-
ben, mert télidőben úgysem 
tudták volna búcsúnapját 
méltóképpen megünnepelni. 
Sokatmondó kivétel azon-
ban a Sárospatak határában 
emelkedő Szentvincehegy, a 
helybeli nép ajkán Szemin-
ce, amelyen a középkorban 
(1238) szőlők között domini-
kánus klastrom állott.” 

Még a századforduló tá-
ján is a pécsi szőlősgazdák 
Vince napján egyik pincéből 
a másikba járva szoktak 
együttesen áldomásozni. 
Voltak, akik vesszőt vág-
tak le, és a meleg szobában 
rügyeztetni kezdték. Ennek 
állásából, mértékéből azu-
tán az őszi termésre követ-
keztettek.

Ez a szokás egyre inkább 
újra terjedőben van, igen 
népszerűek a Vince Napi 
vesszővágási ünnepségek a 
szőlősgazdák köréban . Kecs-
keméten, a Mathiász János 
Borrend szervezésében lesz 
idén isd Vince Napi ünnepé-
lyes vesszővágás a a Dimen-
zió Borászat szőlőterületén, 
amire mindenkit szeretettel 
várnak január 20-án.
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Kertészkedési szempontból 
a január általában a nyugod-
tabb, kevesebb foglalatosság-
gal telő hónapnak számít, 
ám ez nem teljesen igaz. Az 
időjárás többnyire zord arcát 
mutatja, a szabadtéri munkák-
nak határt szab a fagy, a növé-
nyek nyugalmi időszaka, ám a 
kertjükkel törődő embereknek 
számos, ebben az időszakban 
is elvégezhető, sőt elvégzendő 
tennivalója is akad. Az időjá-
rás szeszélyei ellen nemigen 
tudunk védekezni, legfeljebb 
felidézve az előző hónap és 
az elmúlt néhány év időjárá-
si viszonyait, megpróbálunk 
felkészülni a kert értékeinek 
megőrzésére. A Katonatele-
pen mért 2016. decemberi 
hőmérséklet és csapadék ada-

tok, az ábrán láthatóak szerint 
egy extrém száraz időszakot 
mutatnak, még a 2015 évi ala-
csony értékeknél is kevesebbet 
mértünk (1,6 mm összesen, 
szemben az előző évi 5,2 mm 
értékkel, ami ugyancsak igen 
messze van a 30 éves átlagnak 
tekintett 47 mm értéktől). A 
hőmérsékleti középértékek az 
elmúlt hónapban alig tértek el 
a 30 éves átlagtól, de az előző 
évinél több fokkal alacsonyab-
bak voltak.

Az időjárási adatok figye-
lemmel kísérése azért is fon-
tos, mert az elmúlt 12 esz-
tendőben gyakorlatilag nem 
volt részünk kemény télben 
és nagy hótakaróban, ezért 
hajlamosak lehetünk kevesebb 
gondot fordítani növényeink 

fagyvédelmére. A szántóföl-
di növények termesztésében 
nagy gondot jelent egy őszi 
vetésre zúduló fagy, amint az 
idén várható lesz, különösen, 
ha nincs megfelelő hótakaró. 
Igaz ez kerti növényeinkre is, 
a korán szabadba kerülő gu-
mósokra, az áttelelő dísznö-
vényekre és az érzékenyebb 
örökzöldekre is. Külön felhív-
nám azok figyelmét, akiknek 
pampa fű díszlik kertjükben, 
hogy az elvirágzott bugákat 
okvetlenül vágják le, a szára-
kat kötözzék össze, és ha le-
het avarral, vagy mulccsal ta-
karják be, mert még előttünk 
a nagyon hidegnek ígérkező 
január és február hónap.

A hónap végére már érzé-
kelhetően hosszabbodnak a 
nappalok, így megkezdhetjük 
a veteményes megtervezését. 
Ilyenkor a gazdaboltokban 
már feltöltik vetőmagkészle-
teket és be lehet szerezni a 
nemsokára szükséges télvégi 
lemosó permetező szereket. 
Vizsgáljuk át, hogy milyen ve-
tőmagjaink maradtak az elő-

ző évről (figyeljünk a lejárati 
időkre!). Nézzük át a tavaly 
fel nem használt növényvédő 
szerek szavatossági idejét is.

A zöldség, burgonya táro-
lását is gyakrabban ellenőriz-
zük, hiszen a tavalyi csapa-
dék (vagy erős öntözés) sokat 
ronthatott a tárolhatóságu-
kon. Fagymentes napokon egy 
kis szellőztetést is végez-
zünk, mert a tárolt zöldsé-
gek által kibocsájtott gázok, 
érésgyorsítóként hathatnak, 
és ezért gyorsabban romlás-
nak indulnak az egészséges 
termények is.-15
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Dr. Kerényi Zoltán

A korábban már említett ta-
karáshoz kitűnőek a megma-
radt vágott karácsonyfánk, 
örökzöldek ágai, melyeket 
levágva  használjuk takaró-
ként a kényes, vagy korán 
virágzó növények számára.

A tél eleje, ha az idő meg-
felelő arra, permetezzük 
meg a növényeket, így meg-
előzhetjük telet átvészelő 
rovarok és betegségek által 
okozott károkat. A kombi-
nált mész, kén és olaj vagy 

réz összetételű permetező-
szer a leggyakrabban hasz-
nált téli kezelés. Ne perme-
tezzünk, ha a hőmérséklet 
fagypont alatt van, vagy ha 
esik az eső, illetve erős szél 
fúj. Remélhetőleg lesz ilyen 
időszak még januárban!

Metszés: örök vita tárgya, 
hogy kell-e, vagy lehet ilyen-
kor megmetszeni a növénye-

ket? A januári hónap többnyi-
re megfelelő a lombhullató 
fák és cserjék megmetszésé-
re, ha nem túl alacsony hő-
mérsékleti értékeket mérünk. 
A gyümölcsfákat és a virágzó, 
valamint az árnyas fákat is 
meg lehet metszeni ilyenkor, 
de ne metsszünk meg olyan 
tavasszal virágzó növényeket, 
mint a birs, az aranyvessző, 

gyöngyvessző (spirea), stb., 
mert ezzel eltávolítjuk ezek 
tavaszi virágait. Megtehetjük 
ezt virágzás után is, ha szük-
séges. Ne feledkezzünk meg 
természetes barátainkról, 
a hasznos madarakról, sok 
kártevőtől szabadíthatnak 
meg minket az év későbbi 
szakaszaiban. Ha tehetjük, 
tegyünk ki etetőket (olajos 
magvakkal, faggyúval), vizet 
és legyen mindig utánpótlás 
bennük!

Téli növényvédelem

Évek óta ritkán tapasztalt hideg kö-
szöntött bennünket az újesztendő 
első hetében. Különös figyelmet 
kell fordítani a vízóra aknák meg-
felelő hőszigetelésére, amint már 
korábban is írtam, nagyon fontos 
az akna fed lapot alulról legalább 
5 centi hungarocellel beborítani. 
Az ugyanis tévedés, hogy a vízóra 
– lévén fagyhatár alatt – nem tud 
elfagyni. 

A fagyhatár földdel betemetett 
vízcsövekre vonatkozik, 70 centi 
mélység alatt ugyanis nem fagy át 
a talaj. De az akna üres, ráadásul a 
fed lap egy 5 mm-es vaslap, ami 
nagyon erősen vonja el a lentről 
felfelé törekvő föld hőt.Ha már el-
fagyott: ha nincs víz, először meg 
kell győződni arról, hogy a vízóra 
aknában nincs-e látható káro-

sodás a vízórában, csövekben. 
Kidudorodás, az üvegen látható 
repedés, púposodás arra utalnak, 
hogy a fagy szétrepesztette a csö-
vet, órát. Ebben az esetben nem 
szabad semmilyen beavatkozást 
végezni. Hívják a vízmű ügyeleti 
számát. Ha nincsen látható ká-
rosodásra utaló nyom, akkor is ki 
kell készíteni valamilyen eszközt, 
amivel a vízóra előtti csapot köny-
nyedén és gyorsan el lehet zárni. 
Fagyott állapotban a csaphoz nyúl-
ni tilos! Sokan gázpörzsölővel ug-
ranak neki a kiolvasztásnak, ami-
nek könnyedén lehet károsodás a 
következménye, hiszen a csövek 
műanyagból vannak és a plomba 

is megolvadhat. Legjobb felforrósí-
tott téglákat a csövek, csapok, óra 
alá tenni, ami szépen lassan adja 
le a meleget. Folyamatosan figyel-
ni kell, nincs-e fagyásos csőtörés. 
De ha már elfagyott, legjobb, ha a 
BÁCSVÍZ szakembereit hívják, ne-
hogy baj történjen.

Ilyen extrém időjárás esetén ak-
kor is célszerű ivóvizet, főzővizet 
és néhány vödör vizet tárolni, ha 
a saját rendszerük biztonságban, 
védve van, az ugyanis előfordul-
hat, hogy egy másutt történt fa-
gyás elhárítása miatt elzárják a 
vizet.

Akinél nincsen megfelelő hőszi-
getelés, az éjjel kevés víz többszöri 

megeresztésével, vagy egy nagyon 
enyhe szivárgó csap átfolyatással 
esetleg el tudja kerülni a teljes 
fagyást, de a legjobb a megfelelő 
hőszigetelés kialakítása.

BÁCSVÍZ HIBABEJELENTÉS: 
+36 (80) 200 423

Eljött a fagyasztók leolvasztásá-
nak ideje!  Hogy a kemény mí-
nuszok előnyéről is szót ejtsek, 
ilyenkor szoktam leolvasztani a 
fagyasztószekrényt, ládát, a -10 
fokos hidegben a kocsi csomag-
tartójába, hűtőtáskába, doboz-
ba – ki hová – ki lehet hordani a 
hűtő tartalmát, így kényelmesen 
van idő az egy éves vastag jeget 
leolvasztani.

Falu György

FIGYELEM! Fagyveszély!
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Az édesburgonya, vagy 
hivatalos nevén a ba-
táta, egyre inkább ter-
jedő haszonnövény, sőt 
dísznövény is, nemcsak 
a világban, hanem Ma-
gyarországon is, és már 
januárban hozzáfogha-
tunk szaporításához.

„Az édesburgonya (Ipo-
moea batatas) vagy batáta 
a szulákfélék családjába és 
a hajnalka nemzetségbe tar-
tozó növény, melyet főként 
gyökérgumójáért termesz-
tenek, de fiatal levelei is fo-
gyaszthatóak. Neve ellenére 
rendszertanilag nem rokona 
a burgonyának, csak a gumói 
alakja hasonlít rá. Az édes-
burgonya a fejlődő országok-
ban igen gyakori táplálék. 
Magas a C-, B2-, B6-, E-vita-
min tartalma, gazdag olyan 
ásványi anyagokban, mint a 
kálium, a réz és a mangán. 
Alacsony a zsír- és koleszte-
rintartalma és neve ellenére 
cukorbetegek is fogyaszthat-
ják. A gyökérgumó húsának 
színe fajtától függően lehet 
fehér, narancssárga, sárga, 
lila, rózsaszín vagy vörös 
is. Készítenek belőle lisztet, 
keményítőt és szeszes italt 
is. Felhasználható köretnek, 
süthető, főzhető, grillezhető, 
de akár édes süteményt is 
lehet készíteni belőle. Száz 
gramm energiatartalma 117 
kalória.” (Wikipédia nyomán)

Hazánkban, köszönhetően 
kiváló táplálkozás életta-
ni tulajdonságainak, egyre 
elterjedtebb az édesburgo-
nya – batáta – fogyasztása. 
A kereskedelemben köny-
nyen hozzáférhető, de ára, 
a megszokott burgonyafé-
lékhez képest, elég magas. 
Termesztése nem kíván nagy 
szakértelmet, könnyedén 
próbálkozhatunk vele kis-
kertünkben, annál is inkább, 
mert kimondottan kedveli a 
laza melegebb talajokat, a 
gazdagabb homokot is.

 ÉGHAJLATI IGÉNYE:

A korai fajták termesztése 
lehetséges a szubtrópuso-
kon, és a mérsékelt égöv déli 
részein is, de az Alföld déli 

részein is egyre többen fog-
nak hozzá a termesztéséhez. 
Katonatelepen is megtalál-
ható sok házi kertben. 10 C° 
alatt megáll a növekedése kb. 
egy hétre, 0 C°-on a levélzete 
elhal, -2 C°-nál gyökérzete is 
elpusztul. Ezért javasolható 
a kiültetéssel megvárni a fa-
gyosszenteket májusban.

A korai fajták 4-5 a későb-
biek 6-7 hónapig foglalják a 
területet. Termesztéséhez 
optimális feltételek, a 22 C° 
napi középhőmérséklet, 70-
80% talajnedvesség, 12-13 
órás napi megvilágítás. Ele-
gendő Kálium jelenlétében 
azonban az optimálistól el-
térő körülmények esetében 
sem lassul a gyökerek má-
sodlagos vastagodása.

TALAJIGÉNYE: 

Kedveli a középkötött ön-
téstalajokat. Fejlődéséhez a 
6 körüli PH az ideális. Erő-
sen kötött talajon gyökerei 
megnyúlnak, termésmennyi-
sége csökken. Termesztésé-
re alkalmatlanok a szikesek 
és a kötött savanyú talajok.

TERMESZTÉSE:

Bár trópusi növény, egy-
évesként itthon is termeszt-
hető. Néhány éve hazánkban 
is (Dél-Alföldön, Ásotthal-

mon) megkezdődött a batáta 
hazai szabadföldi termeszté-
se és nemesítése. Ásotthal-
mon található a legnagyobb 
batáta termesztő körzet. Házi 
kertben, Katonatelepen is ter-
meszthető a család ellátásá-
ra. Március végén hajtassuk. 
Sötétben csírázik! Cserép-
ben, balkonládában is előne-
velhetjük.

Amit fontos tudni: 30-35 °C 
az ideális a gyors és intenzív 
hajtásképzéshez. Míg 20 °C-
on tartva kell egy hónap is a 
kihajtásához, 30 °C-on két 
hét elegendő. Minimum 80% 
páratartalmat igényel. Ezeket 
a körülményeket házilag  egy 
nejlon fólia/zacskó alá bújtat-
va állíthatjuk elő. Ne feledjük, 
néhány helyen kilyukasztani a 
fóliát. Egy nagyobb edénybe 
ültessünk el egy-két gumót ja-
nuár végén, február közepén, 
az új, 20 cm-es hajtásokat tör-
jük le, a felső 3-4 levelet hagy-
juk meg, a hajtásokat állítsuk 
vízbe, és várjuk meg, amíg 
megindul a gyökeresedés. 
Ne feledjük, hogy a vízfelület 
párolgása hűti a környezetet, 
ami lassítja a hajtások fejlő-
dését. Gyakran, meleg helyen 
tárolva, papírzacskóban is 
kihajtanak a gumók. A hajtá-
sokat elég, ha letörjük. Majd 
ültessük el a gyökeres pa-
lántákat május közepén, laza 
talajba, lehetőleg bakhátra 
napos, félárnyékos helyre. 

Ültethetjük dézsába, steril 
földbe is, ezzel csökkentjük 
a palántadőlés veszélyét! Az 
edényt tartsuk 25-30 °C-on. 
Akár naponta öntözzünk lágy 
vízzel. A zsenge palántákat 
megtámadhatják az atkák, 
lisztecskék, tetvek. Komplex, 

starter jellegű lombtrágyát 
használjunk, hogy a palánták 
fejlődését segítsük. Vannak, 
akik a fagyok elmúltával (má-
jus közepe, vége) a hajtásos 
gumórészeket egyenesen ki-
ültetik, miután a darabolást 
követően a sebek beszárad-
tak, és nem palántáznak. A 
kiültetéshez tudjuk, hogy a 
sortávolság 1 méter, a töveket 
egymástól 30-40 cm-re ültes-
sük. 100 db palánta termőte-
rület igénye 30–40 m2. Ha 1 kg 
termést tervezünk egy tő alá, 
100 kg édesburgonyánk te-
rem. Használjunk szerves trá-
gyát. Öntözzük rendszeresen. 
Az akár több méterre is elfutó 
hajtások folyamatos mozga-
tásával akadályozzuk meg a 
legyökeresedését. Illetve, ha 
az inda gyökeret eresztett, azt 
tépjük fel. Ezzel elérjük, hogy 
a földalatti gumón keresztül 
történjen a tápanyagfelvétel. 
Betegsége, kártevője még ná-
lunk nem jelent meg, illetve a 
rovarkártételt olajos perme-
tezéssel akadályozhatjuk meg.

ÁSOTTHALMI BATÁTA 
TERMÉS CSOMAGOLTAN

Bőre szüretkor piros, táro-
lás alatt rézszínű, húsa na-
rancssárga nagyon édes fajta. 
Indái több méter hosszúak is 
lehetnek. Kiváló talajtakaró. 
Rendkívül bőtermő. Hazai  vi-
szonyokhoz alkalmazkodott, 
időjárástól függetlenül min-
den évben nagyon jó termést 
biztosít.  Nagyüzemi term-
esztésre  is megfelelő fajta. 
Univerzálisan felhasználható, 
telt ízű, zamatos fajta. (www.
batata.hu)

(Forrás: www.kertlap.hu)

A hónap növénye a batáta (édesburgonya)

Az édesburgonya (batáta) 
hajtatása

(Fotó: www.egeszsegter.hu)
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu
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A Talfája Kecskemét észa-
ki részén található, valami-
kor tanyás külterület volt. 
Ugyanúgy a A 15-ös válasz-
tókerület része, mint Kato-
natelep.Katonateleptől a 
Cegléd-Szeged vasútvonal 
választja el.

Ez a írás, riportféleség, nem 
a teljes Talfája területről sze-
retne ismertetőt adni,csak egy 
kis képet arról a részről,ahol 
azok az emberek élnek,lak-
nak,ideiglenesen vagy állan-
dóan,akikkel a katonatelepiek 
naponta találkoznak,jó isme-
rősök,barátok.

A területen nagyon sok 
„hobbi”kert található, de so-
kan laknak ezekben állandó 
jelleggel,és még több azoknak 
a száma, akik kijárnak napon-
ta kertjüket gondozni, művelni.

 Beszélgetőpartnerem He-
gedűs Sándor, aki egy szép 
rendezett „hobbit” tudhat a 
magáénak és sok Katoantelepi 
lakos jól ismer.

– Mikor vásároltad a te-
rületet?

– 30 évvel ezelőtt.
– Hogy telik itt egy na-

pod?
– A Hunyadivárosban lakom, 

naponta jövök ki a 23-as busz-
szal, a nyugdíjas barátokkal. 
A busztól, gyalog jövünk,el-
beszélgetünk, meglátogat-
juk,segítjük egymást. Tavasz-
tól őszig itt kertművelés van, 
baromfiféléket tartok, azokat 
etetem.

– Milyen itt a közbizton-
ság?

– Én mindig körbe nézek, 
mikor kiérek. Volt-e betörés, 
rongálás? Amennyiben ilyet 
tapasztalok, szólok az érin-
tettnek, vagy értesítem a pol-
gárőrséget. Szerencsére erre 
ritkábban van szükség, mert 
sokan laknak kint állandóan.

– Kik művelnek még hob-
bikerteket a mostani évek-
ben, mivel ez inkább még 
a Kádár-korszakban volt 
divat?

– Akik olyan helyen laknak, 
ahol nincs kert és szeretik a 
friss levegőt és a csendet. Az 
évek során nagyon jó barátsá-
gok alakultak ki. Valamit ész-
lelünk, szólunk egymásnak. 
Láttam itt nagyon szép új há-
zakat, de lerobbant sufnikat is, 
ahol laknak.

Nos, igen, vegyes a kép. 
Ami gondot jelent, az a sok 
elhanyagolt kert. Egész év-
ben gaz borítja némelyiket. A 
hatóságoknak mindenképpen 
fel kellene lépni azokkal szem-
ben, akik nem gondozzák a te-
rületüket. Ezt törvény írja elő. 
Vannak itt bérbe adott hobbik 
ahol olyan személyek is meg-
fordulnak, akik kárára vannak 
a közösségnek. A bérbe adó-
kat nem érdekli, kinek adja ki, 
csak fizessen.

Következő beszélgető part-
nerem Csapó István, aki 
Talfájában született, ott nőtt 
föl és elsők között volt, akik 
Katonatelepen építkeztek a 
70-es évek elején. Nagy nép-
szerűségnek örvend a közös, 
szabadtéri főzőtevékenysége 
(bográcsozás) miatt, és mo-
torja a nyugdíja klubnak is.

– Fiatal korodban hogy 
éltek itt az emberek, hogy 
nézett ki Talfája?

– Gyermekkoromban egyé-
ni gazdálkodók voltak a ta-
nyákon élők. Megéltek belőle, 
mert minden talpalatnyi földet 
megműveltek. Nem maradt 
parlagon semmi. A tanyasi 
emberek sokat dolgoztak,de 
nyugodtabb volt az életük, 
mint a mostaniaknak. Sokkal 
jobb emberi kapcsolatok vol-
tak. Összejártak a szomszé-

dok, kártyáztak, beszélgettek, 
jó barátságok alakultak ki. 
Nagy családok éltek a tanyá-
kon. Ebből mára semmi nem 
maradt. Egy regényt lehetne 
írni arról, hogyan éltünk itt!

1962-ben minden megvál-
tozott. Kezdődött a tsz-ek 
szervezése. tsz-tagok lettünk, 
a földjeinket elvették. 800 
négyszögöl maradhatott a ta-
nyánk körül. 1990-ben, akinek 
szerencséje volt vissza vá-
sárolhatta a földjét. A 80-as 
években a tanyavilág elnépte-
lenedett. Mára sok itt a romos 
tanya. A klasszikus gazdál-
kodás, Talfájának ezen a ré-
szén megszűnt. Nagybirtokok 
alakultak ki,de nagyon ritkán 
lakott a terület, ebből adódik, 
hogy jellemző a falopás,elha-
gyott tanyákból visznek min-
den mozdíthatót. Az erdőket 
szemétlerakónak használják, 
„ismeretlenek”. Vannak itt el-
hagyott autó roncsok is.

Ami itt vonzónak tűnik, az 
egymást segítő „hobbis” kö-
zösség az épülő szép új házak 
és az itt lévő, működő „Fer-
kó-tanya”. Az elmúlt 40 évben 
minden megváltozott. Az ösz-
szeomlott tanyák egy letűnt 
kor szomorú emlékei.  A jövő 
az itt élő, gazdálkodó embere-
ken fog múlni.

Csapó István szép, rende-
zett tanyája reményt nyújt 
arra, hogy lassan talán egy-
szer minden ujjá éled!

Varga Zsolt

A Talfája


