
Katonatelepi

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KATONATELEPIEK!

Boldogok, akik nem látnak és hisznek!

Húsvét, tavasz… Az első virágok illata bódítónak hat még 
a rövid, enyhe tél után is. A templom melletti fenyőről haj-
nalonként egyre korábban ébreszt a rigó. A Nap sugarai 
bevilágítanak a redőny rései között is; néha úgy érezzük, 
egészen a lélekig. Csoda-e, ha a régiek rendre tavasz-ün-
nepet ültek? Ha a földi mélységekben élő ókori ember év-
ről évre meghaló és újjászülető isteneket látott a tavaszi 
éledés mögött? És érthető-e, hogy talán éppen gyakran 
tavasszal akarunk mi is újulni, éledni, másba kezdeni, vagy 
éppen régen dédelgetett terveket megvalósítani? Élni 
akarunk. Élni, nemcsak létezni!

Változott-e valamit az 
ember évezredek alatt? Élni 
szeretett volna mindig. Szeret-
ni és szeretve lenni. Megtalál-

ni az élet értelmét, amit nem 
visz el semmilyen élet-vihar. 
A díszletek változtak: egykor 
fából készült eszközök, egy-

szerű, döngölt földes, háznak 
nevezett tákolmány, ma meg 
kényelmi igényeket kielégítő 
lakás, autó, különféle műszaki 
cikkek. A kérdés nem változott: 
honnan hová tartunk? És van-
nak persze válaszaink is, bár 
néha töredékesnek érezzük 
azokat. És lehet, hogy vannak, 
akik már nem is kérdezik az 
élet értelmét.

És nem változtak azok a 
dolgok sem, amik akadályai 
boldogulásunknak. Ami miatt 
bármikor, így tavasszal is ősz 
és tél köszönthet be az éle-

tünkbe. Elveszíthetünk valamit, 
vagy valakit. Csalódhatunk in-
tézményekben, emberekben, 
s ami a legrosszabb, még ön-
magunkban is. És éveink múl-
ásával talán egyre gyakrabban 
gondolunk a halálra, mert már 
nem esküvőkre, meg kereszte-
lőkre, hanem temetésekre já-
runk. És ha el is indulunk és jó 
irányba mennek is a dolgaink, 
bármikor jöhet valami, valaki, 
aki megakaszt, hátráltat. Aztán 
újra nekiindulunk, mert az em-
ber tud remélni, még ha gyak-
ran naivnak mondják is mások. 

MI A SZOROBÁN? „ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG!” BAJNOK A MITUGRÁSZ 
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I. évfolyam 3. szám | 2015. április MEGJELENIK HAVONTA

Munkácsy: Jézus Krisztus Pilátus előtt
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Közügyekről,  
fejlesztésekről
Először is szeretném felhívni mindenki figyelmét a Face-
bookon létrehozott „Katonatelepi közügyek” elnevezésű 
nyitott csoportra, nagyon sok kiegészítő információ olvas-
ható ott, ami terjedelmi korlátok miatt a nyomtatott új-
ságba nem fér. Igyekszünk az újságot úgy készíteni, hogy 
akinek nincsen internet hozzáférése vagy idegenkedik a 
Facebooktól (magam ez utóbbiakhoz tartozom…), az is ke-
rek egész információhoz jusson.

Választó-
körzetünket 
é r i n t ő e n 
röviden ösz-
szefoglalom 
a legfonto-
sabb tud-
niva lókat . 
A választó-

körzetek 85 milliós keretéből a 
mi körzetünknek matematikai-
lag jut mintegy 6 millió Ft. Mi-
vel nagy a körzet, ennél kicsit 
többel számolok. Nagy segítség 
az is, hogy a Borbáson néhány 
éve megkezdett kápolna épí-
tés kapott 2 millió Ft közvet-
len költségvetési támogatást, 
ez jelentős mértékben segíti a 
megvalósulást, tehermentesíti 
a körzetnek jutó keretet.

Szintén tehermentesíti kere-
tünket az a közgyűlési döntés, 
amely szerint a város 5 millió 
Ft-tal támogatja a kecskemé-
ti polgárőr egyesületeket. Ezt 
a keretet márciusban maguk 
a támogatottak osztották fel 
egymás között, ebből jutott 
a katonatelepi egyesületnek 
500, a Máriahegyben, Törek-
vésben működő Hírös Polgárőr 
Egyesületnek szintén 500 ezer 
Ft. Nem kell költeni ruházatra 
sem a polgárőröknek, központi 
forrásból be tudják szerezni a 
megfelelő mennyiségű mel-
lényt is. Külön öröm, hogy az 
Országos Polgárőr Szövetség 
Kecskemétet 4 Honda robo-
góval támogatta, ezek a mi 
körzetünkbe kerültek, 2 Kato-
natelepre, kettő a Hírös Egye-
sületbe. Ezért külön köszönet 
illeti Dr. Fekecs Dénest, aki a 
megyei szervezet elnöke. Dr. 
Fekecs Dénes nyugállományú 
r. alezredes, a bűnmegelőzési 
alosztály vezetője volt. Egykor 
megyei vezetőségi tag voltam 
én magam is. Azokban az évek-
ben napi kapcsolatban voltunk, 

rendkívül komoly gondolkodá-
sú nagy tapasztalatú rendőr-
tiszt. A város a legutóbbi köz-
gyűlés egyik előterjesztéseként 
egy iroda ingyenes használatba 
adásával járult hozzá a polgár-
őrség hatékony munkája felté-
teleinek megteremtéséhez. 

Szintén nagyon örülök, hogy 
a választókörzetben működő 
szervezetek megcélozták a 
VTP-keretet is (Városi Támo-
gatási Program). Amikor erre 
ösztönöztem Őket, a cél az 
volt, hogy minél több egyéb 
forrást be tudjunk vonni a mű-
ködésbe, így a választókerületi 
keretünkből több jut fejlesz-
tésekre. A beadott pályázatok 
sorsát figyelemmel kísérem, 
beszámolunk a döntésről.

A választókerületi keret fel-
osztásának tervezését meg-
kezdtük. Még egy kicsit csa-
pongónak tűnik a dolog, de ez 
le fog tisztulni. Ami biztosnak 
tűnik: idén is jut a polgárőrök-
nek pénz. Itt elsősorban a Hírös 
Polgárőr Egyesület számíthat 
nagyobb összegre, mert nekik 
jelenleg nincsen külterületen 
használható autójuk, de ennek 
vásárlása érdekében Leviczky 
Cirillel is felvettem a kapcsola-
tot, hiszen az az egyesület két 
körzetben is dolgozik.

Kiemelten fogjuk az óvodá-
kat, iskolákat támogatni. Az 
egyeztetések folynak, fejlesztő-
eszközöket kért Méntelek, Ka-
tonatelepen szőnyegek vásár-
lása a Csiga-Biga csoportnak 
már szinte tényként kezelhető, 
a további elképzelések között 
még elég széles a paletta, pon-
tosítások zajlanak, árajánlato-
kat kérünk, és amikor minden 
körzetrészből beérkeztek az 
igények, tudunk rangsorolni.

Szeretnék betekintést nyerni 
a Bernáth János és a Rezeda 
utcai bentlakásos otthonok 

De az ember mindig előre és 
felfelé törekszik.

Az Isten meg lefelé, hogy 
összeérjen az emberrel…

A keresztyén világ minden 
tavasszal egyszerre emléke-
zik halálra és éledésre. Jézus 
Krisztus halálára és feltáma-
dására. Gyakorlatilag itt van a 
hitünk középpontja, kiinduló-
pontja. Miért?

Nagypéntek, Jézus halála 
nélkül értelmetlen a húsvét is. 
Krisztus kereszthalála sok üze-
netet hordoz:

– Ott van benne a szélesre 
tárt isteni kéz. Az ölelés, az 
elfogadás. Éltünk már át olyat, 
hogy a valamikori ölelő karok 
bezáródtak, a biztatóan szo-
rongató kezek ütést mértek. Az 
Isten keze, karja szélesre tárt 
kéz. Hazugság, álságosság nél-
kül. Benne ott az elfogadás és 
hívás: akinek terhei vannak, az 
élet értelmét keresi, vagy ép-
pen kitűzött célok felé tart, az 
jöjjön, mert szövetségest talál 
benne.

– Ott van a keresztben az 
emberi gonoszság. Mert még-
iscsak együtt ítélte keresztre 
Krisztust a hívő, vallásos em-
ber, meg a pogány is. A kereszt 
ezért önvizsgálatra is indít: én 
mit rontottam el a magam, 
vagy a másik ember életében. 
Önmagába kellene néznie hívő-
nek és nem hívőnek egyaránt.

A húsvét, Krisztus feltáma-
dása próba elé állít mindenkit. 
Nem ésszerű, ellentmond min-
dennek, ami racionális. Régen 
elhihették, ma már más világ 
van…

Régen se hitték el jobban, 
mint manapság. A húsvét haj-
nalán a sírhoz siető asszonyok 
se, hiszen a holttestet bebal-
zsamozni készültek. Jézus leg-
közelebbi barátai, tanítványai 
se, mert magukba roskadva ül-
tek attól félve, hogy nemsoká-
ra őket viszik kivégezni, aztán 
meg mintha semmi nem tör-

tént volna, visszatértek akkori 
életükhöz, amikor még nem 
ismerték Jézust. A feltámadás 
senkinek nem fért bele a kép-
be. Aztán mégis elhitték, mert 
nem tudták nem elhinni. A ta-
nítványok közül talán Tamás 
állhat legközelebb hozzánk: ké-
telkedik, de meggyőzhető. Le-
maradt Jézus első megjelené-
séről és így nem hitte el, amit 
tanítványtársai mondtak. Azt 
mondta, majd akkor hisz, ha a 
kezével érintheti a feltámadott 
Jézus sebeit. Aztán megérint-
hette, Jézus meg azt mondta 
neki, nekünk: „boldogok, akik 
nem látnak és hisznek.”

Mit üzenhet ma nekünk a 
feltámadás?

– Van újrakezdés! Ott, ahol 
már bezáródó lehetőségeket, 
bukásokat látunk, még mindig 
nyílhat kapu. Hívő és nem hívő 
egyaránt remélheti, hogy van 
értelme a dolgokat újra kezde-
ni.

– Lehet életre kelni! Létezé-
sünk lehetőség, hogy megtalál-
juk az életet. Azt, amiben ott-
hon vagyunk, ami a sajátunk, 
ami teljes és amiből adni is tu-
dunk: családtagnak, barátnak, 
annak, aki hozzánk fordul.

– Máshogy tekinthetünk a 
halálra! Krisztus feltámadása 
arról szól, hogy a halál végső 
soron vereséget szenvedett. 
Ettől még a gyász éppúgy fáj 
a keresztyén embernek is, de 
tudhatjuk, hogy van tovább. Az 
ember – bár megjárja a legna-
gyobb mélységet és átéli a leg-
mélyebb tragédiát – az életet 
nyerheti meg. Nem megküzd 
érte, hanem ajándékba kapja. 
Mert Krisztus a kereszten már 
megküzdött érte. Ezért a halál 
után a feltámadás és az örök 
élet jön. Ami nemcsak örök, 
hanem boldog is! Az élet leg-
főbb célja elérhető.

„Boldogok, akik nem lát-
nak és hisznek!”

 Laczay András

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke 

Felelős szerkesztő: id.Tóth Viktor
Szerkesztő bizottság:  

Borsos Mihály, Kisberk Hella, Tokodi György

Rovatvezetők: 
dr. Kerényi Zoltán (kertünk – házunk)

Kisberk Hella (oktatás) | Obbágy Tiborné Netti (óvoda)
Laczay András (hit és erkölcs) | Lakosa Zsolt (sport)

Lázár János (Katonatelepért alapítvány)
dr. Mezős Ottó ügyvéd (jogi rovat)

Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)

Nyomtatás: Pendeprint, Nagykőrös | Készült 1000 példányban
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életébe is. Látogatást tettem a 
lányoknál, készülök a srácok-
hoz is. Megrázó élmény volt az 
a másfél óra, amit a Bernáth 
János utcai intézményben töl-
töttem. Megtört sorsok, olyan 
megrázkódtatások, felfogha-
tatlan történések sokasága 
tárult elém, amit azt hiszem, 
nemigen tudok egyhamar nem 
hogy elfelejteni, de feldolgozni 
sem. Azt hittem, hogy szá-
munkra az az elképzelhetetlen 
nyomor, éhezés, ami Afrika 
egyes országaiban van, a leg-
rosszabb a világon. Tévedtem. 
Ezért nagyon kérek mindenkit, 
hogy senki ne törjön pálcát 
ezek fölött a szeretetre éhes, 
meggyötört fiatalok felett. Min-
den tőlem telhető segítséget 
megpróbálok megadni, hogy 
személyiségük, fejlődésük a 
társadalmi beilleszkedés irá-
nyába haladjon. Minden elis-
merésem azoké a dolgozóké, 
akik megpróbálják sajátjukként 
szeretni, nevelni a gyerekeket. 
Az idei évben ezért vásárolunk 
nekik egy-egy televíziót és egy-
egy DVD lejátszót.

Köszönet illeti a könyvtárt is, 
amiért oly sok rendezvénynek 
ad otthont, és hogy ennek a 
hálának kézzelfogható nyoma 
is legyen, a harmadik TV-DVD 
páros a könyvtárnak lesz vá-
sárolva.

Ennek a kiadványnak a 2015-
ös költségvetése pedig egészen 
pontosan 515.493.- Ft, ame-
lyet szintén ebből a választóke-
rületi keretből finanszírozunk. 
Ez 11 példánynak a 12 oldalon, 
alkalmankénti 1000 példány-
ban történő nyomdai megjelen-
tetésének összege, amelyet 3 
egymástól független nyomdá-
tól bekért árajánlat értékelése 
után választottunk ki.

Nagy kérdés még a faluna-
pok rendezése. A ménteleki 
Tanyaháromszög egyesület 
erre a célra beadta pályázatát 
a VTP-keretre, de más pályá-
zatról nem tudok. Az biztos, 
hogy milliós költségvetésű 
falunapokat a körzet pénzén 
nem tudunk megfinanszírozni, 
hiszen a teljes összeget erre 
költhetnénk. Ezeket a közös al-
kalmakat jó lenne önfenntartó-

vá tenni. Minden a szervezőkön 
múlik. Ha megismerem a prog-
ramokat, nem zárkózom el a 
támogatás elől, de 4 helyszí-
nen merült fel igény egy ilyen 
közösségi nap szervezésére, 
ezt azért úgy gondolom az ott 
élőkből szerveződő csapatok-
nak kell istápolniuk. Időnk még 
bőven van… A választókerületi 
kerettel kapcsolatos fejlemé-
nyekről természetesen folya-
matosan beszámolunk.

Leadtam az általunk kért 
útkarbantartási munkák listá-
ját is, ez a Facebookon rész-
letesen olvasható. Kiemelten 
kezeljük a buszvárók környeze-
tét, a polgárőrök részletes és 
alapos kátyúlistát is adtak, ezt 
külön köszönöm Kovács Benő 
polgárőrnek. Mint mindenben, 
ebben is fontossági sorrendet 
kell felállítanunk, amelynél a 
szempontok között a probléma 
súlyossága, az érintett embe-
rek száma az elsődleges.

Az evangélikus egyház és a 
városrész együttműködésén 
alapuló lehetőségek is napi-
rendre kerültek. Sokan ismerik 

a néhány éve épült mintegy 250 
m2-es házat, amely az evangé-
likus egyház kezelésében van. 
Kiss János nagytiszteletű lel-
kipásztor úr kezdeményezte 
azt a helyszíni bejárást, amin 
megtekinthetjük az épületet, 
megpróbálva olyan közösségi 
tartalommal megtölteni, ami a 
település javát szolgálja. Erre 
a bejárásra hamarosan sor 
kerül, a következő újságban be-
számolok az eredményről.

A következő számban fog-
lalkozom a pelyhedző nyárfák 
leváltásának ügyével, a bezárt 
játszótér ügyét is elemezzük, 
amely szorosan összefügg a 
település főterének esetleges 
létrehozásával. Kapkodni nem 
szabad, amit bizony az is ki-
tűnően bizonyít, hogy a Face-
bookon megszervezni próbált 
Március 15-i közös katonatele-
pi ünneplés – valljuk be – ku-
darcot vallott. Ezért is szoktam 
hangsúlyozni: mit, mikor, mi-
lyen sorrendben, mit mivel egy 
időben! Ezt kell jól eltalálni, a 
többi megy magától!

 Falu György

Új fejezet a szőlészeti és borászati 
kutatásban Katonatelepen

A helyi és országos sajtó széleskörű tájékoztatást adott 
egy újjáépített laboratórium 2015. február 4.-i átadásá-
ról Kecskemét Katonatelepen. Ennek kapcsán célszerű 
olvasóinknak egy rövid összefoglalást, tájékoztatást adni 
városrészünk fontos kutatóhelyének történetéről és je-
lenlegi szerepéről, helyzetéről. Katonatelep jelenlegi la-
kosságának igen kis hányada tud arról, hogy egy nagy 
múltú (és remélhetőleg nagy jövőjű) intézet működik köz-
vetlen közelükben és szolgálja a szőlészet és borászat 
művelőit, gazdálkodókat és hobbi kertészeket. A múlt 
megismerése, a jelen történései és a jövő körvonalazása 
remélhetőleg több katonatelepi polgár érdeklődését fel-
kelti az intézet iránt.

Történeti visszatekintés
A szőlészettel és borászattal 
foglalkozó tudományok Magyar-
országon akkor kerültek az ér-
deklődés középpontjába, amikor 
a filoxéra (szőlő gyökértetű) az 
1800-as évek végén elpusztította 
a magyar ültetvények csaknem 
kétharmadát. Ezután értékelő-
dött fel a Duna-Tisza köze, mint 
szőlőtermesztő terület, lévén a 
homokos talaj ellenálló a filoxéra 
pusztításának. A magyar állam a 
szőlő rekonstrukció során meg-
alapította az országos hatáskörű 
Ampelológiai Intézetet, melyhez 

később kapcsolódott a mai kato-
natelepi szőlőtermelő és kutató 
egység is. 

Kecskemét város északkeleti 
peremén művelte szőlőskertjét 
Katona Zsigmond híres gyógy-
szerész, aki felismerte az im-
munis homoktalaj jelentőségét 
és próbált segíteni más szőlő-
termő területek átmentésében. 
1889-ben Katona Kecskemétre 
hívta Mathiász Jánost, az akkor 
már Európa szerte ismert, és 
elismert szőlősgazdát, aki To-
kaj-hegyaljai területén (Szőlős-
ke) vezette birtokát és szerette 
volna a filoxéra elől biztos helyre 
menekíteni szaporítóanyagait. 

Mathiász János még ez évben 
vásárolt 17 hold homokterüle-
tet Katona Zsigmond birtoka 
mellett és telepített át főleg cse-
mege, részben borszőlőfajtákat, 
melyekből eladott sokat az új-
játelepítésekhez, a bevételekből 
felépített egy családi házat és 
1921-ben bekövetkezett haláláig 
itt is élt népes családjával. Ez a 
ház ma is áll és ma is a szőlé-
szet és borászat fellegvárának 
számít. Itt kerültek kialakításra 
az új szervezetnek megfelelő la-
borépületek

A Kecskemét környéki homo-

kos talajokon több kísérleti ültet-
vény létesült, 1883-ban Miklós-
vári Miklós Gyula kormánybiztos 
hozott létre állami minta szőlőte-
lepet, ahol a fő feladat a filoxérá-
tól mentes szőlő-szaporítóanyag 
előállítása és forgalmazása volt, 
akárcsak később, 1898 után Ka-
tonatelepen a Mathiász birtok, 
Mathiász telep. Mathiász János 
elsősorban csemegeszőlők ne-
mesítésébe kezdett, míg Miklós-
telepen a szőlőnemesítés (állami 
támogatással, főleg borszőlő) 
csak a második világháború után 
kezdődött (1948). Fo
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Katonatelep szőlészeti és bo-
rászati kísérleti és fejlesztő te-
vékenysége igen göröngyös utat 
járt be, míg a mai állapotig elju-
tott. Mathiász János halála után 
a család tönkrement és a birtokot 
1926-ban a magyar állam meg-
vásárolta és kialakította az „Álla-
mi Mathiász János szőlőtelepet”. 
A két világháború közötti időszak 
nem kedvezett a kutató-fejlesztő 
munkának, viszont előtérbe került 
a kiskerti étkezési szőlő iránti ér-
deklődés, ami máig is meglapoz-
za a tevékenységet. Az állami ku-
tatási vérkeringésbe hivatalosan 
1950-ben kezdődött, amikor az 
Országos Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézet vette át a Mathiász 
telepet és egy 17 hektáros föld-
területtel (melynek kétharmada 
szőlő volt) „üzemegységet” alakí-
tott ki. Ez a terület bővült 1960-ig 
Úrrét-pusztai szőlőkkel, majd ál-
lami tartalékföldekből és terme-
lőszövetkezeti területekből (Bé-
ke-szövetkezet) egészen 120 ha 
földterületig (ebből 45 ha szőlő) 
jutott el. Az Országos Szőlészeti 
és Borászati Kutató Intézet ekkor 
már kutató hálózattá szervező-
dött, Budapest Központtal és a 
fontosabb borvidékeken kutatóál-
lomásokkal (Tarcal, Badacsony, 
Pécs, Eger, Kecskemét). A Kecs-
keméti Kutatóállomás Központja 
Lakitelken volt (ma itt működik 
a Lakitelki Népfőiskola) és ide 
tartozott mind Miklós telep, mind 
Katonatelep. 

Bár a szőlészeti és borászati 
kutatás a 70-es évekig is ren-
geteg gazdasági és történelmi 
vihart vészelt át, a megpróbál-
tatások nem értek véget. Tu-
dománypolitikai és gazdasági 
megfontolások alapján a kutatási 
struktúrát számtalanszor átfor-
málták, új és néha egymásnak 
ellentmondó elképzelések men-
tén, és az állami finanszírozás 
is át-, majd visszaváltott gazdál-
kodásba (gazdasági társaságok-
hoz csatolás), oktatás és kutatás 
összegyúrásába, egyik miniszté-
riumtól a másikhoz való csato-
lással. (FM, FVM, VM, Oktatási 
Minisztérium). Reméljük ez most 
– legalább is egy ideig- nyugvó-
pontra jut és a NAIK (Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs 
Központ) kebelén belül az állam 
átfogóan, célratörően tudja irá-
nyítani és finanszírozni a szőlé-
szeti és borászati kutatásokat.

Ez alatt a 40 év alatt (1973-
2013) a kecskeméti szőlészeti 
és borászati kutatás jelentős 
szellemi és anyagi vesztesé-
geket szenvedett el. Az Intézet 
központjának Kecskemétre való 
telepítése még úgy tűnt erősíti 
a pozíciókat, de a területek és 
épületek egy része elkallódott, a 
nemzetközileg is elismert kuta-

tógárda egy része nem költözött 
vidékre és mire a Kisfái új köz-
pont a laboratóriumokkal elkez-
dett működni, még egy irányítás 
alatt a többi állomással, az egyes 
részlegek már kezdtek leszakad-
ni és gazdálkodó egységekhez 
csatolódni (pld. Lakitelek a Szik-
rai Állami Gazdasághoz). Ezek 
után a gazdálkodó egységek sor-
ra igyekeztek megszabadulni a 
kutatóhelyektől és megkezdődött 
az egyetemekhez, oktatáshoz 
való csatolás. Kecskemét (Ka-
tonateleppel és Miklós teleppel 
együtt) előbb a Kertészeti Egye-
tem, majd a Szent István Egye-
temhez csatoltan működött, vé-
gül egészen 2013-ig a Corvinus 
Egyetem Szőlészeti és Borászati 
Intézetének Kutató Állomása 
lett. A korábban bezárt, közigaz-
gatásilag Kecskeméthez tartozó 
Miklós telepi kutatóintézeti labo-
ratóriumot 2015 februárjára te-
lepítették át Katonatelepre, ahol 
a 20 hektárnyi szőlőterületen 
jelenleg 17-en dolgoznak.

Katonatelep tudomá-
nyos, oktatói és gazdál-

kodási tevékenysége 
napjainkig

A Mathiász féle birtok a nagy-
hírű szőlőnemesítő keresztezé-
ses nemesítései, számos, máig is 
népszerű és híres csemegeszőlő 
fajtái mellett, neves szőlő szapo-
rítóanyag termesztő és forgal-
mazó is volt. Az első világháború 
ezt a munkát tönkretette és ha-
lála után az állami beavatkozás 
után is sokáig a telep csak ve-
getált. Katonatelep elsősorban 
a csemegeszőlő fajták nemesí-
téséről lett híressé, igazán azon-
ban nehezen terjedtek, mert 
szaporítóanyag hiány volt. Az új 
fajták szaporításának hatékony 
módszereit, az egyrügyes dug-
ványozást, Katonatelepen And-
rássy Elemér dolgozta ki a 60-as 
évek elején, ehhez üvegházakat 
is felépítettek, melyeket 1980 
után már újak, modernebbek 
váltottak fel. (3. kép) A második 
világháború után a nemesítési 
munkába kapcsolódott Kocsis 
Pál Kossuth-díjas szőlőneme-
sítő, Darnay Ernő és Szegedi 
Sándor, majd később Hajdu Edit, 
ifj. Kozma Pál, akik a nemesítés 
mellett nagy súlyt fektettek a 
kiegészítő kutatásokra is, töb-
bek között a termesztési érték 
megállapításra, csemegeszőlő 
tárolási, szállítási és öntözési le-
hetőségeinek vizsgálatára.

A kutatási tevékenységhez el-
engedhetetlen laborok leginkább 
a Kisfái központban működtek, 
majd annak megszűnése után 

teljes egészében Miklós telepre 
kerültek. Miután Katonatelepre 
koncentrálódott csaknem a tel-
jes kutatási szőlőterület borsző-
lő termésének feldolgozása, itt 
építettek fel egy 3000 hl kapaci-
tású beton tartályokból álló han-
tolt pincét, és kis volumenben 
értékesítettek homoki borokat, 
kiskereskedelmi forgalomban is, 
de borászati kísérletek itt nem 
folytak.

A Kecskeméti Kertészeti Főis-
kola szerény mértékben, de 
teret nyújtott kutatóinknak az 
eredmények közvetítésére a diá-
kok felé és az iskola számára is 
gyakorlati terepet biztosítottak 
a katonatelepi és Miklós telepi 
ültetvények. Sok neves kutatónk 
vett részt a nappali és levelező 
képzésben a szakmérnöki ok-
tatásban, de az utóbbi években 
ez teljesen háttérbe szorult. A 
szaktanácsadási tevékenység 
a Főiskolánál létesített Terüle-
ti Szaktanácsadási Központon 
belül történt, de a szőlészet és 
borászat nem tartozott a leglá-
togatottabb képzések közé.

A Katonatelepi gazdálkodás-
ban egyre inkább a szaporító-
anyag előállítás és forgalmazás, 
valamint szerényebb méretek-
ben a szőlő és borértékesítés 
játszott szerepet.

 2013 végén a Corvinus Egye-
tem visszaadta a VM kezelésébe 
a kecskeméti két kutatóállomást 
a laborokkal és az ingatlanokkal, 
szőlőterületekkel együtt. A NAIK, 
mint új agrárkutatási szerve-
zet felállítása több hónapot vett 
igénybe, de mostanra elindult a 
gördülékeny működtetés.

A Katonatelepi Kutató  
Állomás jelenlegi  

helyzete és további 
elképzelései

A NAIK egy a francia INRA 
mintájára kialakított új agrár-
kutatási és fejlesztési szervezet, 
melyet a magyar agrárgazdaság 
versenyképességének növelé-
se érdekében hoztak létre. A 
szervezetben integráltan foglal-
koznak az élelmiszer és agrá-
rgazdaság olyan problémáival, 
melyek a gazdálkodó szerveze-
tekben, egyetemeken nem képe-

sek önállóan, csak pályázatokból 
hatékonyan működni. Ebbe a 
szervezetbe tömörítették első 
lépésként a volt Központi Élelmi-
szerkutató Intézetet, több gyü-
mölcstermesztési, állattenyész-
tési kutatóhelyet és a szőlészeti 
és borászati kutatóhelyek közül 
a badacsonyit és a kecskemétit 
is. Jelenleg a NAIK-on belül, a 
Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézet badacsonyi székhellyel 
és Kecskemét-katonatelepi Ku-
tató Állomással működik, ahol 
közös témarendszerben az aláb-
bi kutatásfejlesztési feladatokkal 
foglalkozunk:

– A Duna Borrégióban per-
spektivikus csemege és borsző-
lőfajták fajtaérték kutatása,

– az egyes fajták komplex pa-
togénmentesítése,

– az agrobaktériumos golyvá-
sodással szembeni fogékonyság 
csökkentése modern módsze-
rekkel,

– a szőlőtermesztés génbanki 
anyagainak fenntartása, genetikai 
vizsgálata és fejlesztése,

– klónszelekciós és kereszte-
zéses nemesítés,

– nagy minőségű és alacsony 
önköltségű borok előállításra 
alkalmas tőke művelésmódok, 
metszésmódok kialakítása,

– térségi eredetvédelmi rend-
szerek, termékleírások, és a 
termőhelyi kataszter komplex 
fejlesztése, elemzése szakértői 
feladatainak ellátása,

– alany, nemes törzsültetvény 
állományok fenntartása, szaporí-
tóanyagok biztosítása, PB, VT és 
BVT állományok létrehozása.

A korábbi laborfelületnek most 
csak egy töredéke, és a nagy mű-
szerek kis része áll az új laborok-
ban a rendelkezésünkre, de az 
alapvető infrastruktúrával, nö-
vénynevelő steril fényszobákkal, 
diagnosztikai eszközökkel tudjuk 
a kutatásokat folytatni. Egyik leg-
fontosabb feladatunk a patogén-
mentes szaporítóanyag, a steril 
növények előállítása, melyhez pá-
lyázati úton két korszerű izolátor 
házzal is rendelkezünk.

Az újonnan megnyitott labora-
tóriumokban szőlészeti és borá-
szati kutatásfejlesztési témákra 
is vállalkozunk, és akkreditált 
eredményt nem igénylő partne-
reinknek bor-, növény-, és talaj 
alapanalíziseket is végzünk.

Kisebb tételben a legújabb 
és a hagyományos, elsősorban 
csemege-szőlőfajtákhoz sza-
porítóanyagot biztosítunk (la-
zar.janos@naik.hu), valamint 
könnyű illatos kísérleti fehér 
borokat árusítunk kísérleti 
pincészetünkben (6000 Kecs-
kemét, Katona Zsigmond-u.5, 
Tel.: +36-76/501-430) minden 
szerdán.
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Rajzműhely a Mathiászban
Színekben, formákban szárnyalhat a diákok fantáziája a 
kecskeméti Mathiász János Általános Iskola rajzszakkörén. 
Az alkotói munka Bognár Éva tanárnő irányításával folyik.

Hangulatos kis műhelyben 
alkotnak a gyerekek tanítás 
után, külön csoportban az al-
sósok és a felsősök. Az iskola 
hosszú évek óta kiemelt figyel-
met fordít a művészeti okta-
tásra. Bognár Éva tanárnő 18 
éve kapcsolódott be a munká-
ba, törekvései eredményesek. 
A gyerekek számos országos 
és nemzetközi versenyen bizo-
nyítanak, és minden évben az 
iskola maga is hirdet két rajz-
pályázatot. Jelenleg kiállítás 
látható az iskolában a „Nyitni-
kék” című óvodásoknak szóló 

városi rajzpályázatára beérke-
zett művekből.

A művészeti nevelés al-
kalmas arra hogy a gyerekek 
sokkal érzékenyebbek, fogé-
konyabbak legyenek a szépre, 
odafigyeljenek egymásra, mely 
utóbbi különösen fontos ebben 
a rohanó világban. Olyan sike-
rélményekhez jutnak a rajzok 
által, mely a mindennapokra 
és más tantárgyakban való 
teljesítményre is pozitívan ki-
hat. A rajzszakkörön az élet-
kori sajátosságoknak megfe-
lelően különböző technikákkal 

dolgoznak a diákok. Saját ége-
tő kemencéje is van az iskolá-
nak, mely immár tíz éve segíti 
az alkotói munkát. Ha az idő-
járás engedi, a szabadban is 
dolgoznak a diákok, tavasszal 
például a nemezelés igazán jó 
hangulatú az udvaron.

A diákok rendszeresen be-
mutatkoznak országos és 
nemzetközi versenyeken, de 
helyben is öregbítik az iskola 
hírnevét. 

A művészet szeretete né-
hány diáknál hosszú távon is 
maradandó. Többen folytatják 
tanulmányaikat művészeti ta-
gozaton. Van, akiből kerami-
kus lett, és olyan tanítvány is 
van, aki jelenleg is az iparmű-
vészeti egyetemen tanul. 

Ki miben  
tehetséges?
Holló Patrik a Mathiász Já-
nos Általános Iskola. 6. osz-
tályos tanulója, a kecskemé-
ti Brilli-Art Stúdió egyesület 
versenytáncosa.

Patrik klasszikus standard és 
latin-amerikai táncokat tanul 
profi tánctanároktól. 

Remek eredményekkel büsz-
kélkedhet, hiszen az eddigi 15 
versenyükből 14-szer dobogón 
álltak táncpartnerével, Holka 
Jázminnal. 

A páros jelenleg a Junior 2D 
latin kategóriában versenysze-
rűen táncol. 2014-ben a Ke-
let-Magyarország Területi Baj-
nokságon 1. helyezést értek el, 
majd a nyári Zánkai Országos 
Táncfesztiválon szintén arany 
érmesek lettek. Kategóriaváltá-
suk után a Zala Open Országos 
bajnokságon a dobogó 3. foká-
ra állhattak fel csakúgy, mint a 
2015 Kelet-Magyarország Te-
rületi Bajnokságon.

Patrik 6 éve kezdte a társas-
táncot, de mellette kipróbálta 
magát többféle sportban is, 
például a Hip-Hop modern-
táncban, melyben szintén jó 
eredményeket ért el csapatban 
és szóló kategóriában egya-
ránt. Belekóstolt a karate, a 
vízilabda és a foci világába is, 
de a versenytáncban érzi iga-
zán jól magát. 2013 októberé-
ben kezdett el versenyezni, ami 
azóta is meghatározó szerepet 
tölt be ő, és a családja életé-
ben. A versenyek mellett öröm-
mel fogadnak táncos társaival 
együtt különféle felkéréseket 
bálokon, jótékonysági és egyéb 
rendezvényeken, ahol emelik az 
est színvonalát tánctudásukkal.

Mi a szorobán?
Az eszközön számolás meg-
könnyíti a gyakorlást, kép-
szerűvé teszi a számok áb-
rázolását és a műveletek 
elvégzését.

A matematika tanulása köz-
ben számos absztrakt fogalmat 
kell megismerni és megérteni  
a gyerekeknek. Ez azt a kötele-
zettséget rója a pedagógusokra, 
hogy olyan szemléltetési  módo-
kat, eszközöket alkalmazzanak 
amely lehetővé teszi a gyerekek 
cselekvő közreműködését.  A 
pálcikák, korongok, számkár-
tyák a felnőtt generációk szá-
mára is ismerős szemléltető 
eszközök és sokunk számára 
megkönnyítette a matematikai 
összefüggések megértését. A 
szorobán olyan eszköz amellyel 
érdemes kiegészíteni a szem-
léltetést. Használatával a ma-
tematika ismeretek elsajátítása 
könnyebbé, gyorsabbá tehető és 
a gyengébb gyerekek számára is 
elérhető az áhított sikerélmény. 
Maga az eszköz japánból szár-
mazik, 450 éves múltra tekint 

vissza. A működése a 10-es 
számrendszer helyi értékeinek 
logikáján alapul, s bár másféle 
szemléletet és sajátos gondol-
kodásmódot ad használójának, 
a matematika tanulásában és 
tanításában mégsem igényel el-
térő tanmenetet.

A Mathiász Iskolában az idei 
tanéven pályázat útján sikerült 
vásárolni egy osztálynyi szo-
robánt és tanári segédkönyve-

ket. Jelenleg a 2. évfolyamon 
ismerkednek a gyerekek az 
eszköz használatával. A kö-
vetkező tanévben tervezzük az 
1. osztályban a  matematika 
oktatáson belül megtanítani a 
gyerekeket a szorobán haszná-
latára, a tananyaghoz kapcso-
lódóan a helyi értékek ismere-
tére, az összeadás és kivonás 
műveletének végzésére. Nyílt 
napon bemutató foglalkozást 
láthattak az óvodások és szü-
leik az eszköz gyakorlati alkal-
mazásáról.
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Eseménydús március az óvodában
Ismét egy mozgalmas hónap van a hátunk mögött. Márci-
us 13.-án méltóképpen megemlékeztünk az 1848-49-es 
szabadságharc hőseiről. Fontosnak tartjuk, hogy a gye-
rekek élményszerűen, interaktív módon vegyenek részt 
az ünnepségen. 

Ebben az évben a Katica 
csoport szervezte az ünnep-
séget: szebbnél szebb ver-
seket, énekeket hallhattunk, 
kapcsolódhattunk be az ő 
irányításukkal a műsorba. A 
gyerekek a hangulatot teljesen 
átérezték, kellő komolysággal 
hallgatták az akkor történtek 
felidézését, valamint a műsort 
színesebbé tevő zeneszámo-
kat (pl. Rúzsa Magdi Magyar-
ország c. dalát).

Az Alapítvány a 48-as hősö-
kért szervezésében immár 5. 
alkalommal vettünk részt az 
„Éljen a magyar szabadság!” 
elnevezésű rajzpályázaton, 
ahol Ligler Barnabás Katica 
csoportos és Szabó Dávid Já-
nos Maci csoportos gyerekek 
munkái lettek díjazottak. Fel-
készítő óvodapedagógusaik: 
Ferkó Bernadett és Marsa Tí-
mea. Az alkotásokat március 
31-ig lehetett megtekinteni a 
Cifrapalotában. A zsűri tagjai 
közt voltam jómagam is. Ren-
geteg pályamunka érkezett a 
felhívásra országunkból és a 
határon túlról is (több mint 
500 alkotást zsűriztünk). A dí-
játadó az ünnep napján, már-
cius 15.-én a Cifrapalotában 
volt, a díjakat átadta Mádai 
Tárnok Tünde, az alapítvány 
kuratóriumi elnöke. 

A Mathiász János Általá-
nos Iskola által meghirdetett 
„Nyitnikék” rajzpályázatra is 
neveztük gyermekeinket, itt 
Szadeczki Tamás Márk és Zsí-
ros Levente Maci csoportos 
óvodások értek el szép helye-
zést. Tamás (a képen) az 1., 

Levente a 2. helyen végzett 
munkájával.

Március 27.-én, pénteken 
került sor a református Pál-
mácska Óvoda szervezésében 
a II. Tavaszköszöntő Versmon-
dó Találkozóra, ahol óvodán-
kat Takács Hanna Cica cso-
portos kislány képviselte. A 
27 résztvevő közül Hanna az 5 
legjobb szavaló között végzett, 
külön dicséretet kapott. 

Baba-Mama klub 
programkínálata

Április 9. csütörtök 10 óra, Katonatelepi 
Fiókkönyvtár: Zenés-gitáros foglalkozás Fa-
zekas Istvánnal, részvételi díj: 700 Ft/alk. 

Április 10. péntek 10 óra, Katonatelepi 
Fiókkönyvtár: Mondókázó foglalkozás, rész-
vétel ingyenes

Április 14. kedd 10 óra, Katonatelepi Fi-
ókkönyvtár: Baba-Mama klub, beszélgetés 
Szűcs Valéria fejlesztő pedagógussal, rész-
vétel ingyenes

Április 20. hétfő 10 óra, Gyermekrendelő 
Váróterme: Ringató foglalkozás Csikai Ági-
val, részvételi díj: 700 Ft/alk. 

Április 23. csütörtök 10 óra, Katonatelepi 
Fiókkönyvtár: „Így tedd rá” néptánc foglal-
kozás kicsiknek, Kolozsváriné Oldal Hen-
riettel, ajánlott korosztály 1-4 év, részvétel 
ingyenes

Április 28. kedd 10 óra, Katonatelepi Fiók-
könyvtár: Baba-Mama klub, részvétel ingyenes

Felhívás
A tankötelessé váló gyermekek általános is-
kolai beíratásáról

Beiratkozás ideje:
2015. április 16. 8-19 óráig (csütörtök)
2015. április 17. 8-18 óráig (péntek)
A beíratáshoz szükség van:
szülő személyazonosító igazolványára
szülő lakcímét igazoló igazolványra
gyermek nevére kiállított lakcímkártyára
óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
kedvezményre jogosító dokumentum
Mathiász János Általános Iskola
6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u.1.

Várják az Olvasókat
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Katonatelepi 
Fiókkönyvtár az iskolai tavaszi szünet alatt 
is rendes nyitva tartással várja olvasóit. Ez 

idő alatt (április 1-10.) a könyvtár a Ceglédi 
úti bejárat felől közelíthető meg.

Ebzárlat  
és legeltetési tilalom

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájé-
koztatása szerint március 28-tól, szombat-
tól, Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási 
területén ebzárlat és legeltetési tilalom lesz 
érvényben.

Az ebzárlatot a rókák tavaszi, veszett-
ség elleni, országos orális immunizálási 
kampánya indokolja. A vakcinázás első 
napja 2015. március 28-a, befejezésének 
határideje április 2. A vakcinázás kezdeté-
től számított huszonegy napig az érintett 
területeken az illetékes járási fő állatorvos 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles el-
rendelni.
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„Nem csak a húszéveseké a világ...” 
Az ember életének egyik törvényszerűen bekövetkező 
szakasza a nyugdíjas kor. Ennek az elérése és az átál-
lás nem könnyű. Az életed ritmusa megváltozik, nem kell 
idegesen ébredned, félve a munkahelyi késéstől, néma 
a telefonod, árván áll az autód a garázsban és/vagy nél-
küled megy be a városba a 23-as busz. Nincs feladat, 
legfeljebb gyerekeid bíznak meg:”Papa! Te úgyis ráérsz!” 
felkiáltással olykor-olykor. Nehéz az átállás és nem va-
gyunk egyformák, másképp reagálunk erre az állapotra. 
De tudnod kell, hogy van még feladatod az életben, le-
hetsz értékes tagja a közösségnek! Van élettapasztala-
tod, bölcsebb lettél, jobban döntesz és feszül benned a 
mondanivaló, amit el kell mondanod. Tedd hát ezt!

Megszólítjuk nyugdíjasain-
kat és szeretnénk BENNETE-
KET bevonni a „KATONATE-
LEPI KÖZÜGYEK”-be! Alább 
közöljük azokat a lehetősége-
ket, jogokat, amit egy nyugdí-
jas elérhet, egészségi, anya-
gi állapotának megfelelően, 
majd egy rövid ismertető cikk 
mutatja be, hogy már van egy 
kis csapat, klub, akik ki akar-
nak törni a magányból és vi-
dám derűs öregkort biztosíta-
nak maguknak.

Mi ennél többre tartjuk a 
nyugdíjasok képességeit. A te-
lepen sok megoldatlan feladat 
van, aminek nincs GAZDÁJA. 
Beszéljünk ezekről és oldjuk 
meg ezeket és akkor össze-
jöveteleink nem öncélúak,de 
hasznosak lesznek. Ezzel in-
duljon ez a rovat is!

Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága 

Szegedi Tudományegyetem 
Háziorvosi Oktató Központja

Idősgondozó Szolgálat
Főigazgató Főorvos: Dr. Kel-

lermann Péter 
6000 – Kecskemét, Piaris-

ták tere 7.
Telefon: 514-002
Fax: 76/494-884
Levelezési cím: 6000 – 

Kecskemét, Csongrádi u. 26.
Telefon: 486-947 

Fax: 76/486-947

Az Idősgondozó 
Szolgálat  

szolgáltatások:
Étkeztetés
Azok számára biztosítjuk, 

akik szociálisan rászorultak, 
önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére nem tudják biztosítani 
tartósan, vagy átmeneti jel-

leggel a napi egyszeri 
főtt ételt. A háziorvos 
javaslata alapján diétás 
étkezés is biztosítható.
(Igénybe vehetik: hely-
ben fogyasztással a 
telephelyeken, az ebéd 
elvitelének lehetőségével, 
házhoz szállítással (betegek 
részére).)

Házi segítségnyújtás
Az idős emberek szükség-

letének megfelelően lakásán, 
lakókörnyezetében biztosítja 
az önálló életvitel fenntartá-
sát, így a következő gondo-
zási tevékenységeket: orvos 
előírása szerinti gondozási, 
ápolási feladatok ellátása, 
háztartásvitelhez segítséga-
dás, (bevásárlás, takarítás, 
mosás, meleg étel biztosítása, 
ügyintézés), egyéni és csopor-
tos szabadidős programokhoz 
hozzájutás segítése, szociális 
ellátásokhoz való hozzájutás 
segítése. 

Jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás

Jelzőrendszert igényelhet 
az az egyedül élő idős ember, 
aki még képes az önálló élet-
vitelre, de a külvilággal való 
folyamatos kapcsolattartása 
nem megoldott. A szolgálat 
24 órás ügyeleti rendszerben 
működik. A szolgáltatás so-
rán gyors segítséghez juthat a 
vészhelyzetbe kerülő személy, 
ezért a rendszer nagy bizton-
ságérzetet nyújt az idős em-
bereknek.

Idősek klubjai
A klubok szolgáltatásait vi-

szonylag jó egészségi állapot-
ban lévő idős emberek vehetik 
igénybe, akik aktív életet él-
nek. Az alábbi szolgáltatások 
biztosítottak: rendszeres, szí-
nes programok, rendezvények 
várják az odalátogatókat (kéz-

műves foglalkozás, népdalkör, 
napi egészség-megőrző torna, 
közös névnapi ünnepségek, 
játékos vetélkedők, sportnap, 
Idősek Akadémiája, stb.), 
ügyintézés, orvosi ellátáshoz 
hozzájutás megszervezése, 
tanácsadás, életvitel segíté-
se, egészségügyi előadások, 
tanácsadás egészséges élet-
módra, gyógytorna, lelki gon-
dozás.

Klubok nyitva tartása: Na-
ponta 8-16 óráig, és 
igény szerint.

Szolgáltatások az 
alábbi telephelyekről 
vehetők igénybe:

Kecskemét, Csong-
rádi u. 26. Tel: 486-
947, 504-574

Kecskemét, Horváth D. u. 1. 
Tel: 504-425, 504-426

Kecskemét, Kápolna utca 
8Tel: 480-495

Ügyfélfogadási idő: Hétköz-
nap: 7.30 – 15.30-óráig.

Klubélet  
Katonatelepen

2014 késő őszén gyűlt össze a 
kis csapat, hogy méltóképpen 
ünnepelje meg az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub 10. szüle-
tésnapját. A létezés feltétele 
volt akkor is és most is , hogy 
helyet kapjunk valahol. Ezt 
a Mathiász János Általános 
Iskola nyújtja számunkra, ez  
egyúttal kölcsönös együttmű-
ködést is jelent.

 A klub megalakulása óta 
tagja  Kecskemét város Nyug-
díjas Szövetségének, bekap-
csolódik annak valamennyi 
programjába, valamint siker-
rel pályázik az ott biztosított 
alapból. Jó kapcsolatot ápolt 

és remélhetőleg ápolni is fog 
a helyi önkormányzati képvi-
selővel. A szerzett pénzfor-
rásokat kirándulások szer-
vezésére fordítjuk, továbbá 
tervünk, hogy minden évben 
szervezünk a katonatelepi 
nyugdíjasok számára egy han-
gulatos  összejövetelt.

 A 2015-ös esztendőt az im-
máron felső osztályba lépett 
szervezet tisztújítással indí-
totta, mivel az eddigi vezetőnk 
Csernák Istvánné lemondott 
a tisztségéről. Bemutatom a 
katonatelepi Őszirózsa Nyug-
díjas Klub vezetőségét. Klub-
vezetőnek egyhangúan Berta 
Teréziát, helyettesének Józsa 
Józsefet választottuk. Mind-
ketten amellett tették le a vok-
sukat, hogy a csapat összetar-
tásán túl a városrész életébe 
is aktívan beviszik a tagságot,  
erősítik a klub kapcsolatait, 
tartalmassá teszik a tevékeny-
ségét. Gazdasági felelősünk 
Zagyi Sándorné maradt, aki  
vas szorgalommal összegyűj-
tötte és őrzi a tíz esztendő 
dokumentumait is.

Mivel tudjuk, hogy a társa-
dalomban és vele együtt a mi 
városrészünkben is egyre töb-
ben lesznek a „szép korúak”, 
szeretnénk, ha minél többen 
csatlakoznának hozzánk, fel-
lendítve ezzel is a klubéletet.  
Megragadva az újság adta 
lehetőséget, hívjuk és várjuk 
nagy szeretettel mindazokat, 
akik ráérnek, akiknek hiányzik 
a társaság, akiknek ötleteik 
vannak az idő hasznos eltöl-
tésére.

Minden pénteken délután 15 
órától nyitott kapuval várjuk 
az érdeklődőket a Mathiász 
János Általános Iskolában!! 
Juhászné Balasi Franciska
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Népbetegség lesz a cukorbetegség?
Kedves olvasó! Az elmúlt hetekben került a kezembe egy 
statisztikai adat, miszerint 2010-ben a Földön 382 mil-
lió cukorbeteg volt, és 2035-re a számukat 580 millióra 
jósolják. Elgondolkodtató számok. Felmerül a kérdés, 
hogy minek köszönhető ez az ugrásszerű növekedés, mi-
ért veszélyes ez a betegség és hogyan csökkenthetjük a 
sokszor súlyos szövődményekkel járó kórt? A helytelen 
táplálkozás, rendszertelen életmód a szervezet szénhid-
rát anyagcsere egyensúlyát megbillenti. 

Miért kell megelőzni vagy 
időben észlelni a betegséget? 
Kimutatták, hogy a kezeletlen 
cukorbetegeknél huszonöt-
ször gyakoribb a vakság, mint 
az ilyen betegségben nem 
szenvedőknél. A kis erek ká-
rosodása gyakrabban vezet 
szívizominfarktushoz. Szintén 
a szövődményként kialakuló 
érszűkület miatt gyakoribb a 
láb amputáció, a veseelégte-
lenség. Az éveken át tartó ma-
gas vércukorszint zsibbadásos 
panaszok, végtagi érzészavar 
kialakulását eredményezheti. 
A bőr gombás és baktériumos 
fertőzései hátterében több-
ször emelkedett vércukorszin-
tet találunk. 

Mit tehetünk  
a megelőzés  
érdekében?

Célszerű már kisgyermek-
kortól ügyelni a helyes táplál-

kozásra. Csupán azért, mert 
megvehetjük a különböző 
chipseket, csokoládékat, a 
látványpékségek számtalan 
termékét, a cukros üdítőita-
lokat,  óvatosnak kell lennünk. 
Az étkezések után mindenki-
nél észlelhető vércukorszint 
emelkedés, aminek hatására 
a hasnyálmirigy inzulint vá-
laszt el és ez bontja a vérbe 
felszívódott cukrot. Ameny-
nyiben ételeink nagy meny-

nyiségű, gyorsan felszívódó 
szénhidrátot tartalmaznak, a 
hirtelen vércukorszint emelke-
dés intenzív működésre kény-
szeríti a hasnyálmirigyet. Ha 
ez gyakran következik be, ká-
rosodik ez a szervünk, műkö-
dési hatásfoka romlik, egy idő 
után elégtelenné válik. Abban 
az esetben, ha rendszeresen, 
napi 3-4x étkezünk, mértékkel, 
úgy ennek a veszélye kisebb. 

Milyen legyen  
az étrendünk  
összetétele?

Kb. 50% szénhidrát, 20% fe-
hérje, 30% zsír. 

A szénhidrátok közül a 
vércukorszintet leginkább a 
szőlőcukor emeli, ezt követi 
a répacukor, tejcukor és a sor 
végén áll a gyümölcscukor. Így 
a gyümölcsök, zöldségek fo-
gyasztása sokkal inkább aján-
lott, még ha édesek is, mint 
a fehércukros, fehérlisztből 
készült ételeké. A burgonya 
is gyors vércukoremelő hatá-
sú. A teljes kiőrlésű búzából 
készült, korpát is tartalmazó 
kenyér fogyasztása nemcsak 
a cukor háztartásra előnyös, 
de rostjainál fogva a bélrend-
szer működésére is előnyös 
hatású. Az utóbbi időben 

egyre több ételféleség készül 
zabliszttel, vagy korpával, ami 
magas ásványi anyag tartalma 
miatt is rendkívül egészsé-
ges. A fehérjék szolgáltatják 
szervezetünk építőköveit, az 
aminosavakat, így megfelelő 
mennyiségben okvetlen szük-
séges a szervezetnek, amik 
zsírszegény tejtermékekben, 
sajtokban, tojásban, sovány 
húsokban találhatók. 

Néhány szó  
az élvezeti cikkekről: 

A kávé és tea nem emeli a vér-
cukor szintet, de fogyasztása 
egyéb mellékhatásai miatt 
mértékkel ajánlott. 

Az alkoholok közül a vö-
rösbor, legfeljebb napi 2-3 dl 
mennyiségben hozzájárulhat 
az érrendszeri megbetegedé-
sek megelőzéséhez, és a vér-
cukor szintet is kevésbé eme-
li. Az édes, desszert borok, 
likőrök, pezsgők fogyasztása 
viszont nem ajánlott cukorbe-
tegeknek. 

Összefoglalva elmondhat-
juk, hogy csökkenthető a cu-
korbetegségek száma, ha már 
kisgyermekkortól megszokjuk, 
és felnőtt korban is ügyelünk 
arra, hogy mit és mennyit 
eszünk. 

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Római tálban sült Húsvéti  
báránycsülök zöldségágyon,  

rozmaringos korongburgonyával
Hozzávalók: (4 adag)
1,5 kg csontos báránycsülök
30 dkg sárgarépa
20 dkg zeller
20 dkg fehérrépa
2 db pritaminpaprika
20 dkg vöröshagyma
10 dkg fokhagyma
2 dl olaj
2 dl fehérbor

1,2 kg burgonya
Kis csokor friss rozmaring
10 dkg koktélparadicsom
4 dl húsleves
Fűszerek: só, bors, morzsolt rozmaring, mustár

Elkészítés:
A lehártyázott csontos csülökhúst, egy nappal a sütés előtt 

beízesítjük a fűszerekkel, majd egy serpenyőben kevés olajon 
elősütjük a hús minden oldalát.

A beáztatott római tálat kibéleljük a megtisztított, batonra 
vágott nyers zöldségekkel. Erre helyezzük rá a csülköt, felönt-
jük a húslevessel és a fehérborral, majd 150 perc alatt megsüt-
jük 180 Celsius fokon.

A héjában megfőtt burgonyát lekarikázzuk, fűszerezzük, 
majd egy tepsiben ezt is megsütjük, amelyre a végén friss roz-
maringot morzsolunk.

Ezután már csak a tálalás következik: a burgonyaköret mellé 
helyezzük a sült zöldségeket, rá a forró, puha csülköt és mind-
ezt díszítjük friss rozmaringgal és sült koktélparadicsommal

Kecskemét Katonatelep, Úrrét 80.
Mobil: 20/2963130 

Tel: 76/509-604
Fax: 76/483-512

www.hollogasztro.hu
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Előző lapszámunkban már-már tavaszinak éreztük és véltük Kecskemét környéke, 
így Katonatelep időjárását, és ezt meteorológiai adatokkal is alátámasztottuk. A 
márciusi időjárás átlag értékei is messze a sokéves átlagok fölött voltak, jellem-
zően 2-3  °C-al, a csapadék pedig az átlagos alatt maradt, sok helyen alig érte 
el a 2 mm-es 10 napos kumulált mennyiséget. Kedvezett az idő a gyümölcsök, 
szőlők metszésének, néhány korai szőlőfajtánál már meg is indult a nedvkerin-
gés, „könnyezett” a vessző a vágások helyén. (1. fotó) Nem szabad ugyanakkor 
figyelmen kívül hagyni, hogy a szélsőségek most már napi szinten is erősödnek, 
és tapasztalhattunk környékünkön is mínusz 4 fokos hajnali hőmérsékletet és 
napközben ez plusz 13 fokig emelkedett. A bátrabb gazdák már február végén el-
vetették a korai borsót, de ahol nincs kellő takarásban a veteményünk, könnyen 
fagykárt szenvedhetett, és még szenvedhet is. 

Az egynyári dísznövények kiültetésével érdemes 
még várni legalább április közepéig, mert bár a 
kertünket szeretnénk mihamarabb színesnek látni, 
kellemetlen meglepetés érhet bennünket akár egy 
fagyosabb éjszaka után is. Átteleltetett dísznövé-
nyeink, cserjéink közül a leander kibírja a mínusz 
4-5 fokos lehűlést is, így ezeket már április elején 
nyugodtan a kertbe kihelyezhetjük, nem lefelejtve 
azonban, hogy még jöhetnek fagyos éjszakák (fa-
gyosszentek és Orbán napja), addig azonban már 
kellően megerősödött növényekkel rendelkezhe-
tünk. Április hónapban már kisebb a valószínűsé-
ge a nagyon hideg éjszakáknak, vagyis most már 
elkezdhetjük a korai vetemények szabadföldi ülte-
tését, palántázását az adott növénynek megfelelő 
időpontokban. A korai vetésű zöldségfélék, virá-
gok, esetében a talajban lévő kártevőket is el kell 
pusztítani. Ellenük a vetés után 10 m-enként 2 dkg 
Basudin 5 G granulátumot szórjunk el. A szert – 
kiszórása után – alaposan öntözzük bele a talajba.

A gyümölcsösökben, szőlőkben a metszést 
be kell fejezni, és okvetlenül el kell végezni a 
lemosó permetezést, mert az előrejelzések sze-
rint, az enyhe tél miatt, komoly lisztharmat és 
atkafertőzésre kell számítani. A kajszi és őszi-
barackfák metszésére a legmegfelelőbb időszak 
a rügyfakadás és a virágzás közötti időszak. Az 
egyéb csonthéjas gyümölcsfákat – mint például a 
cseresznyéket és a meggyfákat -, még a virágzás 
előtt kell védeni a tavaszi kártevőktől Külön fel 
kell hívni a figyelmet arra, hogy a metszéskor ke-
letkező nyesedékek elvileg felhasználhatók kom-
posztálásra, de ne kerüljön felhasználásra olyan 
levél, maradék, ágdarab, gyümölcsmaradék, ami 
fertőzött volt. Különösen monília esetén hordoz-
hat ez nagy veszélyt a következő évi termésre. 
Akik tavaszi szőlőtelepítést terveztek, most kell 
előkészíteni az ültetést, elsőként a szaporító-
anyag beszerzésével, megrendelésével, majd a 
telepítés kivitelezéséhez szükséges anyagok és 
eszközök beszerzésével. Ezekről lentebb egy rö-
vid összefoglalót adunk.

Most van az ideje az újborok állapot ellenőrzé-
sének is. Azok a boros gazdák, akik már kétszer 
fejtették boraikat is ellenőrizzék, mennyire tisztult 
le a boruk, milyen alj keletkezett a tárolás alatt, 
és szükség esetén végezzenek egy tisztító és sta-
bilizáló derítést. Legtöbb esetben egy bentonitos, 
vagy egy kovaszól (vagy csersav)-zselatinos, eset-
leg kombinált derítést. Az ehhez szükséges szerek 
a gazdaboltokban hozzáférhetőek. Ellenőrizzék, 
hogy a téli (igaz nem túl erős) lehűlés a pincében 
nem okozott-e nagyobb mértékű borkő kiválást, 
amiről a tételt le kell fejteni, majd a kéndioxid 
szint ellenőrzése után újrakénezni. Mind a derí-
téshez (próbaderítés), mind a kénezéshez előzetes 
vizsgálat szükséges, amiben a NAIK Katonatelepi 

Kutató Intézet Pincéjénél segítséget nyújtanak, 
szaktanácsot adnak.

TAVASZI SZŐLŐTELEPÍTÉS
Először el kell dönteni, hogy mit szeretnénk telepí-
teni: sima dugványt, gyökeres dugványt vagy olt-
ványt? A felsorolás sorrendjében egyre jobb minő-
ségű növényt várhatunk, viszont, ha vásároljuk a 
szaporítóanyagot, egyre drágábban jutunk hozzá. 
Ha magunk szeretnénk szaporítóanyagot egysze-
rűen előállítani, a sima dugvány egy szőlővesz-
sződarab, amit levágunk az általunk megfelelőnek 
tartott tőről, és elültetjük. Ha jól csináltuk, akkor 
valószínűleg meggyökeresedik, és 2-3 hónapon 
belül növekedésnek indul. Ezt azonban még ősszel 
kell megtenni és megfelelő körülmények között át-
teleltetni. Ezek saját gyökerükön élnek.

Az oltványnál az alany adja a gyökeret, a nemes 
rész majd a hajtásokat, lombot, termést. Az olt-
vány telepítése azért előnyös, mert annak a gyö-
kere, azaz az alany úgy lett kiválasztva, hogy a ta-
lajjal kapcsolatban igénytelen, így jól tudja táplálni 
a ráoltott nemes részt, ami majd a gyümölcsöt 
szolgáltatja nekünk. Homokos talajokon, így Kato-
natelepen is, lehet gyökeres dugvánnyal telepíteni, 
ezt nem fogja a filoxéra tönkretenni. Konténeres 
szaporítóanyaggal az év bármelyik időszakában 
lehet telepíteni, ez azonban a legdrágább, de a leg-
hamarabb fejlődik és ad termést.

A 2. ábrán megtekinthető az oltvánnyal történő 
telepítés. Az oltványokat az oltásforradás alatt 2-3 
cm-re ültetjük be, ami történhet ásóval, ez eset-
ben a gyökeréből annyit vágunk le (kb.4-5 cm-re), 
hogy amikor az ültető gödörben (kb.40x40x60 cm) 
legyező alakban szétterítjük, akkor a gyökerek ne 
álljanak visszafelé. Fontos, hogy az oltványok lég-
mentesen legyenek elültetve. Az ültető gödör aljára 
tehetünk trágyát, ez közvetlenül nem érintkezhet 
a gyökérzettel. Bő vízzel belocsoljuk (iszapolás), 
majd az oltványokat porhanyós földdel felkupacol-
juk (csirkézés), főleg télen nagyon fontos a fagy-
veszély miatt, de a tavaszon elültetett oltványokat 
is mindenképpen javasolt becsirkézni. Az őszi te-
lepítésnél a vesszőket nem kell visszavágni, csak 
tavasszal (egyik vesszőt 2 rügyre), de akkor fontos 
újra betakarni porhanyós földdel az esetleges ta-
vaszi fagyok miatt. ( www.abaszolo.hu). A szőlő 
nevelésének további lépéseit későbbi lapszáma-
inkban folytatjuk.

A HÓNAP FŰSZER-(ÉS GYÓGY) NÖVÉNYE:  
A MEDVEHAGYMA

Már március közepe óta megjelent a piacokon és 
az éttermekben is az utóbbi évek egyik divatos fű-
szernövénye, a medvehagyma (Allium ursinum). 
Egy időben védett növénynek számított, az erdős 
területen található, vadon termő, fokhagymaízű fű-
szernövény. Előfordulási helyein szőnyegként teríti 
be az erdők alját. Virágzáskor már csak gyönyör-
ködni jó benne. Felhasználása gyakorlatilag azonos 
a fokhagymáéval, de lágyabb íz világot képvisel. 
Levesek, mártások, töltelékek, halételek könnyű 
fűszere. A gyöngyvirág leveleihez hasonlító levelek 
jól fagyaszthatók, fokhagymaillatúak. Érdekessége, 
hogy sószegény étrendbe, jellegzetes sós íze miatt, 
jól illeszthető. A nagy levelei kínálják a lehetőséget, 
hogy megtöltsük, mint egy szőlőlevelet. A kecske-
tejtermelők kecskesajtot töltenek bele és így érlelik 
azt. (http://terebess.hu) 

Évelő növény, hosszúkás, tojásdad alakú (4-6 
cm hosszú, 1-2 cm széles) hagymájával telel át. 
A hagyma buroklevelei fehérek. Egy tövön belül 
számos kisebb-nagyobb hagyma szorosan egymás 
mellett helyezkedik el. Növényenként többnyire 
két, hosszú nyelű 5-20 cm hosszú, az elliptikustól 
a széles lándzsásig változó alakú 2-5 cm széles 
tőlevél fejlődik ki, amelyek kopaszok, fényes felü-
letűek. Szára termőhelytől függően 10-40 cm ma-
gas. (3. fotó) Ernyős virágzatában a zöldes vagy 
sárgásfehér virágok április-májusban nyílnak. 
Termése toktermés, sok 3-5 mm átmérőjű fekete 
maggal. Föld feletti leveleit gyűjtik. Gyógyhatását a 
friss növény illóolaj-tartalma (0,007%) és a flavo-
noid-glikozidok, C-vitamin, valamint nyomokban a 
prosztaglandin A, B és F jelenléte adja. 

Nem tipikusan a Kecskemét környéki homokos 
területek növénye, mert árnyékot kedvelő, termé-
keny mulltalajon terjedő növény, főleg bükkösök, 
gyertyános tölgyesek jellemző növénye. Főként a 
Dunántúli-középhegységben és a Dunántúlon, a 
Mecsek lankáin tömeges állományokban található. 
Ennek ellenére árnyékos laza szerkezetű tápanyag-
ban gazdag talajon termeszthető Katonatelepen 
is. Jó magam is nevelek néhány tövet, amelyek 
szaporíthatók is, gondozása nem nehéz, kártevői 
nincsenek, öntözést ritkán igényel. Kereskedelmi 
forgalomban is beszerezhetők (http://www.me-
gyeriszabolcskerteszete.hu), de „medvehagyma 
szőnyegre” ne számítsunk, viszont a levelek kitű-
nő fűszeres jelleget adnak sokféle ételnek, amibe 
fokhagymát is tennénk, de önmagában is levest, 
főzeléket, pestot lehet készíteni belőle.

Áprilisi főbb teendők:
– fejezzük be az eddig még meg nem metszett 

szőlők, fák és cserjék metszését,
– a lemosó permetezést sürgősen befejezni, 

mielőtt a kórokozók kibújnak a rügypikkelyek alól
– készítsük elő a talajt, ássuk ki az ültető gödrö-

ket a leírt módon, ha szőlőt telepítünk,  
– takarjuk ki a rózsákat, metsszük vissza őket, 

pótoljuk az évelőket, szerves trágyát kapjanak
– már veteményezhetünk szabadföldbe korai 

zöldségnövényeket, palántákkal várjunk még a hó-
nap végéig. Magról vethetők: saláta, retek, borsó, 
petrezselyem, zsázsa, sárgarépa, spenót. Gondos-
kodjunk a laza szerkezetű, tápanyagban dús ültető 
környezetről

– Ellenőrizzük újboraink állapotát és szükség 
esetén derítsünk, kénezzünk

Könnyező Irsai Olivér szőlővessző
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Bemutatkozik jeles polgárőrünk: Szili Gábor
Szili Gábor vagyok, 1954-ben születtem 
Budapesten. 1976 óta lakom családom-
mal Katonatelepen.

Kertészmérnök végzettségem van, fe-
leségem pedagógus, családos a gyerme-
kem, és már három szép unokám van.

1976-óta dolgozom a Szőlészeti és Bo-
rászati Kutató Intézetben, borászként. 
Közel húsz évig telepvezetőként irányítot-
tam és szerveztem az Intézet katonatelepi 
egységét.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem 
borásza vagyok, és készülök a nyugdíjas 
éveimre.

Szakmai munkám elismeréseként tu-
lajdonosa vagyok a Kecskemét Város ál-
tal adományozott Mathiász János díjnak. 
Szakmai munkáim mellett mindig is ki-
terjedt társadalmi vállalásokkal rendel-
keztem, rendelkezem. Választmányi tagja 

vagyok a Mathiász János Hegyközségnek. 
Alelnök-főborásza vagyok a Mathiász Já-
nos Borrendnek.10 év óta szervezem a 
Városi borversenyeket, és a „Város bora” 
kiválasztását. Mindig szívesen támogat-
tam és segítettem a részönkormányza-
ti képviselők munkáját, nagy sikerekkel 
szerveztük a szüreti napokat.

Alapító tagja vagyok a Katonatelep Pol-
gárőr Egyesületnek, jelenleg az elnökségi 
tagja is. Rendszeresen adok szolgálatot, 
és veszek részt a csapat életében.

Munkám során a sok-sok év alatt je-
lentős ismertségre-elismertségre tettem 
szert.

Sokan fordulnak hozzám kérdéssel, 
problémával, melyre a legjobb tudásom 
szerint igyekszem megoldást találni.

Polgárőrség telefonszáma: 
+36 30/351-5662

Legális önvédelem
Felkészülni váratlan helyzetekre kissé ellentmondásosan 
hangzik. Mégis elfogadott szófordulat ez, és nem alapta-
lanul. Nyilván senki nem vár betörőt, besurranó tolvajt. 
Lehetőség azonban adott, hogy egy váratlan, vagy inkább 
hívatlan látogatót megfelelően fogadjunk.

Szervezetünk csodálatos, 
veszély esetén adrenalint ter-
mel, amely fénysebességgel 
hat: sok egyéb hatása közül 
kiemelkedő, ahogyan gyorsítja 
a reakcióidőt, bénítja a fájdalo-
mérzetet. Ez az, ami miatt egy 
golyós maroklőfegyver csakis 
akkor véd meg a támadótól, ha 
azonnali halált okoz. Ez pedig 
kizárólag az olyan fejlövés, ami 
az agyat azonnal szétroncsolja. 
Még egy szívet ért telitalálat 
után is 15-20 mp-ig cselekvő-
képes marad a meglőtt sze-
mély. Ezért az egyetlen fegyver, 
ami hatásosan úgy állít meg 
egy támadást, hogy a támadó 
túléli, ad- abszurdum kutya 
baja nem lesz, az a gáz-riasztó 
fegyver.

Jellemzően 3 féle hatóanya-
gú töltény kapható: Kloraceto-
fenon (jelölése a töltény talpán 
CN), Klór-benzal-malodinitril 
(jelölése CS) és a Novinamid 
(jelölése PV). Az elsőt már a 
kádári rendőrség is használta 
könnygáz spray formában. A 
második és harmadik vegyü-
let korszerűbb, hatásosabb. A 
Novinamid az erős paprika ha-
tóanyagának (kapszaicin) szin-
tetikusan előállított változata.

Amikor a fegyvert elsütjük, 
kis mennyiségű feketelőpor 
robban fel, ettől a töltény ele-
je szétnyílik, a meleg hatására 
az addig kristályos formában 
lévő hatóanyag elgázosodik és 
a táguló levegővel együtt nagy 
erővel kilép a fegyver csövéből. 
Mintegy 3-4 m távolságig tart 
a lendület, a gáz 4 méteren 
már kb. 1 méter átmérőre te-
rül és ott meg is áll. A fegyver 
tehát max. 4 m-ig hatásos, de 
célszerű inkább 3 m-en belül 
alkalmazni. Ez a magyarázata 
annak is, hogy nem lehet ele-
get hangsúlyozni: a gáz-riasztó 
fegyverrel nem szabad messzi-
ről ijesztgetni a támadót, ha-
donászni felé, hanem csak az 
utolsó pillanatban váratlanul 
előrántani és lőni. Az irritatív 
anyag egy pillanat alatt megál-
lítja a támadót, aki szó szerint 
se köpni, se nyelni nem tud, de 
rövidebb levegővételi problé-
mát is okozhat a hatóanyag. A 
látás azonnal teljes mértékben 
blokkolódik, gyakorlatilag teljes 
tájékozódás-vesztés áll be. Az 
erős könnyezés, orrfolyás, ége-
tő bőrérzet néhány perc eltel-
tével csökken, ennyi időnk van 
a támadó elől elmenekülni.

Két különböző működési 
elvű gáz-riasztó fegyver kapha-
tó: A forgótáras és a szekrény-
táras. Előbbi általában 5, ritkán 
6, utóbbi 7-8-tól akár 16, vagy 
még több töltény befogadására 
képes. Ez ugyan kecsegtető, de 
a szerkezet bonyolultságából 
adódóan nagyobb a hibalehető-
ség. Ezért általában a forgótá-
ras rendszerűt ajánlott besze-
rezni. Az árak 25.000,- Ft-nál 
kezdődnek, 100.000,- Ft feletti 
fegyver elég ritka, ebben az ár-
ban már egykor „éles” lőfegy-
verből átalakított gáz-riasztó 
fegyvert lehet vásárolni. Az 
interneten bőséges szakiroda-
lom, fórum, video-megosztóra 
feltöltött anyag található. 

Ha kiválasztottuk a fegyvert, 
töltényt is kell vásárolni. NEM 
SZABAD EZEN SPÓROLNI! A 
hibás működés okozója leg-
több esetben a töltény hibájá-
ra vezethető vissza! Javaslom, 
hogy az utóbbi két hatóanyagú 
töltényt felváltva tárazzuk be 
a fegyvert, egy támadóra két 
lövést leadva szinte biztos a 
hatás.

A gázt természetesen viszi 
a szél, akár visszafelé is, így 
szeles időben maga a lövést 
leadó is kaphat egy adagot. 
Szembeszél esetén nem is cél-
szerű használni.  Szintén van 
veszélye a zárt térben történő 
használatnak. Különösen a 
Kloracetofenon és a Klórben-
zál-malodinitril igen gyorsan 
és a teljes légtérben szétoszlik, 
mivel a fajsúlya kicsi, sokáig 

lebeg a levegőben. A Novina-
mid gáza nehéz, a lövés után 
25-30 mp-el már a padlóhoz 
közeli rétegekig száll le. Ennyi 
idő elteltével akár még a lövés 
irányába is elsétálhatunk. A 
helyismeret azonban nekünk 
segít, akár csukott szemmel 
is kitalálunk a lakásból, míg a 
meglepett támadó hirtelen azt 
sem tudja fiú-e vagy lány…

A gáz-riasztó fegyverek enge-
dély nélkül vásárolhatóak, ott-
hon szabadon tarthatóak, akár 
több is.  Vásárláskor kapunk 
hozzá egy tanúsítványt, aminek 
általában 5 év az érvényességi 
ideje, de ebből a boltban eltöl-
tött idő is lejön, ezért célszerű 
egy pillantást vetni rá vásárlás 
előtt. Igaz, ennek csakis akkor 
van jelentősége, ha az utcán 
rejtve viseléshez kérni szeret-
nénk engedélyt. Legutóbb 2000 
Ft-ba került, a Kecskeméti Ren-
dőrkapitányságon lehet igényel-
ni. A fegyvert is be kell mutatni, 
szállítani csakis úgy szabad, 
ahogyan a boltból is elhoztuk: 
töltények nélkül, tár külön, a 
fegyver és minden alkatrésze 
a gyári dobozban kell, legyen. 
Az engedély csakis a fegyver 
MKH-kártyájának érvényességi 
idejéig szól. Ha az lejár, vissza 
kell adni az engedélyt. A fegy-
vert ez után már csak az ingat-
lanon belül szabad használni. 
Az engedély ugyan hosszab-
bítható, de elég körülményes 
a procedúra, szinte olcsóbb új 
fegyvert vásárolni…

 Falu György
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Amikor kell, és amikor tanácsos ügyvédet megbízni
Vannak olyan esetek, amikor jogszabályi rendelkezés 
alapján kötelező az ügyvédi képviselet vagy az ügyvédi 
ellenjegyzése az okiratnak. Ezekben az esetekben az 
ügyfélnek ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet kell meg-
bíznia az eljárás során történő képviseletre vagy az adott 
okirat elkészítésére. 

Azok az eljárások, amikor 
kötelező az ügyvédi képvi-
selet, ezek a következőek: 

1. Az ingatlan tulajdonjogát 
vagy használatát, birtoklását 
érintő szerződéshez és a vál-
tozás földhivatali bejegyzésé-
hez (ide tartozik az adásvétel, 
csere, haszonélvezeti jog ala-
pítása, ingatlant érintő jelzá-
logjog bejegyzése, haszonbér-
leti szerződés megkötése),

2. cégügyekben, ha a cé-
geljárás során gazdasági tár-
saságot kíván alapítani vagy 
megszüntetni,

3. társasház alapítása esetén,
4. minden olyan polgári pe-

res vagy nem peres ügyben, 
amely valamelyik Ítélőtábla 
vagy Kúria előtt van folyamat-
ban rendes vagy rendkívüli 
jogorvoslat miatt,

5. büntetőeljárás során, ha 
a terhelt előzetes fogvatar-
tásban van, vagy a gyanúsí-
tás tárgyát képező bűncse-
lekmény büntetési tétele ezt 
megkívánja.
Az okirat ellenjegyzésével 
az ügyvéd azt igazolja, hogy 

– a szerződés megfelel a 
felek akaratának és a jogsza-
bályoknak

– az okiratban megjelölt fe-
lek az okiratot saját kezűleg 
előtte vagy helyettese előtt ír-
ták alá vagy 

– aláírásukat előtte saját-
juknak ismerték el 

Az ügyvéd csak olyan okira-
tot láthat el ellenjegyzéssel, 
amelyet saját maga vagy iro-
dája közreműködésével készí-
tett el. 

Amennyiben nem kötelező 
az ügyvédi képviselet vagy 
ügyvédi ellenjegyzés, akkor 
is lehetséges és érdemes is 
ügyvéd segítségét kérni, mert 
ezzel számos későbbi kelle-
metlenség, esetleg kár is meg-
előzhető. 

Egy jogi szakismeretekkel 
rendelkező ügyvéd gyakorta 
másként, illetve objektíven 
látja a problémát és annak 
megoldási lehetőségeit, mint 
az abban részvevő felek. 

Bár ma már az internetről 
nagyon sok jogi információ 
hozzáférhető, illetve ún. szer-
ződés minták is letölthetőek, 
azonban azért ajánlott ezek-
ben az esetekben is ügyvédi 
közreműködés, mert egyrészt 
a szerződéseket (megállapo-
dásokat, egyezségeket) min-
dig a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően 
kell elkészíteni; másrészt az 
ún. minta szerződések elne-
vezésükből adódóan általá-
nos megszövegezésűek, tehát 
nem feltétlenül tartalmaznak 
rendelkezést a felek speciális 
helyzetére vagy problémájá-
ra. Az ilyen szerződés minták 
ügyvédi tanács nélküli aláírá-
sa azzal a következménnyel 
jár, hogy azzal a tartalommal, 
amit a felek aláírtak, végre-
hajthatóvá is válik és utóbb 
már többségében nem vagy 
csak igen nehezen és költsé-
gesen módosítható.

Általános tapasztalat az, 
hogy lehetőségeinkhez képest 
inkább egy szerződés vagy 
jogügylet megkötése vagy 

aláírása előtt áldozzunk időt 
és pénzt egy ügyvéddel való 
konzultációra vagy kérjük se-
gítségét az okirat elkészítésé-
ben, mint utóbb, amikor abból 
probléma lesz. 

Egy előzetes konzultációval 
vagy az okirat elkészítésére 
adott megbízással az ügy-
véd elmagyarázza a feleknek 
a szerződés egyes tartalmi 
elemeit; azokat „személyre 
szabja”; tájékoztatást nyújt 
az egyes jogi szakkifejezések 
tartalmáról és lehetőség van 
olyan biztosítékok beépíté-
sére, amelyek a megbízó fél 
érdekeit védik, vagy jogvita 
esetén megkönnyítik igénye 
érvényesítését. 

Egy ügyvéddel történő 
közreműködés azért is lehet 
hasznos, mert az is általá-
nos tapasztalat, hogy a felek 
sokszor mást gondolnak vagy 
értenek egy-egy jogintézmény 
vagy jogi kifejezés tartamáról, 
érvényesíthetőségéről és an-
nak következményeiről, mint 
amit az valójában jelent. Erre 
egy jó példa a foglaló és a vé-
telárelőleg közötti különbség, 
amelynek tartalmáról igen 
gyakran a valóságtól eltérően 

teljesen mást gondolnak a fe-
lek.

Bár az ügyvéd az eljárása 
során a saját megbízójának ér-
dekeit képviseli, de emiatt még 
nem jelenti egyoldalúan csak 
ezen félre kedvező tartalmú 
szerződés elkészítését. Szerző-
désbe foglalja például az ügyvéd 
a felek egyezségét is, amely ne-
véből adódóan a benne résztve-
vők megegyezését tartalmazza. 
Sok esetben egy hosszúra nyúló 
és költséges peres eljárás is 
megelőzhető egy olyan szerző-
déssel vagy egyezséggel, amely 
a felek érdekeit és lehetőségeit 
szem előtt tartva készül el és ez 
hosszú távon mindkét szerződő 
fél érdeke. 

Fontos még kiemelni az ügy-
védhez forduló felek megnyug-
tatása és védelme érdekében, 
hogy az ügyvéd titoktartással 
tartozik a félnek, így – néhány 
törvényi kivételtől eltekintve 
– csak az ő felhatalmazása 
alapján nyújthat felvilágosítást 
egy-egy jogügylet tartalmáról, 
amely előtte köttetett.

Röviden szólva még az ügy-
védi képviseletről a büntető-
ügyekben, elmondható, hogy a 
jogi szaktudással rendelkező 
ügyvéd ismeri azokat az in-
tézkedéseket és büntetéseket, 
amelyek az adott bűncselek-
mény elkövetésének megálla-
pítása esetén alkalmazhatóak 
és segít összegyűjteni azokat 
az ún. bűnösségi körülmények 
közé tartozó enyhítő körülmé-
nyeket, amelyeket a bíróság 
a büntetés megállapításakor 
vesz figyelembe. Emellett is-
meri azokat az eljárási formá-
kat, amelyek alkalmazásával 
egy büntetőügy gyorsabban 
befejezhető, vagy ha annak 
törvényi lehetősége adott, az 
ügy bírósági eljárás nélkül is 
lezárható.

Dr. Mezős Ottó 
ügyvéd

Telefon: 06 30/470-3030

Papírgyűjtés a Mathiászban
Időpontja:
 2015. április 23. 14-17 óráig (csütörtök)
 2015.április 24. 14-17 óráig (péntek)
 2015. április 25. 9-12 óráig (szombat)
Helye:  Mathiász János Általános Iskola

Lehetősége van valamennyi katonatelepi lakosnak és család-
nak az összegyűlt és feleslegessé vált papírhulladék leadására. 

Az iskola tanulói között versenyt hirdetünk. A befolyt összegből 
szervezzük meg diákjaink tavaszi kirándulását.

PET-palackok összegyűjtésére alkalmas zsákokat is kihelye-
zünk az iskola udvarán, így mód lesz azok behozatalára is.
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Bajnoki sikerek, diákolimpia győzelem
A Mathiászos harmadik-negyedikes kosarasok KKA Mi-
tugrász néven szerepelnek az MKOSZ U11-es bajnok-
ságában. A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia 
edzésein pallérozódó csapat szép sikereket ér el a szö-
vetségi versengésben. A „Kenguru” néven is ismert kor-
osztályban, a régióban nevező 22 gárda közül, a második 
helyet szerezték meg. Ezzel jogot nyertek arra, hogy az 
országos döntőbe jutásért játszhassanak más régiók, 
hasonló csapatai ellen. Sikerük azért is értékes, mert a 
hét forduló során, több város klubcsapatát is legyőzve és 
megelőzve végeztek ezen az előkelő helyen.  

Az iskolák közötti megmé-
rettetés elsődleges színtere 
természetesen a Diákolimpia. 
Az előzmények alapján biza-
kodva vártuk a márciusi olim-
piai eseményeket. Reméltük, 
hogy hasonló eredményeknek 
örülhetünk a sulik közötti via-
dalon is. Nagy örömünkre Ka-
tonatelep adhatott otthont a 
kecskeméti terület II. korcso-
portjának Diákolimpia Döntő-
jének.

 13.-án elérkezett a vár-
va-várt nap. A vendégeket telt 
ház fogadta a „Mathiász Aré-
nában”.  Dobogtak a lábak, 
lengtek a zászlók, zúgott az 
„ÁSZ, ÁSZ, MATHIÁSZ!” Fer-
geteges hangulat kísérte gyer-
mekeink mérkőzéseit. Péntek 
volt, s elmondhatjuk, hogy a 
baljós dátum csak az ellenfe-
leinknek volt balszerencsés. 
Csapatunk imponáló fölénnyel 
vette az akadályokat, nagy kü-
lönbségű vereségekbe kerget-
te bele az ellenfeleit. 

A megérdemelt bajnoki ara-
nyérem tanulóink nagy örö-
mére a nyakakba került. Egy 
kicsit megpihenhetnek a fiúk, 
sütkérezhetnek a sikerben. 
Jókor jön a tavaszi szünet, de 
utána jönnek az újabb csaták. 
Köztük a országos bajnokság-
ban a küzdelem a döntőbe ju-
tásért, a diákolimpiában pedig 
április 10.-én megyei döntő, 
amit bónuszként szintén mi 
rendezhetünk.

A bajnokcsapat tagjai, s 
ezzel a hónap sportolói: Ben-
da Gábor, B. Kovács Levente, 
Farkas Sándor, Gál Martin, 
Hévízi Dóra, H. Szabó Bálint, 
Gulyás Máté, Gulyás Patrik, 
Kéri Krisztofer, Kovács Bálint, 
Kovács Gergely, Ladovszky Já-
nos, Majer Tamás, Rácz Dávid, 
Sörös Roland, Sütő Marcel, 
Szilágyi Edina.

A Döntő eredményei:

Mathiász – Mátyás 66-28
Legjobb dobók: Ladovszky 

János 11, Kovács Bálint 7, Ko-
vács Gergely 9, , 

Mathiász – Hunyadi 64-24
Legjobb dobók: Gulyás Máté 

8, Ladovszky 9, Rácz 14, Sö-
rös 6.

Mathiász – Zrínyi: 62-37
Legjobb dobók: Kovács Bá-

lint 10, Benda Gábor 7, Majer 
Tamás 6, Kovács Gergely 8.


