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Szent István a Szent (Megszentelt) Korona első birtokosa, a mai hivatalosan elismert és tanított történelemtudomány szerint, a magyar nemzet, valamint az állam
alapítója. Államszervező és egyházszervező. A magyar
jog első megalkotója. Vasszigorral építi fel az országot.
Egyéniség, legendák maradnak fent róla a krónikák világában.
Mára kettészakad a magyar
őstörténet-kutatók tábora azáltal, hogy egy részük negatív
szerepben mutatja be Szent
Istvánt, míg másrészük mereven ragaszkodik a finnugor
eredethez, (a finnek több mint
öt éve nem tanítják ezt a tételt a történelmükben) az-az
valamely érdektől vezérelve
nem fogadják be az újabb és
újabb kutatások eredményeit
a magyarok történelmének tekintetében. Ami mindenképp
bizonyos, hogy Szent István a
magyarok első, rómaiak által
szentté avatott kereszténye.
Egyházi, valamint állami
ünnep Magyarországon, talán
a legnagyobb ünnepe a magyaroknak itthon és a világban
mindenhol, ahol csak a történelem során üldöztetések következtében kisebb-nagyobb
kolóniában magyarok élnek
elszakadva az Óhazától. Ez a
dátum nem István születésének napja – amit ma még pontosan nem tudunk (talán 967
Esztergom) – vagy a haláláé
(1O38. augusztus 15.), hanem a szentté avatásának az
évfordulója: 1083. augusztus
20. Szent István személyében

a magyar nép első keresztény
királyát, valamint a modern
Magyarország megalapítóját
látjuk, valamint tiszteljük s fo-

legfőbb érdeme), az szilárdnak bizonyult, amely képes
volt létrehozni az államot és
fenntartani azt mind a mai napig. Kibírta a magyar nemzet
vérzivataros történelmének
évszázadait, a tatár, a török,
a labanc, a német, az orosz
hódítók válogatott kegyetlenségeit, s bár úgy területében,
mint a népesség számában
drasztikusan lecsökkenve még

nem sikerült megvalósítani,
az-az a szkítáknak, a hunoknak, az avaroknak, avagy azon
törzsek vezetőinek – s véget
vetett a törzsi népvándorlásnak. Egyszóval megalapította
az országot, a hazát, amely
ország most a hazaszeretőknek a hazaszeretetet jelenti.
Magyarország
történelme
során életükkel és vérükkel
szolgálták a magyar emberek

gadjuk el ez idáig többségben.
Az a történelmi tény, amit
Szent István vélhetően 896
környékén a Kárpátok medencéjét elfoglaló, és ott megtelepedő magyar és hozzájuk
csatlakozó törzseknek, mint
betelepítetteknek adott (bár
ez meglehet Álmos és Előd

ma is ott áll Európa kapujában megtörve, de hitében magyarként bízva s remélve.
Ami Szent István munkásságának nagyságát dicséri
elsőként: hogy véglegesen
sikerült a magyarokat a Kárpátok medencéjében letelepíteni, – amit az elődöknek

a haza védelmét, s büszkék
voltak magyarságukra. A mai
liberális eszme tulajdonosainak ez az, ami Európában
nem tetszik a magyarokat tekintve, mert nem cél a nemzeti öntudat megőrzése a nagy
Európai Unió végső céljának
tekintetében.

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu

Folytatás a 2. oldalon!

Szent István napja: 2015. augusztus 20.

Folytatás az 1. oldalról!
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Másodszor: hogy Szent
István a királyságát nyugati,
európai mintára hozta létre.
Ismerte korának történelmi,
hatalmi, állami berendezkedési mintáit, úgy az ázsiait, mint
az európait. Felismerte, hogy
a keleti sztyeppék pásztor népei csak néhány nemzedékig
képesek egy helyben maradni
a legelők kimerülése miatt, s
ezért mindig tovább kényszerülnek vándorolni, rendszerint
nyugati irányba, s ezért újabb
és újabb területeket kellet nekik elfoglalni s megtartani. Ebben a folyamatban a törzsek
többnyire beolvadtak a nyugati
területeken élő törzsek közösségébe, ami által elveszítették
ősi kultúrájukat, hitvilágukat s
gyakorta törzsi történelmüket
is. A nyugati népeknek nem állt
érdekében befogadni a keletről érkezett törzsek kultúráját,
identitási szokásait, így azután
szép lassan felmorzsolódtak a
törzsek, s beolvadtak a nyugaton élő népek kultúrvilágába.
A nyugati népeknek nem kellet
a hitük, nem kellett a kultúrájuk, sem az erkölcseik, nyelvük,
szokásaik.
Vélhetően példa volt előtte
a 907-es pozsonyi csata, mely
csatában a mintegy százezer
nyugati fegyveres célja az volt:
(Hungari (Ugros) delendam
esse!) A magyarokat megsemmisíteni!
Árpád, István ükapja ott
esett el, valamint annak két fia
is, de a nemzet megmenekült
a csata végén. Azonban István
azt is tudta, hogy e győzelem
utáni béke csak időleges, (A
sagittis Hungarorum libera nos
domine!) A magyarok nyilaitól
ments meg uram!) mert közismert volt a magyarok harciassága és haditechnikája is a
korábbi csatározásokból és ez
félelemben tartotta Európát.
Talán mindezek felismerése
vezette oda, hogy közelítsen
a nyugati hatalmakhoz, a letelepedés után elinduljon a

mezőgazdasági földművelés,
kialakuljon a magántulajdon és
annak védelme, valamint létrehozta a vármegyerendszert, s
az ország védelmére állandó
hadsereget szervezett.
Felvette a kereszténységet,
s a népére kényszerítette azt,
aminek áldozatául esett édestestvére is Koppány. (Egyes
történészek szerint a hitbéli áttérésnek a nemzeten belüli áldozatok száma megközelítette
a magyar népesség egyharmadát). Templomok épültek, monostorok jöttek létre püspökséggel, érsekséggel. Bevezette
az egyházi tizedet s a magyarságot véglegesen a nyugati kereszténységhez csatolta, az-az
a vatikáni szellemiséghez.
István felismerte a kereszténység politikai, valamint vallási értékét, az-az spirituális
mivoltánál fogva megértette,
hogy egy láthatatlan és erős
kötőelemként köti össze az
egyes embereket egy egységes,
hitében erős nemzetté annak
jelenléte. Lehettünk volna mi
magyarok bizánci keresztények
is, de ez esetben szembehelyezkedtünk volna a nyugati
világ vallási hatalmaival, s ki
tudja, hogy a pozsonyi csatát
alapul véve létezne-e ma magyar nemzet, avagy úgy jártunk

Tisztelt Olvasók!
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 319/2014. (XII.18.)
határozatával döntött a város Településrendezési Terve 2015.
évi teljes körű felülvizsgálatának elindításáról. A teljes körű
felülvizsgálat keretében a város teljes közigazgatási területére
vonatkozóan mind a településszerkezeti terv, mind az építési
szabályzat és melléklete, a szabályozási terv teljes körű átdolgozásra, aktualizálásra kerül.
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volna, mint a bolgár népek,
akik a bizánci kereszténységet
vették fel, s idővel teljesen elvesztették a saját anyanyelvüket, s mint tudjuk nyelvében él
a nemzet.
Szent István kinyitotta a
határokat a nyugati kultúra,
a tudás, a nyugati művészet
előtt, de ugyanakkor megvédte
Magyarországot az idegen hódítóktól, s megőrizte országa
szuverenitását. Úgy gondolta,
hogy más nációk betelepítésével, és azok tudásvilágával csak
gazdagabb lesz a magyar nemzet, s nem látott abban semmi
veszélyforrást a magyar királyságra mindaddig, míg magyar
királyok ülnek Magyarország
trónján.
Az Árpád-házi uralkodók
kihalásával idegen uralkodók
kerültek a trónra, s az addig
meglévő előnyök szép lassan
elvesztek, s a nemzet széthullásához vezettek a Trianoni
békeszerződés következtében.
Magyarországot a magyar
uralkodók által betelepített és
befogadott idegen népek tépték szét. Ez a szégyenletes esemény (Trianon,1920.június 4.)
a történelem mai állása szerint
véglegesen szétzúzta a magyarok történelmének dicsőséges
korszakát, egy a méreteiben,

befolyásában egyik legnagyobb
európai nemzetet. A magyarok
határokon belül és kívül azóta
is gyászban élnek, mert elszakították testvért a testvértől,
megszabadították a magyar
hazát területének kétharmadától, s dicsőségét, büszkeségét
alázták a porig.
Ma azért is kell őriznünk
Szent István emlékét, s annak
a nemzet összetartásáért tett
cselekedeteit, hogy visszataláljon népünk a keresztény hithez,
az eszméhez, hogy a magyarság újra bizakodóvá váljon pogánnyá tett világunkban. Mert
ez a nemzet erős, összetartó
volt, s annak kell lennie az
identitás megőrzése érdekében
egy olyan világban, ahol a cél a
nemzetállamok szétzúzása. A
kommunisták internacionalista
törekvéseinek eszmei, s diktatórikus eszköze 45 év alatt
kiölte az emberekből a hitet, a
szeretetet, az alázatot s az irgalmasságot. Szent István ma
azt tenné, hogy mindezt újra
visszaállítaná Magyarhonban.
Éljen az új kenyér ünnepe,
az Alkotmány ünnepe, de leginkább éljen Szent István emlékezete, cselekedete a magyar
nemzetért. Magyarországnak
erősnek, s a népének összetartóvá kell válnia újra!
BM

Mindenkinek javaslom, hogy az alábbi helyről töltse le és
vizsgálja meg a módosításokat.
A felülvizsgálat elindításával a város törvényi kötelezettségének tesz eleget. Hatalmas munka, melynek során a város közel 36.000 hektár területén meghatározza, hogy hol mit lehet
és szabad építeni.
A dokumentum letölthető innét:
http://kecskemet.hu/uploads/TRT2015.ZIP
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Településrendezési Terv
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
nagy előrelépést tettünk a fórumon
egyeztetett elképzeléseink megvalósítása felé. Ahogyan felhívásomban is írtam
a város elindította a Településrendezési
Terv felülvizsgálatát. Ez természetesen
nem csak a magántulajdonú, hanem az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra is
vonatkozik.
A felülvizsgálati anyagban az alábbi, Katonatelep közösségét érintő fontos javaslatok
kerültek be:
1. A Mathiász iskola ingatlanát érintő, a
441-es úttal kapcsolatos alig 3 m-es szabá-

lyozási vonal lekerült a telekről, ezzel elhárult
a jövőbeni, engedélyhez kötött beruházások
akadálya
2. A Platán utcával szemben az önkormányzati telekből mintegy 19.500 m2 átkerült sport
és szabadidős tevékenységek céljára kijelölt
területbe
3. A Katona Zsigmond emlékpark és a mellette lévő, eddig építési telekként nyilvántartott terület egységesen közpark besorolást
kapott.
Ezzel egy időben természetesen a Vadalma
,Jegenyefa utca csomópontjában mintegy 10
éve kijelölt sportpálya területe visszakerül
építési telek kategóriába.

Javasolt cél

Támogatott szervezet

Összeg Ft

1.

Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére működési kiadásokra

Katonatelepi Polgárőrség Egyesület

100 000

2.

Ménteleki Tanyaháromszög Egyesület részére falunap megrendezésére

Ménteleki Tanyaháromszög Egyesület

300 000

3.

Katonatelepi Nyugdíjas Klub kirándulására

Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú
Városi Szövetsége

100 000

4.

Borbás Falunap megrendezésére

5.

Kossuth/Törekvés Falunap megrendezésére

6.

Hírös Polgárőr Egyesület részére terepjáró beszerzésére

Hírös Polgárőr Egyesület

500 000

7.

Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére egyenruha beszerzésére

Katonatelepi Polgárőrség Egyesület

150 000

8.

Katonatelep, Katona Zsigmond emlékparkban közvilágítás
kiépítése

9.

Törekvés lakótelepen, 10936 hrsz. önkormányzati telken
játszótéri eszközök kihelyezése

180 000
150 000

1 500 000
300 000

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány támogatása
10.

a)

„Katonatelepi Közügyek” havi rendszerességgel
megjelenő kiadvány költségeire: 515.493

b)

Zöldfelületek karbantartására: 50.000 Ft

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért
Alapítvány

965 493

Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért
Alapítvány

1 100 000

Mathiász János Általános Iskoláért
Alapítvány

1 027 416

c.) Katonatelepi szüreti nap megrendezésére: 400.000 Ft
Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány támogatása

Tisztelt
Olvasók!
Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy 2015-ben milyen
célkitűzésekhez
rendeltünk
pénzforrást. Az itt látható ös�szegeket már jóváhagyta a város, viszont van köztük olyan
is, amit Polgármester asszony
saját keretéből megduplázott.
Így körzetünkben összesen
10.707.135 Ft érkezett. (A
vastagon szedett tételekhez kaptunk még egyszer
annyit) Mivel a vontatható
grédert nem tudtuk megvenni,
ezért az arra szánt 900.000
Ft-ot újra felosztottuk, a kérelem elfogadása után részletesen tájékoztatom Önöket!

a) Vontatható gréder beszerzése a teljes körzetre, a nem
gyűjtő típusú utak karbantartásához: 900.000 Ft
11.

b)

Faragó Béla Gyermekotthon leányszállás
(Bernáth J. u.) részére eszközbeszerzésre: 56.250 Ft

c)

Faragó Béla Gyermekotthon fiúszállás (Rezeda u.)
részére eszközbeszerzésre: 56.250 Ft

d)

Motoros fűkasza vásárlására: 87.500 Ft

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása
a)
12.

b)

Katonatelepi fiókkönyvtár részére
eszközbeszerzésre: 56.250 Ft
Corvina Óvoda Műkertvárosi Óvodája
- Katona Zs. utcai Óvoda részére
eszközbeszerzésére: 29.900 Ft
- Platán u. Óvoda részére udvari gumiburkolat
készítése 144 m2: 941.266 Ft

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány támogatása
a)
13.
b)

Kálmán Lajos Óvoda Hetényegyházi Óvodájának
Ménteleki Óvodája részére fejlesztő játékok
beszerzésére: 105.460 Ft
Ménteleki Általános Iskola területén beruházási
kiadások támogatására (sportpálya fejlesztése,
salakos rész kialakítása, tornaterem fejlesztése,
vizesblokk fejlesztése): 700.000 Ft
15. sz. egyéni választókerület összesen:

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

805 460

7 178 369

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
Elérhetőségem:
hunfalu@gmail.com
Telefonszám:
+36 30 621 0898
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Tanulható-e a hit?
Valamikor az 1980-as évek végén történt. Ezen sorok írójának egyik osztálytársát beíratták szülei hittanra. Én akkor
még nem jártam hittanórára és aki mégis, arra kétféleképpen gondol-tunk: egyrészt úgy véltük, valami vaskalapos,
régimódi, maradi dologba csöppent, másrészt felnéztünk
rá, mert „az valami nagyon komoly dolog.” Aztán úgy alakult, hogy én is elkezd-tem hittanra járni, s felülíródott a
korábbi elképzelésem: tényleg komoly dolgokról hallottunk,
de nem vaskalapos, régimódi és maradi módon. Miért is
kell hittant tanulni? Kinek kell hittant tanulni?
Közhelyes megállapítás, de
attól még igaz, hogy erkölcsök
tekintetében nem áll jól társadal-munk, sőt összességében a
nyugati társadalmak sem. Az
elvárások egyre alacsonyabbak, rá-adásul először inkább
másokkal, nem pedig magunkkal szemben fogalmazzuk
meg azokat. A társadalmak
erkölcsi színvonala soha nem
valami statikus dolog volt, az
erkölcsök mindig vál-toztak és
gyakran megjelentek a szélsőségek is, legyen az teljes szabadosság, vagy gúzsba kötő
törvények alkalmazása, moralizálás. A történelem megtanít
arra, hogy azok a civilizációk,
országok nem maradnak meg
hosszú ideig, amelyek erkölcsi
hanyatlásnak indulnak és képtele-nek megfordulni ezen az
úton. Hozzá kell ehhez tenni
azt is, hogy az egyház történetében is voltak olyan időszakok, amikor nem mutatott jó
példát a világ számára. Mégis
a nagy erkölcsi megújulások
akkor jöttek, amikor az egyház
meg tudott újulni. Ez pedig elsősorban hitbeli felfrissülést,
őszinte Istenhez fordulást,
majd ennek nyomán etikai
megújulást jelentett. Azért is
kell hittant tanulni gyermeknek
és felnőttnek, hogy a jövőnk ne
a hanyatlásról, hanem a megerősödésről szóljon!
Sokan kérdezik, lehet-e a hitet tanulni? A válasz egyszerű:
a hit nem, de a hittan tanulható. Ezzel arra utalok, hogy nem
elég egyfajta elméleti tudás a
Szentháromság Istenről és tanításai-ról, hanem szükséges
azt lélekben és cselekedetekben megélni. A lélek kiüresedésének gyakran tanúi vagyunk
a mindennapokban – akár magunkat, akár másokat nézünk.
Bármennyire is tö-rődnünk kel-

lene a lelkünkkel, keveset fordítunk rá, minden fontosabb. Ezt
sínylik meg emberi kapcsolataink, de erkölcseink is.
Hit és erkölcs kéz a kézben
jár. A hitnek jó tettekben, segítő szavakban kell megnyilvánulnia, különben nem igazi hit.
Az erkölcsnek meg támogatás
kell, muníció, ahonnan merít-

het. József Attila híressé vált
mondata igaz: „Miért legyek
becsületes? Kiterítenek úgyis.
Miért ne legyek becsületes? Kiterítenek úgyis.” Az ember eljut
annak belátásáig, hogy jobb lelkiismeretesen, tisztességesen
élni, mert legalább lelkiismerete nyugodt lesz. A kérdés, hogy
mennyire tudunk kitartóak lenni ebben hit nélkül. Tetteinket
folyamatosan mérik, mérjük.
Könnyűnek találta-tunk, vagy
hitelesnek tartanak minket. Az
ember erkölcsös lény, megismerheti a jót és a rosz-szat,
majd választhatja bármelyiket.
Persze magunkat általában felmentjük. A Szentírás szerint
életünkkel (erkölcseinkkel) Isten előtt kell számot adnunk,
vagyis nem emberi mércéhez,
vagy egyszerűen a mindenséghez kell mérni magunkat,

hanem az Örökkévaló Istenhez.
Azért kell hittant tanulnunk,
hogy megismerjük a változatlan isteni mérce szerinti jót és
rosszat, hogy helyes döntéseket hozhassunk.
A hitnek három lépcsője van.
Az első az ismeret. Ezt tanulhatjuk, taníthatjuk. Persze
tudjuk, általában ma „mindenki mindenhez ért”, így a vallás
dolgaihoz is. Mégis, lelkipásztorként mondom, nem csak a
jó papnak kell holtig tanulni. Isten szól az emberhez a Szentíráson, prédikáción, legteljesebben pedig Jézus Krisztuson
keresztül. Az élethez Kálvin
szerint két fontos dologra van
szükségünk: is-merni Istent és
önmagunkat. Tanulni lehet azt

a használati utasítást, amit
az életet teremtő Is-ten ad az
élethez: önmagáról és az emberről.
A második lépcső a bizalom.
Bizalmat építeni hosszú idő,
lerombolni annál egyszerűbb.
Abban tudunk megbízni, akit
ismerünk és már „bizonyított”. A hitnek ez a része talán
a legkevésbé tanulható. Sokan
mondják, csalódtak Istenben.

Laczay András
református-lelkész
vallástanár

Azt hiszem, talán minden hívő
embernek volt már ilyen érzése. Én egy ilyen helyzetben azt
értettem meg, hogy nem Istenben csalódtam, hanem abban,
amit elképzeltem róla, de amit
soha nem tanított önmagáról.
A bizalom azért születhet meg,
mert Isten önmagát áldozta értünk! Ki az, aki emberek közül
ilyet tenne? A hittan, mint tantárgy ebben más, mint a többi:
itt ébredhet bizalom, személyes elköteleződés az iránt,
akiről tanulunk.
A harmadik lépcső az engedelmesség. Isten ezt kéri tőlünk. Parancsai korlátok, amik
védenek és tanácsok, amik
szabályozzák életünket. A neki
való engedelmesség mindig
vigasztaló, segítő, biztató odafordulás a másik emberhez.
Magyarul erkölcsös élet, ami
szavakban, tettekben nyilvánul
meg.
Miért jó hittant tanulni? Mert
változhatunk,
alakulhatunk,
jobb emberré lehetünk és megtudhatjuk, Istentől erőt kaphatunk mindehhez.
Ezért biztatok arra mindenkit, hogy tanuljon az Istentől
ki-ki a maga egyházában és
gondoskodjon úgy gyermekéről, unokájáról, hogy hittanra
beíratva őket megkapják ezt a
nagy lehetőséget!
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Az óvoda 1978-ban

Zsíros Éva néni az óvoda
megalakulásakor

Csoportkép a hetvenes évekből

Csoportkép a nyolcvanas évekből

A képen lévő gyerekek ma már iskolások.
Többségük a Mathiász felsős tanulói
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1975 – Az első csoport

Farsangi bál a hetvenes évekből

Csoportkép 2004-ből

Csoportkép a nyolcvanas évek végéről

Éva néni utolsó iskolába menő csoportja, 2004.
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Igazi nyarat élvezhettünk júliusban, néha forró napokkal,
néha komoly zivatarokkal, viharokkal, szóval nem volt idő
csendes szemlélődére és pihenésre a kiskertekben, házunk táján.
Júliusban a kert talán a legszebb és legtermékenyebb arcát mutatta felénk, ám ekkor
is bőven akadt tenni való!
Júliusban az időjárás igen
szeszélyes is tud lenni, ezt
láthattuk az elmúlt évben, de
az idén is. Augusztusban a
népi megfigyelések szerint kb.
20.-ig hőség szokott lenni heves zivatarokkal, de az ősziesre váltás, hűvösebb periódus mindig bekövetkezik 10
nappal 20.-a előtt vagy után.
Épp ezért a kert öntözését is
az időjáráshoz kell igazítani.
Ha nincs túl nagy hőség, ne
öntözzük túl a növényeket, de
a perzselő melegben is figyeljünk oda, hogy csak kora reggel vagy késő este locsoljunk,
hogy a növények ne égjenek
ki. Ha júliusban nagy a hőség,
a füvet ne vágjuk túl rövidre,
mert kiszárad, hagyjuk meg

kicsit nagyobbra, és locsoljuk
rendszeresen.
A balkonnövényeket, továbbra is érdemes még tápoldatozni, hiszen ezek a növények szeptember végéig is
képesek virágot hozni, ám ne
feledkezzünk meg a rendszeres metszésről és az elszáradt
virágok eltávolításáról sem.
Azoknál a virágoknál, amelyek már magot hoznak júliusban, ideje nekiállni, begyűjteni
a jövő évi magokat, így biztosítjuk a következő évi virághozamot.
A zöldséges kertben most
már lehet ültetni a karalábé, a
brokkoli, és a saláta magokat,
de lehet vetni a cikóriát, a hónapos retket, és a hagymákat
is.
Azokon a területeken ahol
már levirágzott az összes
egynyári vagy kiürült a zöld-

ségágyás, vessünk zöldtrágyának való fehér herét vagy
fehér mustármagot. Ezek a
növények nagyban javítják a
talaj tápanyag tartalmát, és
minőségét. Amikor a növény,
vetés után eléri a 10-15 cm
magasságot, egyszerűen csak
forgassuk bele az ágyásba, így
a lebomlás után tápanyaggal
látja el a talajt.
Lassan eljön a betakarítás
ideje is, az uborkát, a babot, a
karfiolt, a sárgarépát, és hagymát is ideje felszedni. A fűszernövényeket is szedhetjük,
és amit nem tudunk felhasználni, szárítva vagy fagyasztva
tartósítsuk.

A júliust tartják a legmelegebb hónapnak, meg talán
a legkevesebb csapadék is
ilyenkor hullik. A kerti munkák
teendői között ezért a talaj
nedvességének megőrzése az
egyik kihívás – amit nem csupán locsolással tudunk megoldani. Egyre többen használják
a talajtakarásos nedvesség
megőrző eljárásokat nem
csak szamóca sorok között,
de más konyhakerti növények
esetében is. Ezt mulcsozásnak
nevezik és általában a kerti
ápolás során levágott fűnyesedéket használják erre a célra.
Ezért is lehet ez júliusi–augusztusi téma.

FŐBB AUGUSZTUSI TEENDŐK:
Július végétől nyessük meg a sövényeket, és a gyümölcsfák koronáját is igazítsuk meg, hogy több fényhez
jusson a növény. Augusztusban kell fazonírozni, visszanyesni az örökzöldek közül különösen a tujaféléket (1.
fotó), következő évben meghálálják a gondoskodást. Az
augusztusban érő gyümölcsöket folyamatosan szüretelhetjük, majd befőzéssel vagy fagyasztással tartósítsuk
őket.
Az idei meleg nyár korábbra hozta néhány csemegeszőlő fajta érését, így augusztus
első hetében már nyugodtan
szüretelhető a Csabagyöngye,
Irsai Olivér, és a Katonatelepen nemesített fajták közül a
Refrén(RF 48) is. Ugyanakkor
már fel kell készülni a többi,
amúgy is korán érő szőlőfajta
szüretelésére, amiből bort kívánunk készíteni.
A szőlőfürtök leszedése
egyszerű
munkafolyamat,
amit bárki el tud végezni.
A szüret azonban nemcsak
ezt jelenti, hanem a szőlő
leszedési időpontjának helyes megválasztását, a szőlő
musttá való feldolgozásának
különféle módjait, a must
erjesztését és a mindezekkel
kapcsolatos egyéb tevékenységeket. (2. fotó) Így tekintve
a szüret a szőlő egyik leg-

fontosabb munkájává válik.
A szüretben testesedik meg
egész évi munkánk gyümölcse, a termés, amelynek minőségét, mennyiségét ezeken
keresztül értékét- nagymértékben tudjuk befolyásolni a
szüret idejének jó meghatározásával és a feldolgozás
módjával. Továbbra se feledkezzünk meg a kert rendszeres gyomlálásáról, valamint
az elnyílt és elszáradt növényi
részek eltávolításáról sem.
A növényvédelem július
végén, augusztusban sok teendőt igényel annak ellenére,
hogy tömeges , nagy fertőzések nem alakultak eddig ki. A
mostani időszakban a rovarkártevők elleni védekezésre
és a lisztharmat, valamint a
peronoszpóra megelőzésére
kell koncentrálni. Jelenleg a
legnagyobb
mennyiségben

szüretelhető gyümölcseink
közül, a szőlő és alma áll a
középpontban.
A jól védett szőlőkben szép
termés ígérkezik. A fürtök lassan záródnak. Az elviaszosodott felszínű bogyóállományt
már egyre kevésbé fertőzik a
gombabetegségek. A következő két hétre ígért kánikula
azoknak kedvezhet, akik lemaradtak a zöldmunkákkal és
az átlagosnál kissé nagyobb a
lombsátor. Itt az önárnyékoló
hatás jótékony lehet az elkövetkező napokban. A bogyók
most már csak egyesével fertőződhetnek. Az elmúlt héten
nem indult el új fertőzési ciklus peronoszpóra esetében
azon a helyeken, ahol nem
esett csapadék. A betegség,
ahol eddig szórványosan jelen volt, ott azért a most csapadékot kapott területeken,
még okozhat meglepetést. A
következő időszakban nem
kell számolni a betegség
nagymértékű
terjedésével.
Ez miatt a jelenlegi időszakban a réz tartalmú gombaölő
szerek használata javasolt. A
lisztharmat számára viszont
annál kedvezőbb a mostani

időjárás. A párás levegő a
lisztharmat számára kiemelkedően kedvező. Az elmúlt
héten tapasztalt meleg, párás időjárás hatására a Térségben továbbra is járvány
van. Az erősebben fertőzött
helyeken azonnal védekezni
kell. Elsősorban a kontakt készítmények (meptildinokap és
kén) áztatás-szerű használata állíthatja meg a fertőzés
továbbterjedését. A kontakt
szerekhez társított felszívódó
szereknek a további fertőzések kialakulásának megelőzésében van jelentősebb
szerepük.
A zöldmunka fontossága
is kiemelkedő az idei évben.
A jól szellőző, nap által átjárt
fürtzóna csak töredéke mértékben fertőződik lisztharmat
által, mint az árnyékban lévő
fürtök. A kitakart fürt azonban a napégés áldozata lehet,
ezért meg kell találni a középutat, ami sok esetben egyáltalán nem könnyű feladat. Az
elmúlt hetekben tapasztalható erős UV-sugárzások miatt,
több helyen, erős égési-perzselési tünetek keletkeztek
a bogyókon. A zöldmunkákat
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úgy végezzük, hogy a fürtöket
próbáljuk félárnyékba tartani. Az elkövetkező hetekben
ezek a tünetek valószínűleg
fokozódni fognak. Az erősen zöldmunkázott tőkéken
a fürtök a napra kerülnek. A
bogyókat érő erős sugárzás
hatására a bogyók bőrszövete megperzselődik. Ennél is
veszélyesebb, amikor a magig
ható sugárzás a kis fejlődő
magot károsítja. Ennek eredményeképp a mag károsodott
része feletti bogyórész elhal,
rászárad-rátöpped a magra,
féloldalas bogyó keletkezik.
Nemcsak termésveszteség,
minőségromlás alakul ki, hanem majd az érés időszakában szürkepenész telephel�lyé is válhat ez a rész.
Az almák szépen fejlődnek, színesednek nemcsak
a nyári fajták, de már az
Idared és a későbbi almák
is. A termés mennyisége
nagyon változó ültetvényenként. Több helyen a fagy

vagy a jégverés miatt kevés
az alma. Az érő, nyári fajtákon sok helyen már látni a
monília jeleit. A fán lévő rot-

hadó gyümölcs a többi gyümölcsre is veszélyt jelent.
Lehetőség szerint szedjük
le az ilyen gyümölcsöket. A
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lisztharmat számára kedvező az időjárás az almaültetvényekben, kertjeinkben is,
azonban a gyümölcs már ennek a kórokozónak az esetében sem fertőződik a mostani
időszaktól, inkább a leveleken
alakulhatnak ki tünetek jelentősebb számban. A mostani
időszaktól már átállhatunk a
kontaktkészítmények használatára. A permetezéseket 1214 napos fordulókkal végezzük. Ahol már elviaszosodott
a termés, és a fajta bírja, ott
a réz használatát helyezzük
előtérbe. Nemcsak varasodás,
de tűzelhalás és ágelhalást
okozó gombák ellen is jelentős hatása van. Főleg intenzíven metszett ültetvényekben
javasolható használata többször is. A jégvert ültetvényekben fokozottan ajánlott a réz
használata. (http://www.kunsagiborvidek.hu/index.php/
syngenta-2012/szolo-es-alma-novenyvedelmi-elorejelzes-2015-julius-23 )

Előkészületek a szőlő szüretelésére
A szőlők szüretelése előtt
fontos megismerni azokat a
kritériumokat, melyek mellett
a legjobb minőségű termést
(akár csemegeszőlő, akár
bor) tudunk betakarítani.
A termés értékét elsősorban a cukortartalom szabja
meg, ezért általában akkor
szüretelünk, amikor a szőlő már teljesen megérett,
cukortartalma már nem nő,
savtartalma megfelelően lecsökkent. A cukortartalom
mérése egyszerű eszközökkel kivitelezhető, mint például a mustfokoló, ami nem
is költséges. Próbaszüretek
végezhetünk több fürt megmintázásával, akár 3 naponta
is, augusztus elejétől. Több,
újabban elterjedt fajtáknál
(pl. Sauvignon blanc, Szürkebarát, Cserszegi fűszeres,
Zenit és általában a muskotályos karakterű fajtáknál)
azonban a teljes érés előtt
kevéssel maximális a héjban
azoknak az illat- és zamatanyagoknak a mennyisége is,
amelyek a bor fajtajellegét
megadják. Továbbá, soha
nem feledhető, az ilyen friss,

Dr. Kerényi Zoltán

gyümölcsillatú borok élénk
savérzettel finomak igazán,
tehát a szüret időpontjánál a
savakkal is figyelemmel kell
lennünk. Amikor a szőlő elérte a teljes érést, a bogyók
a fajtának megfelelő színeződésűek (kék, aranysárga,
zöldessárga stb.), puhák,
héjuk áttetsző, a kocsányok
fásodni, barnulni kezdenek.
A bogyók leve sűrű, édes, ragadós és a magvak könnyen
elválnak a húsos résztől.
A szőlőfajták szokásos érési idejük szerint koraiak (Irsai, Zenit, Kékoportó, Rizlingszilváni stb.), középérésűek
(Chardonnay,
Kékfrankos,
Szürkebarát, Leányka stb.),
illetve kései érésűek (Fur-

mint, Hárslevelű, Olaszrizling, Kadarka, Cabernet stb.
) lehetnek. Hazánkban az évjáratok szélsőségei miatt az
átlagos érési időtől gyakran
kényszerűen el kell térnünk.
A csemege- vagy a borszőlőt étkezésre akkor szedjük,
amikor már szépen kiszínesedett, érett, de nem túlérett
és a fajta jellegének megfelelő színe, kellemes íze és zamata van. A fürtök nem érnek
mind egyszerre, ezért az a
helyes, ha étkezésre a szőlőt
több részletben szedjük le a
tőkéről.
Étkezésre legkedveltebbek
a kimondottan csemegeszőlő-fajták, mert tetszetősebbek, bogyójuk, húsos és
ropogós, kellemes zamatúak, jól szállíthatók és rövidebb-hosszabb ideig eltarthatók. A csemegeszőlőkből
(kiskertek lugas szőlőiből) is
készíthető ugyan bor, de ezek
általában alkohol- és savszegények, csak rövid távon
eltartható, nagyon egyszerű
borok lesznek.
A borszőlők közül étkezésre azokat szedjük, amelyek

savban szegények és ezért
édes ízűek, fürtjük laza és jól
szállíthatók. A szőlőt mindig
szárazon szedjük, a harmat
vagy az eső felszikkadása
után. Csak a fürtkocsányt
fogjuk meg, a bogyókat ne
fogdossuk össze, hogy megtartsák hamvasságukat. A
fürtökről ollóval szedjük le
a hibás bogyókat. A csemegeszőlőt ne vödrökbe, kosarakba, hanem mindig gyümölcsrekeszekbe (hollandi
ládába) szedjük, hogy ne törődjön.
Célszerű már most a szőlő
feldolgozásához szükséges
eszközök átvizsgálása, javítása, fertőtlenítése, a feldolgozó helység tisztaságának
ellenőrzése. Időben be kell
szerezni a kénezéshez, musttisztításhoz,
erjesztéshez
szükséges anyagokat (borkén, fajélesztő, tápanyag,
enzim) beszerezni, alkalmazásukról a szeptemberi lapszámban fogunk írni. (Forrás:
http://www.agraroldal.hu/
munkafolyamat.html)
Dr. Kerényi Zoltán
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Wing Tsun Kung Fu

Ingyenes önvédelmi oktatás
A Kelet-Európai Wing Tsun
Szövetség kecskeméti és
katonatelepi
kirendeltségű
oktató mestereként szeptember hónaptól szombati
napokon 16:00-18:00 óráig
ingyenes önvédelmi kurzust
tervezek indítani Katonatelep
lakossága számára. Nők és
férfiak egyaránt jelentkezhetnek a tanfolyamra. Részvétel
15 éves kortól, az ennél fia-

A tanfolyamot vezeti:
Si-Hing Marosi Tamás
3. Mesterfokozat
Tel.: +3670/702-35-54
e-mail:
wingtsun.kecskemet@freemail.hu

talabb érdeklődők számára
péntekenként van lehetőség
kimondott gyerek csoportban
kipróbálni magukat.
A tanfolyam keretein belül
ténylegesen várható támadások ellen tanulnak meg
védekezni a résztvevők. Különböző kézre, lábra, testre,
irányuló lefogások, ütések és
molesztáló jellegű atrocitások elleni védekezést sajátíthatják el.
A Wing Tsun Kung Fu nem
egy küzdő, vagy versenysport, hanem egy Shaolin
apáca által közel 300 éve
kifejlesztett harci stílusirányzat. Emiatt a technikái
nem a látványos filmbe illő
elemekről ismerszik meg,
hanem a gyors és rendkívül
hatékony kivitelezésről. En-

nek eredményeképp nagyon
magas önvédelmi értékkel
rendelkezik az, aki elsajátítja a technikákat. Ez a harci
irányzat Magyarország rendészeti szakosztályainak, a
német Bundeswehr, és az FBI
kiképzési anyagában is szerepet kap.
Az önvédelem nem lehetőség, hanem felelősségteljes
döntés!
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Csuhééé! – Illetve Panusa?
Ritkán adatik meg a lehetőség, hogy megtalálható a
szenvedély, az alázat, a szakértelem, a türelem, a szépség és a termelékenység egy kisvállalkozásban. (Bőven
találhatóak olyan közgazdasági módszerek, mikor egy
sok tevékenységgel rendelkező nagyobb cég tevékenységeiből igyekeznek kiválasztani azokat, melyek megfelelnek a fenti leírásnak.) Szerencsés vagyok, hogy találkozhattam egy ilyen vállalkozóval, Lovászné Ibolyával.
Termékeivel (bár inkább műveknek nevezném őket) eljutott Európa legtöbb országába vásárokra, kiállításokra.
Furcsán egyszerűen hangzik, hogy csuhéból készült termékekről van szó, de számomra már világos, hogy ezek
igenis alkotások. Beszélgetésünk Ibolyával a következőként kezdődött:

Lovász Miklósné Ibolya

– Mesélj kérlek egy kicsit
a múltról, illetve az utatokról, ahogyan eljutottatok a
mai napig.
– 25 éve költöztünk Kalotaszegről Kecskemétre. Férjem
a faiparban tevékenykedett.
Amikor megszületett fiam,
világossá vált, hogy olyan dologgal kell foglalkoznom, mely
lehetővé teszi, hogy otthoni
műhelyben dolgozzak. Adott
volt a természetes anyagok
szeretete és így jött a képbe a
csuhé. Elkezdtem csuhébabákat készíteni, majd ezeket tökéletesíteni. Kalotaszegen ezt
panusaként ismerik.
– Mesélnél róla, hogy miket készítesz?
– Ami csuhéból lehet, azt
elkészítem. Adventi koszorúk,
ajtódíszek, angyalok, bibliai
alakok, betlehemek, babák,
aratómunkások, rőzsehordók,
nyuszik, zenekarok és úgy ál-

talában mindent, kivéve vizilabdázót.
– Várjunk. Hogy jön a listába a vizilabdázó?
– Egyszer ígértem egy kardvívó edzőnek, hogy készítek
egy kardvívó csuhébabát. Nem
tudtam hogyan kezdjek hozzá.
Egyszer megjelent nálunk, beállt vívópozícióba és mondta,
hogy ilyen babát kér. A mű elkészült, majd ezután rendelt
25 ugyanolyan babát a tanítványainak emlékbe. Ekkor elkezdtem sportoló csuhébabákat is gyártani megrendelésre,
de egy kikötésem volt, vizes
sportot űző csuhébabát nem
készítek, mert az ázott csuhé
nem a legszebb. (nevet)
– Volt olyan megrendelés,
amin nagyon meghatódtál?
– Ovis ballagásra készítettem el a ballagó ovisok elnagyolt mását és az ovónéniket
csuhéból. Nagyon aranyosak
voltak, de volt a közelmúltban
egy szintén megható történet.
A Múzeumok Éjszakáján odajött hozzám egy fiatal apuka,
aki a 3. gyermekük születése
alkalmából megrendelt tőlem
egy kompozíciót, amin egy
anyuka és 3 gyermek szerepel.
Ez nagyon szép gesztus volt.
– Adtál ötletet, köszönöm. Honnan szerzed az
alapanyagokat?
– Mi magunk termesztjük
a kukoricát. Azért döntöttünk így, mert javarészt, ami
anyagot készen lehet kapni,
gyakran géppel aratják, sérül, valamint nem a legjobb
időpontban van leszedve a
tökeletes megmunkáláshoz.
A babák és az összes többi
termék (betlehemek, karácsonyfadíszek,
ajtódíszek,

stb.) is teljesen természetes
anyagokból készülnek. Mákgubóból, illetve dióból készül
a csuhébabák fejének alapja, céklalével, kurkumával,
bodzával színezem a csuhékat, természetes növények
szárítmányából készülnek a
díszek, héjazatok, kicsi dekorációs elemk is.
– Hol lehet találkozni a
munkáiddal, illetve megrendelni őket.

– Esetenként összefuthatnak velem Budapesten, de előfordultunk Franciaországtól
Erdélyig szinte minden termelői vásáron, legfőképpen karácsony előtti vásárokon. Mostanában itt Kecskemét főterén
csütörtökön
délutánonként
14.00-18.00-ig a termelők
vásárán megtalálhat mindenki, illetve itt Katonatelepen a
Mályva utca 51 szám alatt.
– Tehát ha valaki bekopog egy nyári estén, hogy
szeretne például a cége alkalmazottairól egy térbeli
csendéletet készíttetni az
új ügyfélvárójukba, akkor
tudsz Neki segíteni?
– Csak ha nem vizilabdázókat kell csuhébabából megformálnom.
– Köszönöm szépen az élményeket és a betekintést!


Makai Krisztián

10

SPORT

n

Katonatelepi Közügyek

2015. augusztus

A Mathiász János Általános Iskola
2014-15 évi kosárlabda eredményei
Mathiászosok az U11-es országos döntőn. Első sor: Gulyás
Máté, Ladovszky János, B. Kovács Levente, Gulyás Patrik,
Majer Tamás, Sütő Márton. Álló sor: Benda Gábor, Kovács
Bálint, Hévízi Dóra, Rácz Dávic, H. Szabó Bálint, Kéri Krisztofer, Kovács Gergely, Sörös Roland. Középen: Lakosa Zsolt
edző, testnevelő

„Kecske Kupa” körzeti
kosárlabda bajnokság:
A legkisebbek küzdelmében
két csapattal indultunk. Havonta egy-egy fordulóban kétkét meccset játszottunk, s bár
itt sem hirdetnek hivatalos
végeredményt, de az egész év
során csak az Akadémia városi csapatától kaptunk ki.
Diákolimpia II. kcs. városi
és megyei 1. hely.
A tavalyi sikereket felülmúlva, idén a megyei bajnoki
címet is sikerült megszerezni.
Jövőre a III. és a II. korcsoportban is hasonló terveink
vannak.
„Add tovább” verseny megyei 1. hely Országos Jamboree-ba jutottunk.
Itt is sikerült az elmúlt évi
eredményt hoznunk. A teljesítmény értékét növeli, hogy
2014-ben a Mátyás király Általános Iskolával közösen álltunk ki, míg idén önállóan is
bejutottunk az országos döntőbe.

MKOSZ Kenguru Kupa
bajnokságában
U11-es
együttesünk, több mint 200
gárdát megelőzve, egyedüli iskolai csapatként utazhatott az Országos Jamboree-ra. A torna legjobb
játékosai közé beválogatták
Gulyás Patrikot, aki különdíjas lett.

A Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia U12-es fiai
is eljutottak a korosztályuk
országos Jamboree-ára. Iskolánk hat tanulója, azaz a
társaság fele (+edző) vett
részt a rangos eseményen.
Az „All Star” csapat tagja a
katonatelepi Zsitva Zoltán
lett.

Gulyás Patrik, az U11-es
bajnokság országos döntőjének különdíjasa

Zsitva Zoltán, az U12-es bajnokság döntőjének különdíjasa

Az MKOSZ az U14-es
korosztály alatti országos
döntőin nem hirdet végeredményt. A mérkőzéseket
jamboree rendszerben játs�szák. A sikeres bajnoki év
végén a cél az önfeledt szórakozás.
A sikereket elérő játékosaink: Balázs-Kovács Levente,
Benda Gábor Ferenc, Bera Sándor, Bognár Péter, Farkas Kitti,
Fruktusz Kevin, Farkas Sándor,
Gál Martin, Gáspár Milán, Gulyás Máté, Gulyás Patrik, Hévízi
Dóra Ágnes, Homoki-Szabó Dávid, Huszár Barbara, Kéri Krisztofer, Kovács Bálint, Kovács
Gergely, Kovács István, Majer
Tamás, Németh Dorina, Nyitrai
Bettina, Rácz Dávid, Simon
Róbert, Simon Vivien, Sörös
Roland, Sütő Márton, Szilágyi
Edina, Szurnyák Zsombor, Tóth
Napsugár, Valkai Zsolt, Zoboki
Dávid, Zoboki Nikolett, Zsitva
Zoltán Barnabás, Ladovszky
János. Edző, testnevelő: Lakosa Zsolt
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A strand veszélyei
Bár a nyár utolsó hónapja van, mégis érdemes pár szót
ejteni a vízi balestekről, azok megelőzéséről, illetve a
teendőkről, ha környezetünkben véletlen ilyen esttel találkozunk.
A vízi balesetek leginkább
rettegett formája a vízbe fulladás.
Ennek azonban több oka
lehet. Azért fontos ezt taglalni, mert a megelőzés is kön�nyebb ezek ismeretében.
Elsődleges okok:
1. Úszni nem tudás
2. Vízbiztonság hiánya
3. Saját képességek túlbecsülése
4. Hirtelen kimerülés
5. Az úszást jelentősen
nehezítő körülmény (ruházat, lehűlés, alkohol, gyógyszer)
Mindezek következménye,
hogy a balesetes nem tud a
felszínen maradni, pánikba
esik.
Másodlagos okok
1. Hideghatás.
– A szakirodalom „búvárreflex” néven említi azt az
életet veszélyeztető reflexet,
mely az arcot, homlokot ért
hirtelen hideg hatás okoz.
Ilyenkor szívmegállás, életve-

szélyes szívritmuszavar jöhet
létre. ( Asystolia, kamrafibrillátió) A felhevült testű személy hidegvízbe ugrása esetén áll fenn ennek a veszélye.
– A hirtelen hideg hatására
a gégebemenet felől ( nyaki
részen) gégegörcs alakulhat
ki, ami a levegő útját elzárja
és légzési elégtelenség áll be.
– A +4Co-os vízben az
edzetlen egyén negyed órán
belül eszméletét veszítheti, s
fél-egy órán belül meghalhat
a test kihűlése miatt.
2. Pánik: érzelmi shock hatást válthat ki
3. Trauma: általában a
vízbe ugrások során történik.
Ilyenkor sérülhet a nyaki gerinc, ami eszméletvesztéssel,
bénulással járhat. A gyomor
tájékot ért nagy ütés, vagy a
koponya sérülése is magatehetetlenné teszi a sérültet.
4. Betegségek. Epilepszia,
szívbetegség, cukorbetegség
is okozhatnak eszméletvesztéses állapotokat.

Milyen segítséget tudunk adni?
1. Kimentés: Csak az vállalkozzék rá, aki jó úszni tudáson és vízbiztonságon felül
vízből mentési képzettséggel
és gyakorlattal is rendelkezik,
különben könnyen áldozattá
válhat! A szabályos engedél�lyel működő fürdőző helyeken
szakszemélyzet is van, így
őket kell értesíteni.
2. Nagyon fontos hogy
azonnal jelezzük a 104-es
telefonszámon a mentőknek
a balesetet, hogy a szaksegítség minél előbb odaérjen.
A baleset pontos helyének
meghatározásán túl adjuk
meg nevünket, telefonszámunkat is. Gondoskodjunk
arról, hogy nehezen megtalálható baleseti helyszín esetén
az érkező mentő elé az úthoz
küldjünk valakit, aki megmutatja az utat a mentőnek.
3. A helyszínen maradó
segítő a légutak szabaddá
tételét és a befúvásos lélegeztetést jó, ha a lehető legkorábban megkezdi.
4. A műfogsor eltávolítása,
vagy a szájüreg gyors áttörlése már a légút szabaddá téte-

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

lét képezheti. A lélegeztetés
gyakorlatot igénylő feladat.
Körültekintőnek kell lenni,
nehogy nyaki gerinc sérült
legyen a balesetet szenvedett
személy, mert ilyen estben a
nyak vongálásával esetleg nagyobb bajt okozhatunk. A stabil oldalfekvő helyzettel sok
segítséget adhatunk és kevés
kárt okozhatunk.
5. Amint szakszemélyzet
veszi át a sérült ellátását,
azzal segítünk a legtöbbet,
ha hátrább lépve csendben
hagyjuk őket dolgozni. Minden perc számít ilyenkor és
gyakorlatlan személyek beleszólása nehezíti a munkájukat.
Kívánok Önöknek a nyár
hátralévő részében gondtalan pihenést, kikapcsolódást!
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Felhívás a parlagfű irtására!
A parlagfű irtása kötelező, a
védekezés közérdek!
A parlagfű szabad földön
kora tavasztól a késő őszi
fagyokig megjelenhet, a magjai 30-40 évig is megőrzik
életképességüket. A parlagfű
pollenje az arra érzékenyeknek súlyos allergiás tüneteket
okoz. Az ingatlantulajdonosok és földhasználók kötelessége a gyom irtása.
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény
előírja, hogy a földhasználó
köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt
az állapotot a vegetáció végéig fenntartani. A parlagfű
mentesítést elmulasztókkal

szemben a hatóság közérdekű védekezést rendelhet
el. A kényszerkaszálást a föld
tulajdonosa köteles megtéríteni. A megtérítendő összeg
nem azonos a kiszabható
bírsággal, mely 15 ezer Fttól 5 millióig terjed. A bírság
adók módjára behajtható. A
hatóságok várják a bejelentéseket, de saját ellenőrzést is
végeznek. Aki gazos területet
lát, jelezze a hatóságoknak
mindannyiunk érdekében.

Bejelentések Kecskeméten:
– Belterületi magántulajdonú ingatlan esetében: Polgármesteri Hivatal: 76/513-535
– Közterületek esetén: Városrendészet: 76/320-480
– Önkormányzati ingatlan
esetében: 76/513-513
– Külterületi ingatlanok
esetében: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: 76/502450 és 76/481-671
Katonatelepen jellemző a
gondosan rendben tartott
ápolt kertes ingatlan. Éppen ezért lépjünk fel azok
ellen a zömében külterületi földhasználók ellen, akik
semmibe veszik a törvényt.
Egyre kevesebb ilyen van, de
tegyünk róla, hogy ne is legyen.
Varga Zsolt

Katonatelepi
Kézimunka Klub
A Katonatelepi Kézimunka
Klub szeretettel vár mindenkit, aki szeret horgolni, kötni,
stb., vagy szívesen megismerkedne valamelyik technikával.
A foglalkozások helye és ideje:
minden péntek 16 órától 18
óráig: Katonatelepi Fiókkönyvtár.
Ezúton tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy augusztus 21-én a klubfoglalkozás elmarad.

Katonatelepi Polgárőrség Egyesület

Beszámoló 2010-2014 közötti időszakról
Tisztelt Katonatelepi
Lakótársaink!
A Katonatelepi Közügyek c. újság 2015. júliusi számának 3.
oldalán valamennyi Katonatelepen működő civil szervezet
felszólítást kapott arra vonatkozóan, hogy mutassa be az
elmúlt négy év gazdálkodását,

közpénz felhasználását. Bár
polgárőrségünk ezt a lentebb
részletezett módon évente
több lépésben is megtette,
most a felszólításnak eleget
téve, a négy évet egészében
áttekintve-összefoglalva
is
megküldjük beszámolónkat,
köszönve még egyszer minden
támogató felajánlását.

KATONATELEPI POLGÁRŐRSÉG: 2010-2014 tény és 2015 TERV
Bevételek
2010 év
2011 év
2012 év
2013 év
2014 év
2015 év
						
tervezett
Kapott bankkamat
913
268
143
32
30
30
Lakossági támogatás
593 500
143 000
271 500
66 500
363500
150000
Önkormányzati támogatás
1 550 000
1 700 000
600 000
640 000
621500
800000
NCA támogatás
299 000
0
0
0
0
0
IRM pályázati támogatás
2 176 627
0
0
0
0
0
OPSZ TÁMOGATÁS
300 000
110 000
0
0
0
0
Lim-lom akció (VG. Kft
célirányos támogatása)
50 000
0
80 000
0
0
0
KÁRTÉRÍTÉS (biztosítás után, stb..)
0
15 000
99 815
0
0
0
POLGÁRŐRSZÖV. BM TÁMOGATÁS
0
110 000
220 000
250 000
386500
300000
1% jövedelem adóból
0
233 172
156 247
93 562
157326
150000
Összes bevétel
4 970 040
2 311 440 1 427 705
1 050 094
1528856 1430000
						
Kiadások
2010 év
2011 év
2012 év
2013 év
2014 év
2015 év
tervezett
Biztosítás
41 400
83 496
54 088
42 620
41208
40000
Bankköltség
108 227
31 750
31 757
31 810
55762
60000
Formaruha
55 955
4 513
0
0
250 203
100000
Tagdíjak (OPSZ, stb..)
10 000
5 000
5 100		
20400
20000
Technikai eszközök
165 358
2 613
24 990		
44450
60000
Munkabér
179 000
0
0
0
0
0
Közteher (bér)
54 000
0
0
0
0
0
Gépkocsi üzemeltetési,
fenntartási költségei
1 169 042
716 048
780 878
497 509
733996
700000
Működés és egyéb ktg.
(irodaszer, internet stb.)
2 963 857
307 858
470 067
432 943
477817
450000
Összes költség
4 746 839
1 151 278 1 366 880
1 004 882
1 623 836 1430000
Értékcsökkenés
276719
468 928
388684
345961
345961
Terepjáró vásárlás		 1 480 085

• A Szemezgető c. újság
minden számában hírt adtunk
magunkról, működésünkről.
• Az OBH (Országos Bírósági Hivatal) részére minden évben leadtuk szakmai-pénzügyi
jelentésünket, amihez nyilvánosan bárki hozzáférhet (a
most elfogadott törvényi szabályozás szerint, a jövő évtől
sajnos már csak akkor, ha fizet
a közérdekű adatért).
• Az önkormányzati, Polgárőr Szövetségi, Minisztériumi pályázatok szakmai-pénzügyi beszámolója minden
esetben határidőre megtörtént
és a támogató szervezet azt el
is fogadta. E beszámolók közül
az önkormányzatiakkat nyilvános ülésen tárgyalta az önkormányzat szakbizottsága, valamint valamennyi elszámolást a
polgárőrség éves taggyűlései.
• Éves közhasznúsági jelentéseink a www.katonatelep.hu
oldalon – a törvényi előírásnak
megfelelően – teljes terjedelemben megjelentek.
Héjjas János elnök

A POLGÁROK őreit támogathatod: Csekkszámlaszám: 11732002-2038096

Tanév nyitó
ünnepség
2015. augusztus 28-án
pénteken 17 órakor
A tankönyvek átvétele is
ezen a napon történik. A
tankönyveket szülő veheti
át, az átvételt aláírásával
igazolja.

A Katona József Megyei
Könyvtár Katonatelepi
Fiókkönyvtára a hosszú
hétvégén is rendes nyitva
tartással várja olvasóit.

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

