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Új fejezet
a szőlészeti és
borászati
kutatásban
Katonatelepen
A helyi és országos sajtó széleskörű tájékoztatást adott egy
újjáépített laboratórium 2015.
február 4-ei átadásáról Kecskemét Katonatelepen. Ennek kapcsán célszerű olvasóinknak egy
rövid összefoglalást, tájékoztatást adni városrészünk fontos
kutatóhelyének történetéről és
jelenlegi szerepéről, helyzetéről.
Katonatelep jelenlegi lakosságának igen kis hányada tud arról,
hogy egy nagy múltú (és remélhetőleg nagy jövőjű) intézet működik közvetlen 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 felkelti az intézet iránt.

A szőlészettel és borászattal
foglalkozó tudományok Magyarországon akkor kerültek az
érdeklődés középpontjába, amikor a filoxéra (szőlő gyökértetű)
az 1800-as évek végén elpusztította a magyar ültetvények
csaknem kétharmadát. Ezután
értékelődött fel a Duna-Tisza
köze, mint szőlőtermesztő terü-
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let, lévén a homokos talaj ellenálló a filoxéra pusztításának. A
magyar állam a szőlő rekonstrukció során megalapította az
országos hatáskörű Ampelológiai Intézetet, melyhez később
kapcsolódott a mai Katonatelep-i szőlőtermelő és kutató
egység is.
Kecskemét város északkeleti
peremén művelte szőlőskertjét
Katona Zsigmond híres gyógyszerész, aki felismerte az immunis homoktalaj jelentőségét
és próbált segíteni más szőlőtermő területek átmentésében.
1889-ben Katona Kecskemétre
hívta Mathiász Jánost, az akkor
már Európa szerte ismert, és
elismert szőlősgazdát, aki Tokaj-hegyaljai területén (Szőlőske) vezette birtokát és szerette
volna a filoxéra elől biztos helyre
menekíteni szaporítóanyagait.
Mathiász János még ez évben
vásárolt 17 hold homokterületet Katona Zsigmond birtoka
mellett és telepített át főleg csemege, részben borszőlőfajtákat,
melyekből eladott sokat az újjátelepítésekhez, 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 szőlészet és borászat fellegvárának
számít.Itt kerültek kialakításra
az új szervezetnek megfelelő laborépületek.
A Kecskemét környéki homokos talajokon több kísérleti
ültetvény létesült, 1883-ban
Miklósvári Miklós Gyula kormánybiztos hozott létre állami
minta szőlőtelepet, ahol a fő
feladat a filoxérától mentes szőlő-szaporítóanyag előállítása és
forgalmazása volt, akárcsak később, 1898 után Katonatelepen
a Mathiász birtok, Mathiász telep. Mathiász János elsősorban
csemegeszőlők nemesítésébe
kezdett, míg Miklóstelepen (2.
kép) a szőlőnemesítés (állami
támogatással, főleg borszőlő)
csak a második világháború
után kezdődött (1948).
Katonatelep szőlészeti és borászati kísérleti és fejlesztő tevékenysége igen göröngyös utat
járt be, míg a mai állapotig eljutott. Mathiász János halála után
a család tönkrement és a birtokot 1926-ban a magyar állam
megvásárolta és kialakította az
„Állami Mathiász János szőlőtelepet”. A két világháború közötti
időszak nem kedvezett a kutató

fejlesztő munkának, viszont előtérbe került a kiskerti étkezési
szőlő iránti érdeklődés, ami
máig is meglapozza a tevékenységet. Az állami kutatási vérkeringésbe hivatalosan 1950-ben
kezdődött, amikor az Országos
Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézet vette át a Mathiász telepet és egy 17 hektáros földterülettel (melynek kétharmada szőlő volt) „üzemegységet”
alakított ki. Ez a terület bővült
1960-ig Úrrét-pusztai szőlőkkel,
majd állami tartalékföldekből és
termelőszövetkezeti területekből (Béke-szövetkezet) egészen
120 ha földterületig (ebből 45
ha szőlő) jutott el. Az Országos
Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézet ekkor már kutató hálózattá szerveződött, Budapest
Központtal és a fontosabb borvidékeken kutatóállomásokkal
(Tarcal, Badacsony, Pécs, Eger,
Kecskemét). A Kecskeméti
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 rengeteg gazdasági és történelmi vihart vészelt át, a megpróbáltatások nem értek véget.
Tudománypolitikai és gazdasági
megfontolások alapján a kutatási struktúrát számtalanszor
átformálták, új és néha egymásnak ellentmondó elképzelések
mentén, és az állami finanszírozás is át-, majd visszaváltott
gazdálkodásba (gazdasági társaságokhoz csatolás), oktatás
és kutatás összegyúrásába,
egyik minisztériumtól a másikhoz való csatolással. (FM, FVM,
VM, Oktatási Minisztérium).
Reméljük ez most - legalább is
egy ideig- nyugvópontra jut és
a NAIK (Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ) kebelén
belül az állam átfogóan, célratörően tudja irányítani és finanszírozni a szőlészeti és borászati
kutatásokat.
Ez alatt a 40 év alatt (19732013) a Kecskeméti szőlészeti
és borászati kutatás jelentős
szellemi és anyagi veszteségeket 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 kutatógárda egy része nem költözött vidékre és mire a Kisfái új
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központ a laboratóriumokkal
elkezdett működni, még egy irányítás alatt a többi állomással,
az egyes részlegek már kezdtek leszakadni és gazdálkodó
egységekhez csatolódni (pld.
Lakitelek a Szikrai Állami Gazdasághoz). Ezek után a gazdálkodó egységek sorra igyekeztek
megszabadulni a kutatóhelyektől és megkezdődött az egyetemekhez, oktatáshoz való csatolás. Kecskemét (Katonateleppel
és Miklós teleppel együtt) előbb
a Kertészeti Egyetem, majd a
Szent István Egyetemhez csatoltan működött, végül egészen
2013-ig a Corvinus Egyetem
Szőlészeti és Borászati Intézetének Kutató Állomása lett. A korábban bezárt, közigazgatásilag
Kecskeméthez tartozó Miklós
telepi kutatóintézeti laboratóriumot 2015 februárjára telepítették át Katonatelepre, ahol a 20
hektárnyi szőlőterületen jelenleg 17-en dolgoznak.
Katonatelep tudományos,
oktatói és gazdálkodási
tevékenysége napjainkig
A Mathiász féle birtok a nagyhírű szőlőnemesítő keresztezéses nemesítései, számos,
máig is népszerű és híres csemegeszőlő fajtái mellett, neves
szőlő szaporítóanyag termesztő
és forgalmazó is volt. Az első
világháború ezt a munkát tönkretette és halála után az állami
beavatkozás után is sokáig a
telep csak vegetált. Katonatelep elsősorban a csemegeszőlő
fajták nemesítéséről lett híressé, igazán azonban nehezen
terjedtek, mert szaporítóanyag
hiány volt. Az új fajták szaporításának hatékony módszereit,
az egyrügyes dugványozást,
Katonatelepen Andrássy Elemér
dolgozta ki a 60-as évek elején,
ehhez üvegházakat is felépítettek, melyeket 1980 után már
újak, modernebbek váltottak
fel. A második világháború után
a nemesítési munkába kapcsolódott Kocsis Pál Kossuth-díjas
szőlőnemesítő, Darnay Ernő és
Szegedi Sándor, majd később
Hajdu Edit, ifj. Kozma Pál, akik
a nemesítés mellett nagy súlyt
fektettek a kiegészítő kutatásokra is, többek között a termesztési érték megállapításra,
csemegeszőlő tárolási, szállítási
és öntözési lehetőségeinek vizsgálatára.

A kutatási tevékenységhez
elengedhetetlen laborok leginkább a Kisfái központban
működtek, majd annak megszűnése után teljes egészében
Miklós telepre kerültek. Miután
Katonatelepre koncentrálódott
csaknem a teljes kutatási szőlőterület borszőlő termésének
feldolgozása, itt építettek fel egy
3000 hl kapacitású beton tartályokból álló hantolt pincét, és
kis volumenben értékesítettek
homoki borokat, kiskereskedelmi forgalomban is, de borászati
kísérletek itt nem folytak.
A Kecskeméti Kertészeti Főiskola szerény mértékben, de
teret nyújtott kutatóinknak az
eredmények közvetítésére a diákok 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 oktatásban, de az utóbbi években
ez teljesen háttérbe szorult. A
szaktanácsadási tevékenység
a Főiskolánál létesített Területi Szaktanácsadási Központon
belül történt, de a szőlészet és
borászat nem tartozott a leglátogatottabb képzések közé.
A Katonatelepi gazdálkodásban egyre inkább a szaporítóanyag előállítás és forgalmazás,
valamint szerényebb méretekben a szőlő és borértékesítés
játszott szerepet.
2013 végén a Corvinus Egyetem visszaadta a VM kezelésébe
a Kecskeméti két kutatóállomást
a laborokkal és az ingatlanokkal,
szőlőterületekkel együtt. A NAIK,
mint új agrárkutatási szervezet
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 agrárkutatási és fejlesztési szervezet,
melyet a magyar agrárgazdaság
versenyképességének növelése érdekében hoztak létre. A
szervezetben integráltan foglalkoznak az élelmiszer és agrárgazdaság olyan problémáival,
melyek a gazdálkodó szervezetekben, egyetemeken nem képesek önállóan, csak pályázatokból hatékonyan működni. Ebbe
a szervezetbe tömörítették első
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lépésként a volt Központi Élelmiszerkutató Intézetet, több
gyümölcstermesztési, állattenyésztési 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 Kutató Állomással működik,
ahol közös témarendszerben az
alábbi kutatásfejlesztési feladatokkal foglalkozunk:
• A Duna Borrégióban perspektivikus csemege és borszőlőfajták fajtaérték kutatása,
• az egyes fajták komplex patogénmentesítése,
• az agrobaktériumos golyvásodással szembeni fogékonyság
csökkentése modern módszerekkel,
• a szőlőtermesztés génbanki
anyagainak fenntartása, genetikai vizsgálata és fejlesztése,
• klónszelekciós és keresztezéses nemesítés,
• nagy minőségű és alacsony
önköltségű borok előállításra
alkalmas tőke művelésmódok ,
metszésmódok kialakítása,
• térségi eredetvédelmi rendszerek, termékleírások, és a
termőhelyi kataszter komplex
fejlesztése, elemzése szakértői
feladatainak ellátása,

• alany, nemes törzsültetvény
állományok fenntartása, szaporítóanyagok biztosítása, PB, VT
é BVT állományok létrehozása.
A korábbi laborfelületnek
most csak egy töredéke, és a
nagy műszerek kis része áll az új
laborokban a rendelkezésünkre,
de az alapvető infrastruktúrával,
növénynevelő steril fényszobákkal, diagnosztikai eszközökkel
tudjuk a kutatásokat folytatni.
(4. kép). Egyik legfontosabb feladatunk a patogénmentes szaporítóanyag, a steril növények
előállítása, melyhez pályázati
úton két korszerű izolátor házzal is rendelkezünk.
Az újonnan megnyitott laboratóriumokban szőlészeti és borászati kutatásfejlesztési témákra
is vállalkozunk, és akkreditált
eredményt nem igénylő partnereinknek bor-, növény-, és talaj
alapanalíziseket is végzünk.
Kisebb tételben a legújabb
és a hagyományos, elsősorban
csemege-szőlőfajtákhoz
szaporítóanyagot biztosítunk (lazar.janos@naik.hu), valamint
könnyű illatos kísérleti fehér
borokat árusítunk kísérleti pincészetünkben (6000 Kecskemét,
Katona Zsigmond-u.5, Tel.: +36
76501 430) minden szerdán.
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Ültess fát!

A Városi Támogatási Program keretében elnyert pályázati
összegből szépítettük az iskola udvarát. Szülők segítségével
fákat, cserjéket, tujákat, virágokat ültettünk az iskola parkjában. Igen nagy füves területtel rendelkezik az iskola, amelynek
rendben tartása, szépítése nem könnyű feladat. A most ősszel
elültetett növények tavasszal mindannyiunk örömére virágoznak és évről-évre hajtani, növekedni fognak.

Dr. Kerényi Zoltán

2015. november 21-én 19 órai kezdettel tartjuk hagyományos jótékonysági bálunkat a Mathiász Iskola sportcsarnokában.
A jó hangulatú bál szervezői az iskola szülő és pedagógus
tagjai. Az estre vacsorás és táncos belépők válthatók. A vacsora készítője a Hollogasztro Kft..
Fellépők:
		
Zenél:

n

Retromantik tánccsoport
Kurázsi Táncműhely
Program zenekar

Keressük azon támogatók felajánlásait, akik az est műsorának fellépőit valamint a zenekar meghívását támogatják. A
támogatóknak lehetőséget adunk a bál alkalmával reklám molinójuk kihelyezésére a sportcsarnokban, a bálon köszöntjük
őket megköszönve támogatásukat és a támogatók névsorát
közzé tesszük a Katonatelepi Közügyek következő számában.
Jegyek és asztalfoglalás elővételben
az iskola titkári irodájában (Tel.: 76/471-045)
valamint a Lugas sor és Mályva utcai Vegyesboltban
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET
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Őszi történések az óvodában
Mostanra az új kisgyerekek megszokták az óvodai életet, többségük szívesen jár óvodába, jól érzi itt magát. A
„régi” ovisok visszaszoktak, rátaláltak a régi barátokra
és újakat is szereztek. Szeptemberben volt az első közös
élményünk: szüretelni voltunk a Kutató Intézetben. Egy
régi kedves apuka vállalta lovas kocsival a szállításunkat. A gyerekek örömmel szedték a fürtöket, darálták a
szőlőt, kóstolták a friss mustot. Nagyon jól éreztük magunkat mindannyian, köszönet érte minden segítőnek.
Színházi előadásokat is látogattunk, illetve helyben is
volt előadás. Volt csoport, aki
az Ifjúsági Otthonban járt és
volt, aki a Cirókában. Mindkét
helyről élményekkel gazdagodva tértek vissza a gyerekek. Az
aranyszőrű bárány c. mesét
pedig házhoz hozta nekünk
Tímár Zoltán bábművész. Hatalmas élmény volt a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt.
A Platán utcai épület régi
részének csoportjai (Cica,
Maci) új ablakokat kaptak.
Mindannyiunk örömére szolgálnak ezek a korszerű nyílászárók, amiken már nem
szökik ki a meleg, és nem jön
be a hideg. A dajka nénik is
bátran takarítják a jövőben
az ablakokat; a régiek ugyanis
már balesetveszélyesek voltak
ebből a szempontból. Az udvaron a betonos részen elkészült
a gumiburkolat: itt a gyerekek
most már bátran motorozhatnak, autózhatnak, rollerezhetnek. Az iskolai csoportunk
(Csigabiga) pedig új szőnyegek
vásárlására kapott lehetőséget, ami a közeljövőben meg
is valósul.
Nagy öröm ért minket a múlt
héten: minden csoport 25.000
Ft értékben vásárolhatott já-

tékot. Az óvó nénik esténként
az Alföld Áruház Sport – és
Játékosztályát látogatták, válogatva a játékok között.
Október hónapban óvodánk
is részt vett a Ceglédi úti Óvoda által szervezett Pöttöm
Próba elnevezésű közlekedési
versenyen egy hat fős csapattal. Előtte minden csoportban
lázasan készültek a versenyre
a gyerekek a felnőttek segítségével. Közlekedési táblákkal
ismerkedtek, kiszínezték őket,
séták alkalmával megnézték a
valóságban, közlekedési szituációkkal ismerkedtek, elsajátították a közlekedési lámpa
színeit, megtanulták, melyik

szín után melyik következik
és hogy ilyenkor mi a teendő.
Ismerkedtek a rendőri karjelzésekkel, gyakorolták, hogyan
kell viselkedni egy-egy jelzés
esetén. A versenyen 13 óvoda
14 csapattal képviseltette magát, a mi csapatunk a 7. helyen
végzett. A csapat tagjai voltak:
Juhász Andor és Poór Lili
Kata (Cica csoport), Deli Beáta Tímea (Csigabiga csoport),
Csóka Luca Eszter és Farsang
Ákos (Katica csoport) és Fertig

Bendegúz (Maci csoport). Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
A nevelőtestületünket is
érintette a pedagógus életpálya által előírt minősítés.
Szeptemberben Bujdosó Tünde, októberben pedig jómagam (Obbágy Tiborné Netti)
mérettettünk meg. Tavaly
töltöttük fel a portfóliónkat,
és most a háromtagú bizottság látogatására került sor.
Mindketten jól vettük az akadályt, minősítésünk sikerült.
Elmondhatatlanul boldogok
vagyunk, és örülünk, hogy
vége ennek a szakasznak az
életünkben.
Továbbképzéseken is részt
vettünk az elmúlt hetekben.
A „Stressz, kiégés a pedagóguspályán – megküzdési
stratégiák” című képzésen
négy, a ”Digitális taneszközök
alkalmazásának lehetőségei
óvodás és kisiskolás korban”
címűn pedig három óvodapedagógus vett részt. Bizonyára tudják majd hasznosítani
munkájuk során az új ismereteket.
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Megérkezett az Influenza elleni
védőoltás!
Tisztelt olvasók!
Megérkeztek a háziorvosi
praxisokba és a gyógyszertárakba az influenza elleni védőoltások.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alábbi
esetekben lehet térítés mentesen kérni a háziorvosoknál
az influenza elleni védőoltást:
– Krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedők
– Krónikus szív- és érrendszeri betegek
– Immunhiányos betegek
– Krónikus májbetegek
– Krónikus vesebetegek
– Cukorbetegek
– Várandósok
– 60 év feletti személyek
– Egyészségügyi szolgálat
dolgozói
– Szociális gondozók
Bárki, aki szeretné felvenni
az oltást és nem jogosult a
térítésmentes oltásra, háziorvosánál receptre felírathatja,
a patikában kiváltja és a háziorvos, vagy ápolónő beadja az
oltást.

Miért van jelentősége
a védőoltásnak?
A betegség terjedése:
Az influenza vírusok az
egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd alatt keletkező váladék
cseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek. Az egyéb
légúti fertőzésektől azonban
az influenza fertőzések általában eltérnek a terjedés gyorsaságában. Közösségek pl. iskolák, munkahelyek, szociális
otthonok tagjainak többsége
egyik napról a másikra eshet
ágynak az influenza következtében.
Tünetek:
Pár napos lappangási idő
után hirtelen lázzal, izom,
ízületi, fej- és torokfájdalommal jár. Száraz köhögés,

hörghurut, tüdőgyulladás kísérheti.
Fontos különbség az influenza és egyéb légúti megbetegedések között, hogy az
Influenza kezdeti tünetei
közül a hurutos tünetek hiányoznak.
Hirtelen kezdet, magas láz,
erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők.
A magas láz és a toxikus
tünetek a csecsemők, idősek
és tartós betegségben szenvedők számára veszélyes lehet.
Náluk a baktériumok okozta
felülfertőződés, tüdőgyulladás
is gyakoribb.
Szövődmény menetes esetekben az influenza 1-2 hét
alatt tüneti szerek mellett magától gyógyul.

A betegség járványügyi
jelentősége
– Több megbetegedést,
halálesetet okoz néhány hét
alatt, mint az összes többi bejelentendő fertőző megbetegedés egész év folyamán
– Pándémiát ( világjárványt)
okozhat
Megelőzés:
Járványos időszakban a zárt
helyek, tömegek kerülése, gya-

kori szellőztetés, vitamindús
ételek fogyasztása, a betegek
elkülönítése, maszk viselése
javasolt.
A fertőzés megelőzésének
egyetlen hatékony módja, az
időben végzett védőoltás.
Védőoltás:
A kórokozó változékonysága
miatt minden évben új oltóanyag készül és új oltás felvétele szükséges.
Az oltás helyén rövid ideig
tartó fájdalom, pír, gyengeség
jelentkezhet.
Nem oltható az, akinek tojásfogyasztás után súlyos allergiás reakciója volt.
Lázas betegség során sem
adunk védőoltást, de a gyógyulást követően egy hét múlva felvehető az oltás.
Környező személyek védelme:
– Fontos, hogy akinek a
családjában csecsemő, kisgyermek, várandós anya, idős,
legyengült személy, súlyos beteg van, vegye fel a védőoltást.
Védjük ezzel azokat a személyeket, akik számára ez a betegség súlyos következmén�nyel járhat.
– A beteg személy ne menjen közösségbe, ne terjessze a
betegséget!

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Teendők megbetegedés
esetén:
– Lázcsillapítás részben
gyógyszerrel, részben a test
hűtésével, pl. langyos zuhan�nyal történhet. Ne fűtsük a
szobát túl, és vastagon se takarózzunk be!
– A bőséges folyadékfogyasztás rendkívül fontos.
– A C-vitaminban gazdag
ételek és a tabletta is a szervezet védekező képességét
támogatja.
– A néhány napos ágynyugalom, pihenés felgyorsítja a
gyógyulást.
Kívánok Jó egészséget,
influenza mentes telet.
Dr Serfőző Katalin
háziorvos
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Advent elé…
A levelekből lassan csak hírmondót találni a fákon. A
kamra – ha áldás volt a munkán – kellemes gyümölcsillatot áraszt. Az őszi ködök sejtelmes fényeket keltenek,
amit kutyák ugatnak. Sötétben indulunk és sötétben érkezünk a munkából. Így ősszel két világ van Katonatelepen: a főút zajos forgalma, ahova néha éppen elég ráfordulni és máris visz a forgalom lüktetése. A másik meg
a főúton kívüli világ csenddel, kerti illatokkal, otthonnal,
meleggel. Emlékekkel, célokkal és álmokkal… adventbe
forduló idővel. A természet lassul, szinte megáll. Mi meg
már rég elvesztettük azt a képességünket, hogy együtt
lassuljunk vele. Elszakadtunk természettől, időtől, várakozni tudástól. Pörgésből pörgésbe esünk – így karácsony előtt egy hónappal. Forduljunk le egy kicsit az élet
lüktető főútjáról és érkezzünk meg lélekben oda, ahol
csend, otthon vár… az adventbe forduló időbe!
Az advent a „legfiatalabb”
egyházi ünnepek közé tartozik. A korai keresztyénség a
húsvétot és pünkösdöt már
az első évektől ünnepelte. A
karácsonyt, mint Jézus születésének emlékünnepét csak
valamikor a 4. századtól tartották meg. Ekkor döntöttek
úgy, hogy a húsvétot megelőző
hathetes böjthöz hasonlóan a
karácsonyt is hathetes felkészülési időszak előzze meg.
Aztán a hat hetet később négy
hétre csökkentették. Ez az idő
a várakozás, készülés ideje az
Úr eljövetelére (adventus Domini).
Nem szeretünk várakozni.
Az időnk végtelenül – vagy
inkább végesen – beosztott.
Várni úgy és akkor érdemes,
ha biztosak vagyunk abban,
hogy eljön, aki ígérte, vagy
bizonyosan bekövetkezik az,
amit reméltünk. Lehet, hogy a
várakozni nem tudásunk mögött a csalódástól való félelem
is meghúzódik. Lehet, hogy
jócskán vannak már mögöttünk beteljesülés nélküli várakozások – az ilyenekre gondolni ünnepek közeledtével talán
még nehezebb. És lehet az is,
hogy csak éppen arra nem várunk, vártunk, aki pedig valóban eljött.
Adventkor az „Úr érkezésére” lehet készülni. Furcsa kettősség ez, hiszen egy kétezer
éves eseményre emlékezünk
és mégis minden évben eljövetelt várunk. Benne van ebben, hogy lehet, valami, valaki
eljött már régen, de engem

még nem érintett meg, semmi hatással nem volt rám. A
karácsony előtti hetek készülődését talán a gyerekek érzik
és élik át leginkább: bennük
még van valami a kíváncsiságból, látnak titkokat és

hisznek valamiféle csodában.
Nekünk meg marad a pörgés,
készülődés, kifulladás. És így
érkezünk meg az ünnepre.
Nem lehet, hogy minden évben elrontunk valamit? Hogy
advent csak valamiféle üressé
vált, esetleg szép szokásokban kimerülő időszaka az évnek? Nem lehet, hogy valamit
éppen az őszintén várakozó,
csodákat váró gyerekektől kellene megtanulnunk?
Mitől lehet más, teljesebb
az előttünk lévő advent?
1, Ha elhisszük, hogy az Úr
itt van ebben a világban. Az
első advent, amikor a Meg-

váltó érkezését várták, sokak
számára felfokozott időszak
volt. Az emberi vágyak találkoztak az isteni tervvel. Az
emberek lélekre, értelemre
vágytak. Megsejtették, hogy az
élet több a puszta létnél. Nem
elég a lélekben mélyre ásni,
hanem fel is kellene emelkedni
és így élni a mindennapokat
is. Az isteni terv pedig az volt,
hogy Ő itt él az emberek között. Emberi élethelyzetekben
és viszonyok között mutatja
meg, hogy milyen az Isten:
odaforduló, könyörülő, szenvedést hozó és emberközeli.
2, Más lehet az advent, ha
engedjük, hogy közel jöjjön az
Úr. Nem az ember érkezéséről,
hanem Istenéről szólhat ez az
időszak. Mintha az ember tétlen lenne és az Isten keresne,
kutatna, venné kisebbé a távol-

a lelket kitakarítva. Nem a tárgyakat a helyükre téve, hanem
a dolgainkat és kapcsolatainkat. Talán leporolva a Bibliát.
Meg lemosva a lélek-ablakot,
hogy fény, az Isten világossága
jobban bevilágíthasson. Feltakarítva a foltokat, amiket mások életén, lelkén hagytunk.
Szóval készülünk. Nem külsőségekben, általában azzal van
a legkevesebb gond. Hanem a
lélek kitakarításával.
4, Más lehet az advent, ha
együtt vagyunk a szeretteinkkel. Hihetetlen nyomás nehezedik ránk: vásárlás, vélt és
valós feladatok, megfelelni
akarások. Csak éppen együtt
nem vagyunk, de legalábbis
keveset. Az Úr érkezése minket, embereket, családokat,
barátokat is közelebb hozhat
egymáshoz. Legyünk együtt!

ságot közte és közöttünk. Van,
amikor annak van ideje, hogy
az ember keresse az Urat. De
alapjában véve az Isten akar
ránk találni. Ő eljött, jelen van
a világban. Nekünk közel kellene engedni Őt. Ez annyit jelent, hogy teret engedek neki.
Egy kicsit kinyílok felé. Imádkozok, templomba megyek és
befogadóvá teszem önmagam.
3, Ha valaki érkezik hozzánk, akkor készülünk. Valamelyest a látogatótól is függ,
hogy hogyan. Mindenesetre
igyekszünk illő módon fogadni. Ha az Isten érkezik, talán
ismeretlenül is, jó, ha készülünk rá. Nem a szobát, hanem

Gyújtsuk meg együtt a gyertyákat az adventi koszorún!
Beszélgessünk,
figyeljünk
egymásra. Szükségünk van az
együtt töltött minőségi időre.
Advent az Istenhez közeledve
a másik emberhez való közeledésünkben lehet teljessé.
Ha a hosszú, téli estéken hazatérve lefordulunk a lüktető
főútról és házunk felé vesszük
az irányt érkezzünk meg az
adventi csendbe is, ahol az Úr
érkezik, ahol megérezhető közelsége, ahol készülni lehet és
emberi találkozások rejlenek.
Érkezzünk meg az adventbe
forduló időbe!
Laczay András
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Bemutatkozik a Katonatelepi Kézimunka Klub
A Katonatelepi Kézimunka Klub 2015 áprilisában jött létre. Tagjai katonatelepi alkotókedvű nyugdíjasok, fiatal
felnőttek, és a nyári szünetben csatlakozott a csapathoz
két kisiskolás gyermek is.
Tevékenységünk
nagyon
széleskörű (pl. keresztszemes
hímzés, gobelin varrás, horgolt és kötött munkák, kalocsai hímzés, szőnyeg szövés,
harisnyavirág készítése). A
tapasztalt alkotó tagok igyekeznek mindenre megtanítani
az érdeklődő ifjúságot az alapoktól kezdve. Természetesen
egymástól is tudunk tanulni és
ötleteket cserélni. Klubnapunk
péntekenként van az iskolában
található
Fiókkönyvtárban,
15-18 óráig.

Az adventi időszakban sok
szép dísz, ajándék elkészítését
tervezzük, például horgolt díszeket, keresztszemes képeket.
2015. szeptember 12-én
rendezték meg Szarvason a
„Jónak lenni jó” jótékonysági
kiállítást, ahol részt vettem.
Felajánlásom egy keresztszemes kép volt, Madonna gyermekével. A felajánlásokat a
kiállítás után a Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Rehabilitációs és Módszertani
Központban lakók kapják meg.

ságban továbbra is részt
szeretnék venni, mert „Jónak lenni jó”.
Klubunkba szeretettel várunk minden érdeklődő kicsit
és nagyot. Ízelítőnek, kedvcsinálónak mellékeljük Szűcs
Józsefné klubvezető különféle,
egyedi alkotásait.
A klub jelenlegi tagjai:

Mint klubvezető és magánszemély, az ilyen jótékony-

Szűcs Józsefné, klubvezető
Zagyi Sándorné
Kokovai Béláné
Madácsy Katalin
Kissné Inoka Annamária
Polónyi Istvánné
Fehér Imréné
Bene Lászlóné

Még mindig várjuk az érdeklődőket a klubunkba!
Sokat sokszor megszólítottuk már a katonatelepi nyugdíjasokat, ezt tesszük újólag ismét. Sajnos az első hívásunk
óta mindössze néhány tagot tudtunk regisztrálni az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai közé. Ugyancsak kudarcként
éltük meg azt amikor a kirándulásainkra hiába invitáltuk a
katonatelepieket.
Miért érdemes hozzánk
jönni?
Nem elsősorban a kirándulások miatt, mégis ezt említem
elsősorban, mert még frissek
az élmények. Két igen tartalmas programot szerveztünk
augusztus és szeptember hónapban. Jártunk Tápiószentmártonban a Kincsem Parkban,
ahol remek lovas bemutatóban
gyönyörködhettünk, ismerkedtünk az állattartás különböző
módozataival, valamint energizálódtunk az Attila-dombon.
A napot a gyógyfürdőben zártuk. Mindezt az tette lehetővé
számunkra, hogy sikeresen pályáztunk a Nyugdíjas Szövetség
által ( melynek tagjai vagyunk) ,
a Városi Támogatási Programban meghirdetett tevékenységre. Klubvezetőnk Berta Terézia
készítette a pályázatot és ő
vezényelte le a kirándulást.
Szeptember elején Szentendrére látogattunk el. Elsősorban a Skanzen megtekintésére
vállalkozott kis csapatunk, de
ennél sokkal többet kaptunk.
Éppen belecsöppentünk a

Kárpát-medencei
Népzenei
Találkozó eseményeibe. A múltunkat így sokszínűen, zenével,
tánccal fűszerezve járhattuk
végig. Ezt a programot köszönhettük önkormányzati képviselőnknek, Falu Györgynek, aki
az anyagi fedezetet biztosította
számunkra. Ebben a saját vállalásom a lebonyolítás , némi
felkészülés és szervezés volt.

Természetesen vannak hétköznapok, ez a több. Ilyenkor
készülünk a város Nyugdíjas
Szövetsége által meghirdetett
programokra: szavalóverseny,
énekverseny, sportvetélkedők,
hangversenyek. Szoktunk kézimunkákat tanulni, recepteket
cserélni, sütni főzni. Továbbá
megünnepeljük közösségünk
tagjainak jeles születésnapját,
az állami ünnepeket úgyszintén. Ilyenkor előkerül a bogrács
is, Csapó István klubtársunk
ekkor érzi elemében magát.
Legutóbb a szüreti napon mutatta be tudományát. Részt
veszünk több iskolai progra-

mon is, hiszen az „egy iskola
egy nyugdíjas klub” mozgalomba mi is bekapcsolódtunk. Így
a Mathiász János Általános
Iskola nemcsak a helyet adja
nekünk, de számít az együttműködésünkre is.
A továbbiakban célunk, hogy
tartalmas előadásokra hívjunk
meg arra érdemes szakembereket, de ehhez nagyobb létszámra számítunk.
Tehát még sokszor és újra
elmondjuk: katonatelepi nyugdíjasok csatlakozzatok, tegyétek színesebbé a klubunk életét!!
Juhászné Balasi Franciska
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Ez a hónap többnyire nedves és hideg, úgy gondolnánk,
növényeink sem igényelnek már annyi töröődést, pihenhet a kertész! Persze ez messze nem így van, nem szabad elcsüggednünk, talán nyílik még egy pár őszirózsa
és liliom, talán lesz még néhány díszcserje és díszbabér
bogyó az ágakon, amik felvidítják a zord napokat, és még
tennivalónk temérdek van kertünkben...
Melyek a legfontosabb
novemberi kerti teendőink?
Ebben a hónapban értékeljük a legjobban az örökzöld
növényeket, amelyeket ültettünk. Ha az időjárás nem volt
túl zord, talán még van időnk
bemenni az ősz színeiben
pompázó kertünkbe. Lehet,
hogy ez a legmozgalmasabb
Dr. Kerényi Zoltán
hónap ebben az időszakban –
már ami a kerti munkákat illeti,
de ne feledjük, hogy a mostani befektetéssel sok időt és energiát
takarítunk meg tavasszal.
A novemberi kerti munkák előkészítése
Ha szeretünk hosszabb távon előre gondolni, már most döntsük el hogy mit szeretnénk termeszteni jövőre, rendeljük meg
a magokat, (akár katalógusokból, akár a szomszédtól) mielőtt
még kiürülnének a készletek.
Dísznövényeink gondozása
Ha van afrikai ibolyánk, itt az ideje, hogy levágjunk róla egy
pár levelet, elültessük egy cserépbe, és melegházba tegyük. Ha
nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust, akkor tegyük az
ablakpárkányra, ahol nem éri közvetlen napfény.
Ha már elvetettük a szívós évelő növények magjait, akkor a
fagyos időkben védenünk kell őket talajtakaró növényekkel.
Az olyan gumós növények esetén, mint a jácint, miután kibújtak tegyük egy hideg ablakpárkányra, és bizonyosodjunk meg
róla, hogy nem éri őket közvetlen napfény. Ha szeretjük a cikláment, akkor már most vessük el a magokat, hogy Karácsonyra
szépek legyenek, de meg kell óvnunk őket a hőmérsékletingadozásoktól.
Metszés – az egyik leghasznosabb őszi kerti munka
A hónap vége felé metsszük meg a lombhullató fákat és cserjéket, beleértve ebbe a gyümölcsfákat és bokrokat is. Gondoskodjunk mulcsról a megmetszett fák és cserjék köré.
Őszi ültetés
A fás dugványokat, amiket a tavaly ősszel vágtunk, most ki

2015. november
lehet ültetni az állandó helyükre.. Hagyományosan, ebben a hónapban kell elültetni a fákat és a cserjéket, bár sokan tavasszal
szeretik elültetni őket, amikor látni a lombozatukat is, egyedül a
télen áthűlt talaj jelenthet gondot.. Amikor cserjéket ültetünk,
karózzuk és öntözzük meg őket, majd tegyünk egy réteg mulcsot
a tövükhöz.
Védjük meg az újonnan ültetett fákat és cserjéket az erős
szelektől és a zord időtől. Most ültessük el a gyümölcsfákat és
bokrokat. Még mindig nem késő eltenni a tavaszi gumós virágokat – rakjunk liliomot és tulipánt a következő évre. Ha szeretjük
a rózsákat, akkor most van itt az ideje, hogy szabadgyökeres
rózsákat vásároljunk. Sokkal olcsóbbak, mint az elültetettek, és
jobban megtelepszenek a meleg őszi talajban.
Őszi növények kertünkben
– Ősszel elkezdhetjük betakarítani a zellert, de igazából tavaszig folyamatosan áshatjuk őket a földből.
– Osszuk szét a rebarbara gyökereket. November elején pedig
a fokhagymát is kiültethetjük.
– Itt az ideje a póréhagyma begyűjtésének, mielőtt még megfagyna a föld. Gondoskodjunk róla, hogy Karácsony idején is
ehessünk endíviát.
– Ha tettünk el zöldségeket vagy gyümölcsöket, figyeljünk
rájuk, hogy ne rothadjanak meg, illetve, hogy ne fertőzzék meg
egymást. Kezdjük el begyűjteni az olyan zöldségeket, amelyeket egész nyáron át neveltünk, például a paszternákot és a kelbimbót.
– Még mindig van idő elvetni a disznóbabot és a borsót, de
üvegbúra alatt tegyük, vagy valamilyen hasonló védőszerkezet
alatt. Figyeljünk oda a kis szőrös barátainkra, akik igencsak
nagy előszeretettel fogyasztják az apró magokat.
Az őszi munkálatok sorából ne hagyjuk ki a gyepünkkel való
foglalatosságot. Még mindig van idő a kemény fagyok beállta
előtt, hogy gyepesítsük az előkészített talajt. Ha enyhe az idő,
talán még egyszer le kell vágni a füvet. Amint ennek is vége,
vigyük el a kaszálógépünket a javítóba, ezzel sok idegeskedést
megspórolunk jövő tavasszal, amikor az a szerencsétlen pára
nem akar majd beindulni. Vigyázzunk, hogy ne sétáljunk a pázsiton, amikor meg van fagyva a föld, mert nagy barna lábnyomokat hagyunk magunk után ott, ahol letapostuk a füvet.
Növényvédelem tél előtt
A gyümölcsfák – bokrok károsítóinak – főleg a kórokozóknak
– jelentős része a lehullott, fertőzött leveleken telel át. De a fagyérzékeny fajokat takarjuk lombbal és gallyakkal.
Több lehetőségünk van a levelekkel kapcsolatban:
– a lehullott, fertőzött leveleket beforgatjuk, beássuk a talajba,
– az összegyűjtött leveleket elégetjük,
– lepermetezzük őket.
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A hónap növénye: a kökény
A szinte bárhol termő kökénynek éppen szezonját éljük. Általában
elsétálunk a kékes színű termés mellett, és nem is gondolnánk,
milyen finomságok készülhetnek belőle - s ráadásul mennyire jó
hatással van a szervezetre. A kökény Magyarországon is megtalálható tövises cserje, melynek termése – bár kevesen tudják – gyógynövény. A kékeslilás színű, apró bogyóra emlékeztető vadgyümölcs
szinte bárhol megterem: hegyoldalakban vagy akár napfényes erdők szélein. A kökény – népies nevén kökönye,
vagy zabszilva – szeptemberben kezd érni.
Éretlenül fogyasztva kissé kesernyés, fanyar
ízű, de amint megcsípi a dér, érdemes szedni,
hiszen ekkor húsa megpuhul, íze pedig édeskéssé válik. Felnőtteknek kiváló szeszesital is
készíthető, melynek receptjét lentebb közöljük.
Milyen hatásai vannak?
A kökény magas C-vitamin tartalommal rendelkezik, s jótékony hatással bír többek között
a szív- és érrendszerre. A terméséből készült
lekvár nemcsak nagyon finom, de emésztési zavarokra is alkalmas.
A virágjából teát készíthetünk, mely remekül funkcionál vízhajtóként, hashajtóként egyaránt. A leveleiből néhányat fél liter vízben
forralva, majd a forrázatot megszűrve olyan szájvizet főzhetünk,
amely enyhíti a torokfájást és gyógyítja a megduzzadt mandulákat is. A kérgéből készült főzetnek pedig nyugtató hatása ismert.
A csonthéjas gyümölcs emellett olyan flavonoidokban bővelkedik,
melyek csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.
Katonatelepen igen sok helyen terem vadon a kökény, különösen
a Talfájai részeken, de házi kertekben is megtalálható, sokszor kerítés sövényként is.

A KÖKÉNY GIN (SLOE GIN) KÉSZÍTÉSÉNEK RECEPTJE
A kökényt piacokon is érdemes keresni, de vadon is szedhetik.
Macerás, mert a kökény közepén viszonylag nagy mag van, amitől
meg kell szabadulni és a kökény egyáltalán nem magvaváló természet, ragaszkodik a magjához. Ezt leginkább kézzel lehet eltávolítani, mert a nyomóeszközökön fent marad a finom héj is. Természetesen készíthetünk belőle pálinkát is, de nagyon gyenge az alkohol
kihozatal, igaz a kapott termék különleges íz
világa miatt megéri vele a vesződség.
A sloe ginnek világszerte több variációja
létezik, a németeknél a „Schlehenfeuer”, a
spanyoloknál a „pacharán”, amely ánizs-ízű
alkohollal készül, az olaszoknál „bargnolino”néven ismert. A ginből kivett bogyókat is
felhasználják, például kökényes cider, whiskey
vagy brandy ízesítésére.
Attól függően, hogy mennyit akarunk elkóstolgatni belőle a téli hónapok alatt, szedjünk
1-2 kg kökénybogyót, fél kg kökény nagyjából 2l likőrhöz lesz elegendő.
A leszedett, megmosott kökényt keverjük össze a súlyával megegyező mennyiségű cukorral. (Nem édesszájúaknak, kevesebb is
elég!) Ne feledjük, hogy a kökény igen fanyar ízű gyümölcs. Ezt a
kökény-cukor keveréket öblös befőttes üvegekbe tesszük úgy, hogy
az üvegeket csak félig pakoljuk meg. Ezután fel kell tölteni az üvegeket színültig (lehetőleg jobb minőségű) gin-nel, majd jól lezárva
hagyjuk állni a spájzban legalább 2 hónapig, hogy összeérjen, ez
alatt időnként megforgatjuk az üveget, hogy jól összekeveredjen az
„oldat”!

A kierjedt újbor kezelése novemberben
Az előző lapszámainkban részleteztük a szőlőfeldolgozást
és erjesztést, a borok kénezését, az alapvető pinceműveleteket, most foglalkoznunk kell már a végső tisztítási és
stabilizálási lépésekkel, a derítéssel, amely az iskolázó pinceműveletek sorába tartozik.
A bor teljes letisztulásához,
s ami ezzel együtt jár, ízének
és zamatának kialakulásához
öntisztulásra, természetes stabilizációra és/vagy néhány borkezelési eljárásra van szükség.
Az egészséges bor ugyan egy
idő múlva minden beavatkozás
nélkül megtisztulhat – ez a természetes öntisztulás –, de ez
egyes esetekben akár több évet
igényelhet, másrészt a szemre
tökéletes tisztaság még nem jelent tökéletes stabilitást is.
Derítés
A bor tisztulásának gyorsítására, illetve a csillogó szép
megjelenés elérésére alkalmazott módszer a derítés, ami
egyszersmind legtöbbször a
bor stabilizálását is célozza. A
derítés néha alkalmazható még
egyes borbetegségek kezelésére
és egyes borkezelési műveletek
kiegészítésére is. Derítés során

olyan engedélyezett segédanyagokat adagolunk a borba finoman eloszlatva, amelyek csapadékot képeznek, ezzel tömegük
megnő és leülepedésre képesek.
Eközben magukkal ragadják a
bor zavarosságát okozó (szuszpendált vagy kolloid) részecskéit. Az újborkezelés során az első
fejtés után néhány héttel szokás
deríteni. Ugyancsak gyakran
kell alkalmazni a derítést a házasítások elvégzését követően
is, amikor az összeállítás után
megbomolhat az addig létrejött
egyensúly a bor alapvető alkotóelemei közt.
Soha ne feledjünk el néhány alapszabályt!
A derítést mindig próbaderítés előzi meg, hiszen egyrészt
költséges anyagokkal dolgozunk, másrészt a túlzott men�nyiségek adagolása a bor minőségének romlását, esetleg egyes

esetekben akár mérgezést is
okozhat. A próbaderítésnél egyszerűen laborkörülmények között modellezzük a folyamatokat
(1-2 dl-es palackokba kimérik a
gramm/hl-re vetített derítőszer
adagot a kezelendő borba. Egykét nap után, a látvány – üledék,
tisztulás – alapján kiválasztják
a szükséges, de elégséges derítési módszert. Utóerjedésben
lévő, emelkedő hőmérsékletű
vagy túl hideg (8 oC alatt) borban a derítőszer nem tud tökéletesen működni, leülepedni. Itt
kell megjegyezni azt is, hogy az
említett próbaderítést is – annak érdekében, hogy elkerüljük
a hamis következtetést a derítőszer és adagja kiválasztása
tekintetében – a pince hőmérsékleti körülményeinek megfelelő hőfokot biztosítva kell végezni. A beadagolt derítőszert
(főként igaz ez az ún. kombinált
derítéseknél) tökéletesen el kell
keverni a borban, hiszen csak
így biztosítható a kívánt hatás
a bortartály minden rétegében,
illetve kerülhető el a helyi túlderítés. Ehhez kis térfogatoknál

alkalmas a fejtőtömlő, 2-3 hl felett azonban már gépi keverésről kell gondoskodni (szivattyú,
gázzal történő keverés stb.). A
derítési üledékről általában egykét hét elteltével le kell fejteni a
megtisztult bort és helyes, ha
a lefejtést szűrés egészíti ki. A
borászatban sokféle derítőszer
alkalmazható, amelyeknek ös�szetétele különbözik egymástól.
A leggyakrabban a bentonitos
derítést alkalmazzák, de elterjedt a csersavzselatinos (újabban kovasavszol-zselatinos) eljárás is. Egyedi, és tegyük hozzá,
veszélyes módszer a sárgavérlúgsóval történő derítés, melyre
azonban sajnos néha szükség
lehet a fölös vas eltávolításához.
Ehhez azonban szakértelem
szükséges
Derítési kérdésekben a NAIK
Katonatelepi Kutató Állomásának Laboratóriuma (76/501430) és a szakemberei (jómagam is) szívesen segítenek
tanácsokkal, illetve szerény
díjazásért a kéndioxid tartalom
meghatározást, próbaderítést is
elvégzik.
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Kistermelői húsüzem nyílt – VÉGRE
Szinte mindannyian szeretjük és kedveljük a házi készítésű dolgokat. Abban is egyetértés van, hogy néha az
áruházi nagyüzemi termékek meg sem közelítik azt a
minőséget, amit szívesen rakunk gyermekeink vagy vendégeink elé. A legtöbb főétkezés elengedhetetlen ös�szetevője a hús. Éppen ezek miatt örültem meg a hírnek
szeptemberben, miszerint kistermelői húsüzem fog nyílni
Katonatelepen. A nyitás napján volt szerencsém megnézni a húsüzemet és megkóstolni néhány terméküket. Eleve impozánsak és igényesek a hatalmas rozsdamentes
acél hűtők, tálcák, hófehér hústőke, patyolat tisztaság,
de azok a finom illatok... Na azok ott tartottak az üzletben jó sokáig. A tulajdonossal, Inoka Lászlóval, Laci
Bácsival beszélgettem:
A legtöbb katonatelepi tudja,
hogy nem tegnap óta üzemeltet
Laci Bácsi vágóhídat, foglalkozik hússal. Mióta is?
1999-ben kezdtem el a vágóhídat üzemeltetni, azóta foglalkozom hússal. Nagy területet
művelünk, nagy állatállományunk van, így adta magát, hogy
a saját területről eltartott saját
állatok húsát saját húsüzembe
kínáljuk.
– Minden terméketek saját
tenyésztésből van?
– Igen. Szinte minden termékünk a saját tenyésztésű sertésekből, marhákból, szürkemarhákból, birkákból van.
– Ez azért nem kis munka.
– Nem kell sokat aludnunk.
– Mi a fő elv itt Önöknél?
Úgy gondolom, hogy a nagyáruházak és a nagytermelők
kevésbé igényes minőségű kínálata megteremtette azokat a
vásárlókat, akik igenis jó minőségű húsárukat szeretnének az
asztalra tenni. Nálunk a kolbász
például nem nyesedékből van,
mint a legtöbb húsüzemben,
hanem valódi, jó minőségű hús-

ból. Bárki bármikor megnézheti
a marhahús kínálatunkat. Valódi színe van, valódi állaga és
persze az elkészített étel is ízesebb. Sertés és birkahúsaink is
magukért beszélnek.
– Készáruk tekintetében
mi a kínálat?
– Hurka, kolbász mindig
van. Füstölt termékekből sincs
hiány, például szárazkolbász,
szalonnák, disznósajt. Ezeket
sok idő igényesen elkészíteni,
felfüstölni, ezért nem biztos,
hogy ha elfogy, akkor azonnal
tudom pótolni, de előre szól valaki, hogy mekkora mennyiségre van szüksége mikorra, akkor
biztosan ki tudjuk szolgálni.
– A plakáton olvastam,
hogy nagyobb húsrendelés
esetén a 30/229-6139-es telefonszámot kell hívni.
– Igen, ez a saját telefonszámom, bármikor elérhető.
– Éjszaka is?
– Ha éjjel rámcsörög, hogy
szükség van 100 kg kolbászra,
higyje el, hogy fel fogok kelni.
 Lányom, Annamária és feleségem is elérhető szokott len-

ni. Egyelőre csak Pénteken és
Szombaton leszünk nyitva, de
ha valakinek szüksége van húsra, tényleg nyugodtan csörögjön a megadott telefonszámon.
– Hogyan készül egy kistermelői húsüzem a Karácsonyra, Szilveszterre?
Nagyobb mennyiségben tartunk majd hurkát, kolbászt,
dagadót, oldalast, de lehet
előre rendelni egész malacot
is. Ezen túl szilveszterre fogok
készíteni valódi húsból készült
első osztályú virslit is.

– Igazán jó mindezt látni
és remélem, hogy nagyon
gyorsan nagyon sok törzsvásárlói lesznek. Gratulálok
Laci bácsi.
– Köszönöm szépen.
Elindulván kaptam útravalónak egy szál enyhén csípős
szárazkolbászt.
Komolyan
mondom: Aki szereti a kolbászt,
annak ezt meg kell kóstolnia.
Ilyen egyetlen áruházban sem
kapható... Páratlan.
’MK

OVI-SULI foglalkozások a leendő 1. osztályosoknak
Minden évben hagyományosan iskola előkészítő foglalkozásokat
szervezünk a nagycsoportos óvodások számára. Minden iskolába
készülő kisgyereket várunk foglalkozásainkra. Legcélszerűbb folyamatosan részt venni a különböző témájú és képességfejlesztő
órákon, de egy-egy foglalkozás meglátogatására is van lehetőség.
Tervezett időpontok:
november 12. Mesedélután az iskola könyvtárában
december 10. Adventi készülődés
január 7.
Számok világa
február 4.
Télkergetés mondókákkal, versekkel
március 5. „Nyitnikék” Közös felkészülés iskolánk által
meghirdetett óvodásoknak szóló rajzpályázatára
A foglalkozások 15.30-tól 16.15-ig tartanak.
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Kedves Olvasók!
Amint tapasztalják, ebben
az újságban mellékeltünk
egy kis kiadványt, amely
egy rövid bepillantást nyújt
a város hulladékgazdálkodása körül zajló munkába.
Összesen 3 alkalommal
adunk egy kis füzetkét, a
mostani rövid összefoglalója annak a 245 millió forintos fejlesztésnek, amit
pályázati úton nyert Kecskemét. Amilyen gyorsan átolvashatják e sorokat, olyan
nehéz, összetett és felelősségteljes az a munka, amit
egy ilyen pályázat előkészítése, elkészítése, benyújtása jelent. És amikor nyert
a pályázat, akkor sem lehet
hátradőlni, hiszen a kitűzött
célokat meg kell valósítani, és igazolni is kell, hogy

a felhasznált forrás elérte eredményét. A második
füzetke a komposztálásról
ad rövid szakmai összefoglalót, a harmadikban pedig
szó lesz a megelőzésről, a
gyűjtés módjairól, veszélyes
hulladékokról. Olvassák el
figyelmesen, alkalmazzák
az ezekből szerezhető tudást. És senkinek ne szegje
kedvét, ha pl. a komposztálás első olvasásra nem
is olyan egyszerű. Mi már
több éve „műveljük” ezt a
tevékenységet, és ennek
köszönhetően bőven elfér
minden kommunális hulladékunk a 60 literesre cserélt kis kukában, amin a
felirat – Ág u. 36 – nap mint
nap emlékeztet egy valaha
volt barátságra…
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Elindult a szezon
kosarasainknál

Megkezdődött a 2015-16.os szezon az MKOSZ különböző korosztályaiban. Az U11 és az U12-es korosztályban iskolánk önálló csapattal indul az országos bajnokságban.
A Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia szárnyai alatt nevelkedő palántáink mindkét évfolyamban területük legjobbjai közé
tartoznak. Ezt támassza alá, hogy a következő 2. fordulót mindkét csapatunk az „A” csoportban várja.
Az első etapban a legjobb katonatelepi játékos Kovács Gergely volt, aki nem csak a saját korosztályában, de az idősebbek között is brillírozott. Bátor és ponterős játékával nagyban
hozzájárult, hogy csapatunk ilyen előkelő helyen várhatja a folytatást. Mindezek mellett a hónap utolsó hetében Nagykőrösöm
nagyszabású, nemzetközik tornát rendezetek. Az Akadémia itt a
legjobb játékosaival szerepelt.
A város válogatottjában a mathiászosokat Gergő, illetve Rácz
Dávid, Gulyás Máté és Ladovszky János képviselte….

Tisztelt Olvasók!
Többen jelezték igényüket,
hogy komposztáló keretet szeretnének. Valóban lesz lehetőség a komposztáláshoz szükséges eszközök igénylésére.
Ezt azok tehetik majd meg,
akiknek érvényes szerződésük
van a Városgazdasági Kft.-vel,
magyarul fizetik a „kukadíjat”.
Mindenkitől türelmet kérek,
amint pontos információm
lesz a jelentkezés hogyan s
mikéntjéről, az újságon keresztül tájékoztatom önöket.
Addig is lehetőséget biztosítunk az újság mezőgazdasággal foglalkozó rovatában arra,
hogy pontosan megismerjék
miért érdemes komposztálni

és mik a szakszerű komposztálás szabályai.
Mathiász János – tudjuk-e ki
volt, mit csinált?
Mathiász János emlékének ápolása, munkásságának
megismertetése fontos feladatunk. Mathiász Gábor úr
lelkes hírvivője a dédnagypapa munkásságának, számos
ötlet, javaslat kidolgozója.
Hamarosan az újság hasábjai
segítségével segít bennünket
megismerkedni e nagyszerű
ember életével, munkájával.
Mire az újság a nyomdába kerül, már túl leszünk egy szűkebb egyeztetésen, ahol megbeszéljük hogyan s miként

lehetne a nagy szőlész emlékét méltó módon ápolni.
Bizonyára sok olvasónk járt
a közelmúltban a Kecskeméti
Köztemetőben, ahol egy rövid
sétát téve nagyon sok ismert
név olvasható a síremlékeken.
Sajnos sokszor csak a név
cseng ismerősen, de hogy ki
volt az illető pontosan, mit tett,
amivel kiérdemelte, hogy akár
utcát nevezzenek el róla városunkban, sokan nem tudják.
Ezen próbálunk azzal enyhíteni, hogy a fejlesztés alatt álló
központi park, vagy ahogyan
sokszor emlegetjük, a főtér,
amely Katona Zsigmond emlékpark vagy park néven ha-

marosan bekerülhet a közterületi névjegyzékbe, legalább
a Katonatelephez kötődő hírességeknek emléket állítson.
De felmerült annak is a gondolata, hogy komoly levéltári
kutatások alapján készüljön
egy könyv, amely méltó módon
foglalja össze pl. Mathiász János életét, munkáságát.
Ha bárkinek írásos, képi,
tárgyi emléke van, amely segít szélesebbre tárni a múltba
nyíló kaput, jelezze a szerkesztőségnek. Lefényképezve,
digitalizálva tennénk el a következő generáció számára, és
természetesen akár az újságba, a könyvbe is bekerülhet.
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Rongálások Katonatelepen
2015. október 9-én, hétfőn értesültem arról, hogy két
buszvárót – köztük a még át sem adott újat is az iskolánál – megrongálták. Vasárnap a szép napos időben végigautóztam az egész választókerületet, délután 3-kor
még minden rendben volt. Még elkészítettem a báli plakátokat, bedobtam a kocsiba és kimentem terepszemlét
tartani. A látvány megdöbbentett, azonnal készítettem
fotókat, majd visszamentem a városba.
Kértem Jegyző asszony
segítségét a feljelentés megtételével kapcsolatban. Többen felhívták a figyelmemet,
hogy az üvegtörmelék elég
veszélyes, mihamarabb takaríttassam el, ám ezzel meg
kellet várnom a rendőrségi
helyszínelést. Az ügyet gyorsítandó, Dr. Orbán Csaba
osztályvezető úrral felhívtuk
a város rendőrkapitányát,
majd az ügyben illetékes
több rendőrtiszttel folytatott
egyeztetéseket követően egy
félórás kihallgatásra bementem a kapitányságra. A jegyzőkönyv aláírása után még
néhány egyeztető telefont
kellett lebonyolítanom, minden így megszerzett információt átadtam a hatóságoknak.
Hamarosan jelezték, hogy a
helyszínelés megtörtént, így
a törmeléket el tudtuk szállíttatni. Este már meg is érkezett a jó hír: vannak gyanúsítottak, kihallgatásuk zajlik.

Ha bebizonyosodik, hogy a
gyanúsítottak voltak a tényleges elkövetők, meglehetősen
súlyos büntetés vár rájuk,
hiszen az anyagi kár meghaladja az 500 ezer forintot, ez
azért már komoly.

Lehetne itt most hosszasan
fejtegetni, milyen nevetséges
egy védtelen buszvárón bemutatni hősiességünket – hiszen nem tud visszaütni. Én
azonban inkább arra hívnám
fel a figyelmet, hogy mi az,
ami a MI KÖZÖS felelősségünk. Átnevelni, jobbá tenni
senki idegent nem tudunk,
ezért elsőként a legnagyobb
felelősség a családot, szülőket terheli. Igenis oda kell
figyelni, hogy a gyerek mit
csinál, kikkel barátkozik, mikor jár haza, mennyit költ,
ruhái, telefonja, szórakozási
szokásai arányban vannak-e
azzal a zsebpénzzel, amit
adunk neki? A második „védvonal” mi magunk, a településen élő polgárok vagyunk.
Nekünk kell megteremteni
azokat a feltételeket, amelyek minimálisra csökkentik
a bűncselekmények elkövetésének esélyét, lehetőségét.
Elsősorban a polgárőrökre
gondolok, akik évek óta teszik
a dolgukat, igen jó eredmén�nyel. Sajnos gyakori, hogy a
„nem polgárőrök” egyfajta
szemrehányással illetik ezt
a civil szervezetet, mondván, hogy miért nincsenek
minden éjjel, minden órában
jelen. Biztosan ezen eset kapcsán is lesznek rosszindulatú
megjegyzések, a legjobban az
bosszant, amikor valaki azzal fejezi be, hogy „de hiszen
ez a dolguk…”. Hát, kérem
szépen, a polgárőrök ingyen,
szabadidejük, éjszakai pihenésük rovására végzik a
járőrözést, nem kapnak fizetést, költségtérítést sem. A
szervezetbe egyébként nem
tilos belépni, ha valaki annyira hiányolja a szolgálatok sűrítését, nosza rajta, „fegyver-

be”! Én sokkal jobban orrolok
rájuk, amiért megijedtek a
szüreti napi esőtől…
A harmadik fontos bástyája
a közbiztonság javításának
az, hogy ha már megtörtént
a baj, jelezze a lakosság! Egyegy ilyen buszváró püfölés
több tíz, esetleg 100 méteres körzetben hallható volt,
ám a polgárőröknek olyan�nyira nem jött be riasztás a
számukra, hogy kedden még
nem is tudták, hogy az új
buszvárót szétverte valaki.
Fontos tehát, hogy jelezzék,
ha baj történik! Nézzenek ki
az ablakon, számolják meg
hányan vannak az elkövetők,
nézzék meg pontosan mennyi
az idő, merről jöttek, merre
tartanak. Nem is gondolnák,
milyen nagy segítség ez a
nyomozóknak!
Ezúton szeretném megköszönni a Hivatalnak és
a Kecskeméti Rendőrkapitányságnak az ügyhöz való
nagyon pozitív hozzáállását,
a nyomozóknak gratulálok a
gyors és eredményes munkáért!
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