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Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régtől nem kelepel
kéményen a gólya.

Csóka- s varjúsereg 
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
 a nagy csárogásnak.

Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud November,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét 
a csókák s a varjak

(Kányádi Sándor: 
Novemberi verselő)

A naptár 11. hónapja a régi 
rómaiaknál még a 9. hónap 
volt, neve is a „novem”(kilenc) 
latin szóból származik. A hó-
nap már a tél közeledtét, a 
természet időleges enyészetét 
mutatja, ezért az ősi magyar 
nevén „Enyészet havának” 
említik. A hónap gyakran 
használt régi magyar neve: 
„Nyilas hava”, amit, a Nyilas 
hónap első dekádjának legje-
lentősebb szentje nevét visel-
ve, Szent András havaként is 
ismert.

A hónap bővelkedik jeles 
ünnepnapokban, azonban vi-
lágszerte leginkább a gyász 
kultuszának szentelik, lega-
lább is az első napokat. No-

vember első napjai egész 
Európában fontos kegyeleti 
ünnepnek számítanak és a 
halottak emlékének áldozunk 
ilyenkor.

November 1-jén az üdvözült 
lelkek emléknapját ünnepel-
jük, ez a katolikus keresztény 
világban a mindenszentek 
napja, melyet sokan összeke-
vernek a halottak napjával, a 
kettő viszont nem ugyanaz. A 
halottak napja a katolikusok-
nál a szenvedő Egyház ünne-
pe. Ezt a napot 998 óta tartják 
az üdvösséget még el nem 
nyert, a tisztítótűzben lévő 
hívekért november 2-án. Az 
emberek legtöbben a halottak 
napját és a mindenszenteket 
rokon értelmű kifejezésként, 
egymás helyettesítésre hasz-

nálják. Ez nem felel meg a va-
lóságnak, hiszen, két teljesen 
külön ünnepnapról van szó.

Kissé megzavarja a gondo-
latokat még az utóbbi években 
egyre divatosabb, október 31-
én ünnepelt Halloween is, ami 
egyértelműen a kísértetek és 
démonok pogány kelta ünne-
pére, a samhain-ra vezethető 
vissza.

November 2-án, Halottak 
napján sokan gyertyát, mé-
csest gyújtanak elhunyt sze-
retteik emlékére, és felkeresik 
a temetőkben hozzátartozóik 
sírját. Ezen szokás célja va-
lójában az, hogy ezen a napon 
kiszabadult lelkek újra visz-
szataláljanak a maguk sírjába, 
szívesen maradjanak lakhe-
lyükön és ne kísértsék az élő-

ket. Ezt a szokást nem csak a 
katolikusok tartják, hanem a 
protestánsok is átvették.

Sok helyen pár órára a ha-
rangok is megszólalnak, az el-
hunytak emlékezetére novem-
ber 2-án. A néphit úgy tartja, 
hogy a harangszóra a halottak 
lelkei megnyugszanak, szen-
vedéseik enyhülnek. Többfelé 
úgy tartották, hogy a két ün-
nep közötti éjszakán halottak 
miséznek a templomban és a 
harangszó kíséretében haza-
látogatnak körülnézni. Általá-
nosan elterjedt szokás, hogy 
az otthonokban minden hely-
ségben, lámpát, gyertyát gyúj-
tanak, hogy a hazalátogató 
lelkek eligazodjanak a házban.

„Az eredetileg katolikus 
ünnepet ma már más feleke-
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November: őszutó, szent andrás, enyészet hava

Vadkerti Erzsébet képe
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ól zetek is átvették, a reformáció 
több felekezete is elfogadta. 
Az evangélikusok és az uni-
táriusok hivatalosan is elis-
merték. Az evangélikusok a 
mindenszentek ünnepét is és 
a halottak napját is megtart-
ják, ugyanabban az időpont-
ban, mint a római katolikusok, 
bár nem tartozik a fő ünnepek 
közé. A reformátusok csak 
szokásjog alapján, a templo-
mon kívül emlékeznek meg az 
elhunytakról. A zsidó hagyo-
mányokon belül Mózes halálá-
hoz köthető a halottakról való 
emlékezés a legerősebben. 
Sokan a jom kippur ünnepekor 
emlékeznek meg halottaikról” 
– írja a Wikipédia.

Kegyetlen és tragikus egy-
beesés a történelemben, hogy 
a gyász és emlékezés napjai-
hoz közeli napra, november 
4-ére esik az újkori magyar 
történelem egyik legszomo-
rúbb emléknapja, az 1956-os 
forradalom vérbefojtásának 
kezdete, a szovjet csapatok 
megtorló hadjáratának első 
hadművelete, a forradalom le-
verése. Ezt a napot a magyar 
kormány 2001-ben nyilvání-
totta nemzeti gyásznappá, 
az aradi vértanuk napjához 
hasonlóan. Emlékezzünk erre 
a tragikus napra egy ennek a 
napnak emléket állító verssel:

REKVIEM 56
Halottainkért most gyertyát gyújtok.
Október huszonhárom, huszonhét.
Belém ívódott és szilánkja éget
még most is érzem a sajduló sebét.
Hatvan esztendő elmúlt – több mint fél 
évszázad –
Halkulnak már a gyilkos sortüzek.
Porszem életem történelemmé vált.
Gyászmisét sír az emlékezet.

Aprócska porszem része voltam én is.
A zászló alá vitt a tisztelet,
és gyermekfejjel rá kellett döbbennem:

hogy a zsarnokság, hatalmi gépezet,
mikor reánk küldték a gyilkos gépeket.
„Sortűz az égből”! Nem felejthetek!

(Kovács István József verse)

Ezen a napon gyújtsunk egy 
mécsest minden hős tiszteleté-
re és emlékezetére, akik vérü-
ket áldozták az akkor csak rö-
vid időre kivívott szabadságért! 
A gyász napjai mellett számos 
olyan jeles napot találhatunk 
novemberben, melyek tör-
ténelmünkhöz, kultúránkhoz 
kapcsolódóan, meghatározó 
módon emlékeket ébreszte-
nek. A jeles napok kissé vidá-
mabb hagyománya a novem-
ber 11-i Szent Márton nap, 
melyről korábban részletesen 
írtunk, megemlítve ehhez 
kapcsolódó számos esemény, 
hagyományt, népszokást. Két 
igen népszerű női keresztnév 
ünnepe is novemberre esik. 
Erzsébet és Katalin, talán 
még ma is a legnépszerűbb 
keresztnevek között számon 
tartott. Erzsébet, névnapját 

november 19-én ünnepeljük. 
A név viselői bizonyára tudják, 
hogy a nevet egész Európában 
híressé tevő nő, Árpád-házi 
(Magyarországi) Szent Erzsé-
bet, II. András királyunk lánya 
volt, és jótékonykodása révén 
rövid élete ellenére (24 éve-
sen halt meg!), és már három 
és fél esztendővel később, 
1235. május 26-án, pünkösd-
kor szentté avatták.

Több nagy írónk, költőnk és 
egy magyar zenei óriás, is no-
vember havában született.

1810. november 7-én szüle-
tett Erkel Ferenc zeneszerző. 
Gyerekkorától kezdve zene 
közelben élt, édesapja egyhá-
zi karnagy is volt. Nagyváradi 
és pozsonyi tanulmányai után 
alig múlt tizenhét éves, amikor 
házi zenetanárnak szegődött 
Kolozsvárra. Zenei pályája 
zongoraművészként kezdő-
dött, alkalmanként vezényelt 
és a zeneszerzéssel is kereste 
kenyerét. 1834-ben mutatko-
zott be Pesten először, alig 
egy évvel később fel is költö-
zött, és Pesten telepedett le. 
Több színháznál volt karnagy, 
majd 1837-től harminc éven 
át első karmester és zenei 

vezető volt a Pesti Magyar 
(később Nemzeti) színháznál. 
Első operája, a Bátori Mária 
1840-ben készült. A szöveg-
könyv szerzője Egressy Béni 
volt, aki egészen 1851-es 
haláláig hasznos segítőtársa 
volt Erkelnek az operaszerzői 
munkájában.

1791. november 11-én szü-
letett Katona József drámaíró, 
Kecskemét híres szülötte, a 
Bánk bán szerzője, akinek éle-
téről, munkásságáról számta-
lan kötetet írtak már. Az igazi 
lokálpatrióták minden évben 
méltó módon emlékeznek a 
város igazi legendájára külön-
böző rendezvényeken.

1877. november 22-én szü-
letett (idén lenne 140 éves) 
Ady Endre, a huszadik század 
egyik legjelentősebb magyar 
költője. A magyar politikai 
újságírás egyik legnagyobb 
alakja.

1883. november 26-án 
született Babits Mihály, a 20. 
század eleji magyar irodalom 
egyik legjelentősebb alakja, 
költő, író, irodalomtörténész, 
műfordító.

KZ felelős szerkesztő

Tovább fejlődik a Sport és Szabadidő Központ
Már a műfüves labdarúgó 
pálya átadásakor utalt rá 
Polgármester asszony, hogy 
még az idén épül egy futó-
pálya is. Időközben felme-
rült a lehetősége egy B33-as 
szabvány szerinti kosárlab-
da pálya elkészítésének is, 
amely pálya 6 játékos szá-
mára nyújt egypalánkos já-
téklehetőséget. A fejlesztés 
felett nem is egy, hanem 
kettő Tóth Viktor atyásko-
dik, így egészen biztos, hogy 
lesz belőle valami. 2017. ok-

tóber 31-én, kedden helyszí-
ni bejárást tartottunk, amin 
jelen volt a futópálya kivite-
lezője, Győri András főker-
tész, Id és ifj. Tóth Viktor, 
valamint Balla Krisztián és 
jómagam. A pályák helyének 
pontosítása és az előkészítő 
munkák egyeztetése zajlott. 
A talajmunkák befejező fá-
zisa a hengerelés, biztosan 
többen látták, hogy a Vá-
rosüzemeltető úthengere 
már hétfőn este ide parkolt.

Hogy melyik pálya mi-

korra készül el, ezt még 
nem tudom, a kosárlabdá-
zók számára elképzelhető, 
hogy csak 2018-ban kerül 
átadásra, ugyanakkor a fu-
tókört valószínűleg már az 
idei évben birtokba vehetik 
a helybéli sportszeretők.

Kérek mindenkit, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot a Ka-
tonatelepi Sportegyesülettel 
és lépjen be a szervezetbe. 
Ez nagyban segíti a terület 
fejlesztését, hiszen az adott 
civil szervezet, egyesület 

legegyszerűbb mérőszáma 
a taglétszám. Könnyebben 
szerezhető támogatás egy 
nagy létszámú egyesület 
részére. Vonatkozik ez a ké-
rés mindenkire, korhatárok 
nélkül, hiszen az egyesület 
célkitűzési között ott sze-
repel a helybéli nyugdíjasok 
szabadidejének hasznos, 
egészséges, szívet, testet, 
lelket melengető eltöltését 
biztosító fejlesztések meg-
valósítása is.

Falu György



2017. november 3Katonatelepi Közügyek  n KATONATELEP

Beszélgetés Falu György 
önkormányzati képviselőnkkel
3 éve annak, hogy a 15-
ös választókerületben Falu 
György nyerte meg a vá-
lasztást. Ez a választókerü-
let – kiterjedését tekintve-, 
a legnagyobbak közé tar-
tozik Kecskeméten. Eltérő 
adottságú, egymástól távol 
eső városrészek: Borbás, 
Úrrét, Repülőtéri lakótelep, 
Szolnoki-hegy, Katonate-
lep, Talfája-Tsz. lakótelep 
és Méntelek alkotják.

– 2014-ben a választókörzet-
ben 5612 szavazásra jogosult-
ból 1539 fő ment el szavazni. 
51,38%-kal megnyerted a vá-
lasztást, 400 szavazattal meg-
előzve a második helyezettet.

– Hogyan emlékszel vissza 
erre az időszakra?

Egy hónappal a választás 
napja előtt kért fel polgár-
mesterasszony, hogy induljak 
a körzetben. Nagy megtisztel-
tetés volt, egy nap haladékot 
kaptam a gondolkodásra. Erre 
azért volt szükségem, mert 
lelkileg viselt meg a 2010-es 
kampány körüli cirkusz, én 
nem akarok bármi áron képvi-
selő lenni. Nem gondoltam vol-
na, hogy valaha is újra indulok. 
Ugyanazt a programot mutat-
tam be, mint 2010-ben: egy kö-
zösségi célokat szolgáló újság, 
a Katona Zsigmond emlékpark 
fejlesztése és a sportpálya „át-
telepítése” és fejlesztése ide a 
Platán utcához, ez volt a három 
alappillére. 

– Katonatelepen 2014-ben 
2349 itt lakó rendelkezett 
szavazati joggal. Elmond-
hatjuk, hogy a legtöbb, egy 
tömbben élő szavazó itt la-
kik. Közöttük én is, immár 
27 éve. Nagy örömömre 
szolgál, hogy 2015-től po-
zitív változásokat tapasz-
talok. Az iskola teljesen 
megújult, épül, fejlődik a 
szabadidős centrum. Hogy 
csináltad?

– Fejlesztések előtte is vol-
tak, gondoljunk csak az utak 
burkolására, a buszjáratok 
számának megfelelő szintre 
emelésére, vagy a legnagyobb 
előrelépésre, a szennyvíz csa-
torna beruházásra. Ezekről 
nem szabad megfeledkezni. 

Legfontosabb célkitűzésem a 
programban meghirdetett fej-
lesztések megvalósítása. Szá-
mos segítőre találtam, partner 
az óvoda, az iskola, alakult egy 
kitűnő sportegyesület és első-
sorban a szabadidő központ 
fejlesztésében nagy segítséget 
kaptunk, korábban Kecskemét 
sportéletében aktív, idősebb 
katonatelepiek kapcsolatrend-
szere révén. „Menet” közben 
természetesen adódnak újabb 
és újabb feladatok, ilyen volt pl. 
a nyárfák leváltásának kérdé-
se, valamint az abban található 
útkapcsolatok jogi helyzetének 
tisztázása. Sok energiát fektet-
tünk Katonatelep fejlesztésbe 
mind részemről, mind a helyi 
erők részéről. Másképpen nem 
megy. És az is nagyon fontos, 
hogy megbecsült, elismert tag-
ja vagyok a frakciónak, megvan 
a bizalom a képviselő társak és 
a polgármester, alpolgármes-
terek részéről. 

– Tudom, hogy nem kí-
vánságműsor, hanem a 
lehetőségek függvénye a 
lakóközösség igényeinek 
teljesítése, egy élhetőbb 
városrész érdekében. Nem 
lehet 15 év elmaradását 3 
év alatt bepótolni, de álljon 
itt azért egy kívánság lista. 
Megkérdeztem az itt élőket, 
mit hiányolnak leginkább. 
Íme:

A Szabadidő és Sport Köz-
pont területen legyenek padok, 
ahol a nyugdíjasok is össze 
tudnak jönni, esetleg sütögető 
helyek.

Nagyon hiányolnak a kisgye-
rekesek egy játszóteret.

Az épülő központi-térre pa-
dok kellenek. 

– Bárcsak ilyen rövid lenne a 
lista! Rengeteg a megkeresés a 
szűkebb lakókörnyezetet érintő 
fejlesztéseket illetően is: miért 
nincs már burkolt utca, közvi-
lágítás, sár van eső után, rossz 
a kerékpárút, nem sorolom. 
Ezek az egész város egészében 
jelentenek problémát, ezt nem 
képviselői szinten kell kezelni, 
nem is így kezeli a város. A la-
kossági igényeket továbbítom, 
aztán egyszer csak lesz vala-
mi. Hamarosan például a ke-

rékpárút állapotán javítunk, de 
a 441-es úti buszvárók megvi-
lágítása is ilyen fejlesztés volt. 
Fontos megérteni, hogy súlyos 
hibát követ el az, aki csak Ka-
tonatelepet látja. Nekem ott a 
körzetem többi része is, ráadá-
sul az egész város vezetése is 
a mi frakciónk felelőssége. Ha 
én állandóan „Katonatelepez-
nék”, hamar betelne a pohár, 
megrendülne a bizalom, a 
megbecsülés. 

– Wass Albert írta: „Gon-
dolj arra: föl kell építeni a 
békességet ezen a világon. 
És békességet építeni csak 
jóindulattal lehet”. Azért 
idéztem, mert tudom, hogy 
értek nemtelen, alattomos 
támadások. A legelképesz-
tőbb a faleváltással kap-
csolatos. A rosszindulatú 
emberek nem is gondolnak 
azokra, akik hetekig nem 
tudnak ablakot nyitni a 
nyárfák okozta szöszölés 
miatt, vagy ősszel 30-40 
zsák falevelet kellett össze 
gyűjteniük a házuk elől és 
az udvarukból. Ezek most 
megszűntek! Az eredmé-
nyek azokat igazolják, akik 
mertek hinni valamiben. 
Hogy látod ezt?

– A nyárfák mostani levál-
tása azért vált lehetővé, mert 
az erdészeti üzemterv a vég-
felhasználást írta elő. Én csak 
annyit tettem, hogy kidolgoz-
tunk egy új koncepciót, mely-
ben Nagy Ágnes főkertészben 
igazi partnerre leltem, közös 
erővel sikerült forrást is bizto-
sítani más típusú, elsősorban 
kőris ültetésére, ez ugyanis lé-
nyegesen drágább technológia, 
mint az eredeti előírás szerin-
ti gyökérsarjaztatás. Nyárfa 
szöszmösz, ugyanakkor – ha 
kevesebb is – de lesz, és ha a 
beültetett faállomány felcsepe-
redik, lesz mit sepregetni is. Ez 
az új erdő közel 100 évig fog-
ja szolgálni az itteniek zaj- és 
porvédelmét, de később séta-
útvonalakat, padokat is fogunk 
kihelyezni. A véderdő funkciót 
próbáljuk elbillenteni a közjó-
léti funkció irányába. Sajnos 
közel félmilliós károkozás is 
történt, az avarban elrejtett 

szöges lécek miatt tucatnál 
több defektet kellett javíttatni, 
állt a munka, no és a gumis 
sem ingyen javít. Ami a nemte-
len támadásokat illeti: nagyon 
rosszul viselem, mert bánt, 
igyekszem legjobb tudásom 
szerint, lassan 20 éves képvi-
selői tapasztalattal a hátam 
mögött szolgálni a település-
rész fejlődését. Sokan mond-
ják, ne is törődjek vele, de saj-
nos nem tudom megtenni.  

– További tervek?
– Ahogyan mondtam, a 

2014-es kampányban vállalt 
célkitűzéseket igyekszem a 
legnagyobb mértékben meg-
valósítani, természetesen 
reagálva a közben felmerülő 
feladatokra, megragadva a le-
hetőségeket. Ilyen, a kampány-
ban nem említett fejlesztés 
pl. az iskola teljes energetikai 
korszerűsítésének beruházása 
TOP forrásból, melynek során 
az intézmény tető és födém-
szerkezetének jelentős része 
is megújult, ilyen az a segítség, 
amit Tóth Viktortól kaptunk a 
műfüves pálya és a B32-es ko-
sárlabda pálya telepítése ügyé-
ben, de ilyen lett volna a Bernát 
János utca aszfaltúttal történő 
kikötése a 441-es útra. Ami a 
vállalásokat illeti: A főtér fej-
lesztésébe illik annak a problé-
mának a megoldása, hogy Ka-
tonatelepnek nincsen komoly 
játszótere, valamint a Sport 
és Szabadidő Központ fejlesz-
tését is szeretném folytatni. 
Természetesen nyitott vagyok, 
és szívesen támogatok minden 
felmerülő ötletet, így most fó-
kuszba került a településen élő 
nyugdíjasok közösséggé szer-
vezésének ügye is. 2 év múlva 
60 éves leszek. Nem biztos, 
hogy tudom folytatni a munkát, 
de úgy szeretném befejezni ezt 
a ciklust, hogy a következőben 
ne azt kelljen kitalálni, hogy mit 
kezdjünk Katonateleppel, ha-
nem „csak” folytatni kelljen a 
megkezdett fejlesztéseket. 

Lejegyezte: Varga Zsolt
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Nyugdíjasok fóruma Katonatelepen
Zeneszótól volt hangos október 30-án a Mathiász János 
Általános Iskola. Az előző lapszámunkban, mint olvashat-
ták, felhívással fordultunk a katonatelepi nyugdíjasok-
hoz, hogy jöjjenek el egy beszélgetős, zenés-műsoros 
délutánra, ami alkalmat ad néhány fontos, a nyugdíjas 
korúakat érintő probléma megbeszélésére is. A fórumon 
rész vett többek között Falu György önkormányzati kép-
viselőnk, akit elkísért Sárközy Erika, szociológus, a Céd-
rus-Net program kifejlesztője, ami az idősödés társadalmi 
problémáinak kutatásával foglalkozik. Hát megtörtént...

A műsort két igen tehetsé-
ges énekes nyitotta meg. Grij-
novitz Anikó Arany mikrofon 
díjas énekes, a 80-as évek 
slágereivel, míg Leitheizer Já-
nos operett énekes, a Csárdás 
királynő című operett dalaival 
hódította meg a közönséget. A 
szépkorúak velük együtt éne-
keltek, épp hogy táncra nem 
perdültek.

A zenés bevezető után a be-
szélgetést id. Tóth Viktor kezd-
te meg. Témája, hogy hogyan 
élik nyugdíjas napjaikat, mit 
csinálnak, mivel, miben tevé-
kenykednek a mindennapi ott-
honi munkájuk mellett a szép-
korúak. Nem titkolt szándék 
a nyugdíjas klub létszámának 
növelése. Az ezer körüli nyug-
díjasok számához képest a 22 
klubtag igen kevésnek tűnik. 
Igaz, szó volt arról is, hogy so-
kan már betegségük folytán a 
házukat sem tudják elhagyni, 
ápolásra szorulnak. id. Tóth 
Viktor elmondta, hogy ebben 
is tudnak szervezeti formában 
segítséget nyújtani, a 06/ 76 
486-947 Nagyné Fekete Júliát 
keressék ez ügyben.

Javasolta, hogy több kultu-
rális rendezvényt szervezze-
nek, amelyhez segítségükre 
lesz, Nagy L. Éva és Kovács I 
József író, költő páros is, akik 

jelezték, hogy be fognak lépni 
a nyugdíjas klubba.

Ez a zenés délután is nekik 
köszönhető, mivel katonate-
lepi lakosok lettek, így nem 
közömbös számukra a lakóhe-
lyük kulturális élete sem.

Következőként Balasi Fran-
ciska klubvezető számolt be 
az Őszirózsa nyugdíjas klub 
éves tevékenységéről, sikeres 
programjaikról. Elmondta, 
hogy nagyon nehéz a nyugdí-
jasok bevonása a közösségi 
életbe. Ismertette, hogy a havi 
tagdíj 300 Ft/fő, amelyből 
évente 250 Ft/fő összeget kell 
be fizetniük a Nyugdíjas Szö-
vetségnek, amelyért részt ve-
hetnek az általuk szervezett 
rendezvényeken. És még min-
den tag kap egy fürdőbelépőt, 
amely heti egy, 3 órás, fürdő-
zésre jogosít fel.

A többségben lévő nem 
klubtag jelenlévők hiányolták 
a klub nyitottságát. Elmond-
ták, hogy nem tudják a prog-
ramokat, csak utólag kapnak 
tájékoztatást, hogy mi történt 
a klub háza táján. Nincs, ami 
inspirálja őket, mint pl. egy 
éves program, hogy láthatnák, 
hogy miért is érdemes eljárni 
közéjük. Kérték a klubvezetőt, 
hogy készítsen és hozza nyil-
vánosságra, legalább a követ-

kező esztendőre nézve a lega-
lább féléves programot.

Ezután Falu György képvise-
lő úr kapott szót, aki megkö-
szönte a meghívást. Elmond-
ta, hogy támogatja, nem csak 
erkölcsileg, de ha megfelelő 
programokat lát, anyagilag is 
a klubot. Ő is kevésnek tartja 
ezt a létszámot, de azt is el-
mondta, hogy a kezdeménye-
zésnek alulról kell jönnie.

Sárközy Erika asszony, a 
Cédrus-Net Tudáshasznosítá-
si Program fejlesztője, prog-
ramvezetője ismertette, hogy 
ők mivel is foglalkoznak és egy 
későbbi időpontot kért a nyug-
díjasoktól, ahol elmondhatja 
majd az őket érintő terveiket. 
Elismeréssel szólt a rendez-
vényünkről is.

Szót kért dr. Kerényi Zol-
tán, a Katonatelepi Közügyek 
főszerkesztője is, aki elmond-
ta, hogy tudjuk, érezzük, baj 
van valahol, hogy ennyire 
alacsony a közösen tevékeny-
kedő nyugdíjasok létszáma. 
Összefogásra serkentett, ha 
mindenki csak egy személyt 
hoz magával a klubba, már is 
kedvezőbb lesz a létszám. Ígé-
retet tett, hogy az újságban, 
minden hónapban hírt fognak 
adni a következő nyugdíjas 

találkozó idejéről, helyéről, és 
természetesen az összejövetel 
témájáról is. Ebben kérte a 
klubvezető segítségét is.

Végül Balla Krisztián egye-
sületi elnök lépett a mikrofon-
hoz, aki beszélt a Katonatelepi 
Sport Egyesületről, a sportpá-
lya működési terveiről. Meg-
említette a Katona Zsigmond 
emlékpark fejlesztését is.

Elmondta, hogy a dédelge-
tett álmuk a Szabadidő Sport 
Centrum, ha felépül, majd 
helyet tud adni a különböző 
nyugdíjas programoknak is, 
legyen az sütögetés, sakkozás, 
vagy bármi örömteli prog-
ram. A nyugdíjasoknak java-
solta, hogy több szórakozási 
lehetőséget kell szervezni, pl. 
nótaesteket, filmvetítéseket, 
élménybeszámolókat. Biztosí-
totta a nyugdíjasokat az Egye-
sület támogatásáról.

Az igen aktív hozzászólá-
sok, majd beszélgetések után, 
még énekeltek számunkra a 
kedves meghívott művészek, 
akiknek ezúton, is hálás szív-
vel köszönjük a fellépésüket.

Kellemes, és talán hasznos 
délután volt mindannyiunk 
számára. Köszönet a szerve-
zőknek.

Nagy L. Éva

,,AZ ÉN KIS FALUMBAN...”

A Fórum néhány résztvevője Grijnovitz Anikó és Leitheizer János énekesek

A Fórum moderátorai, hozzászólók
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„Sok van, mi csodálatos, de 
az embernél nincs csodálato-
sabb” – olvasható Szophoklész 
Antigoné című művében. Za-
varba hozó állítás ez, ami rá-
adásul még közel is járhatna 
az igazsághoz. Az ember szel-
lemi tevékenysége, munkája 
során nagyszerűeket alkotott. 
Egyre jobban ismeri a világot, 
amiben él, egyre összetettebb 
és sok esetben egyre kisebb 
gépeket használ, amelyek 
megkönnyítik mindennapjait. 
Ma olyan eszközöket vásá-
rolunk, amelyekről még húsz 
évvel ezelőtt sem álmodtunk, 
s ha hinni lehet az előrelátók-
nak, akkor ez a folyamat még 
inkább felgyorsul majd a jövő-
ben. Ha csak ezeket nézzük, 
akkor feltétlen igaz az első 
mondatban olvasható állítás. 
De nézzük a másik oldalt is. 
A világ lakosságának jelentős 
része éhezik, sokan nem jut-
nak egészséges ivóvízhez. Ál-
lat-, és növényfajok halnak ki 
– egy részük bizonyíthatóan az 
emberi tevékenység hatására. 
Az emberek jelentős része ma 
is „rabszolgaként” dolgozik: 
a lakhatás, étel-ital, ruház-
kodás elviszi a bevételeinek 
majdnem egészét. Családok 
bomlanak fel. Emberek, csa-
ládtagok, országok és vallások 
állnak egymással szemben 
gyűlölködve. Mi is részesei 
vagyunk mindennek. Fel kell 
tenni a kérdést, hogy épí-
tünk-e, vagy rombolunk, mi-
lyen példát látnak rajtunk má-
sok, különösen gyermekeink. 
Fel tudunk-e mutatni valóban 
emberi minőséget és értéket? 
Kihez, vagy mihez igazodunk? 
A „jobb emberré lenni” célja 
mindenkit foglalkoztat. Hogy 
valóban azzá váljunk, miért ne 
igazodhatnánk ahhoz, amit Is-
ten mond rólunk? Hogyan látja 

Isten az embert? Mi az elkép-
zelése velünk kapcsolatosan?

Az ember istenképű. Isten 
az embert a maga képére te-
remtette, az ember istenképű. 
Nem külső hasonlóság ez, 
sokkal inkább valami belső, 
lelki, erkölcsi azonosságnak 
kellene fennállnia. Az ember-
nek olyannak kellene lennie, 
mint amilyen Isten. Szeretet-
teljesnek és igazságosnak. 
Könyörületesnek és követke-
zetesnek. Önfeláldozónak és 
szentnek. Az ember azonban 
ma nem ilyen. Vagyis nem Is-
ten eredeti terve valósul meg 
az életünkön. Nem képvisel-
jük azt, ami jó lenne nekünk 
is, másoknak is. De ettől még 
Isten elvárja tőlünk. Töreked-
nünk kell a teljesebb és iga-
zabb életre! Isten az embert 
úgy teremtette, hogy teljesít-
hette volna ezt a küldetést. A 
bűneset (Ádám és Éva bűn-
beesése) azt jelenti, hogy az 
ember fellázad Isten akarata 
ellen és ezzel az istenképűség 
is csorbul.

Az ember bűnös. Nehéz állí-
tás ez, ami ellen mindannyian 
– elsőre jogosan – tiltakozunk. 
Századokon keresztül ezzel az 
állítással, illetve ennek rossz 
magyarázatával sokat ártot-
tak az embereknek. A „bűnös” 
kifejezés a bibliai szóhasz-
náltban azt jelenti: nem tö-
kéletes, esendő, Istentől távol 
élő. Vagyis mindannyiunkra 
igaz, hiszen hibázunk, vétünk, 
elrontunk dolgokat. És persze 
sokan nem hisznek Istenben, 
s akik hisznek, azok hite is 
megrendülhet. Az ember bű-
nös – nehéz ezt elismerni, ám 
rendkívül fontos is. Ha ugyan-

is talál az ember valamit, 
ami nem jó, akkor feltétlen 
változtatni akar. Márpedig mi 
sokszor szeretnénk változni, 
jobbá lenni. Nem más ez, mint 
az a törekvés, hogy ki akarunk 
lépni a bűnből. A jó hír, hogy 
Isten is ezt akarja.

Az ember a Biblia szerint 
test és lélek. Más teremtmény-
nyel kapcsolatban ezt nem ol-
vassuk, kizárólag az emberre 
igaz. Az életünknek van egy 
kézzel fogható, látható, fizikai 
része és van egy másik, ame-
lyik láthatatlan. A belső dol-
gok, gondolatok, érzelmek, a 
lélekállapot. Az ember test és 
lélek, a teremtmények közül 
az egyetlen, ami két világ ha-
tárán létezik. Nyitott a látha-
tatlan világra: Istenre és a Kí-
sértőre is. Ezért az embernek 
nemcsak testét, hanem lelkét 
is karban kell tartani, felelősek 
vagyunk a lelki egészségért 
is. Ha megnézzük azt, hogy 
milyen lelkiállapotban van a 
mai magyar társadalom – s 
annak részeként mi is – nem 
lehetünk elégedettek. Tele va-
gyunk indulattal, frusztráció-
val. Európa legboldogtalanabb 
nemzeteként tartanak minket 
számon. A lelki problémáink 
pedig alapvetően határozzák 
meg életminőségünket, kap-
csolatainkat. Már csak emi-
att sem tehetnénk meg, hogy 
ne törődjünk a lelkünkkel. Az 
Istenre való nyitottság, Isten 
keresése imádságban, biblia-
olvasásban, istentiszteleti kö-
zösségben mind-mind táplálja 
a lelket.

Az embernek megtérésre 
van szüksége. A megtérés 
elfordulás a bűnös léttől és 

odafordulás Istenhez. A fen-
tebb leírtak fényében tudatos 
döntés, hogy jobbra törek-
szem, dolgozok a gyűlölet és 
igazságtalanság ellen. De a 
megtérés odafordulás is az 
Istenhez: az én-központú élet 
helyett az Isten-központú élet 
vállalása. Nagy lemondás-
nak tűnik ez akkor, amikor 
az ember önmagát akarja 
megvalósítani, s erről bizo-
nyos értelemben nem is kell 
lemondani. Jézus azt mondja: 
„aki meg akarja őrizni életét, 
elveszti az, s aki elveszti az 
életét énértem, megtalálja 
azt”. Mindannyian az életet 
akarjuk megtalálni, csak alap-
vetően más úton keressük, 
mint ahogyan Isten mondja. 
Az Úr akarata, hogy az életünk 
teljes legyen – éppen ezért 
kellene hozzá fordulnunk, 
megtérnünk.

Micsoda az ember? Isten-
képű, bűnös, test és lélek. Az 
emberről gondolkodik Isten, 
fontosak vagyunk neki. Ezért 
hív életrendezésre, megtérés-
re hívőt és nem hívőt egya-
ránt. Azért, hogy az ember az 
lehessen, amivé lennie kell: 
életet, lelki nyugalmat talált 
személy, aki szeretetet és 
igazságot épít a világban.

Kicsoda az ember?

Laczay András
lelkipásztor

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
A fórum időpontja: 2017. november 24. péntek, 17 óra

A fórum helyszíne: Katonatelepi Mathiász János iskola aulája

Témák: l Sport és Szabadidő Központ fejlesztésének jelenlegi állása, lehetőségei
l Vasúton túli utcák elnevezése l Véderdőn átvezető utak jogi helyzetének állása

l   A településközpont fejlesztésének jelenlegi állása
A fórum további célja, hogy elindítson egy közös gondolkodást Katonatelepen az időskorúakkal, illetve 
a nyugdíjas éveikhez közelítő korosztállyal kapcsolatban. A témához meghívott vendég Sárközy Erika, 

a „Cédrus-Net” Szenior Tudáshasznosító program vezetője.
Falu György képviselő
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Beszélgetés Mikulás Ferenc Balázs-Béla díjas filmproducerrel, Kecskemét díszpolgárával...

Nagyon fontosak az éle-
tünkben a jó szomszédok, 
mert ha bármi baj is tör-
ténik a családban, ki van 
a legközelebb, akire szá-
míthatunk, hát a szom-
szédunk. Azt is tudjuk va-
lamennyien, hogy a „rossz 
szomszédság török átok”. 
Ennek szellemében gon-
doltuk, hogy egy sorozat-
ban megismertetjük önök-
kel „szomszédjainkat”, 
akik itt élnek közöttünk, és 
– kire miért –, de mindegyi-
kükre büszkék lehetünk.

Elsőként engedjék meg, 
hogy bemutassam önöknek 
Mikulás Ferencet, aki a fenti-
ek mellet már évtizedek óta a 
KAFF (Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivál) igazgatója is, 
valamint a magyar animációs 
kultúra egyik legjelentősebb 
alakja.

– Kedves Ferenc, nagyon 
megörültem, amikor meg-
tudtam, hogy ön is Kato-
natelepi lakos lett, hiszen 
ön Kecskemét város egyik, 
köztiszteletben álló pol-
gára, aki már számtalan 
kitüntetést kapott eddigi 
munkásságáért, hiszen nem 
csak a városunknak, hanem 
az országunknak is öregbí-
tette animációs munkájával 
a hírnevét. Megkérem, hogy 
mutatkozzon be az olvasók-
nak. Bemutatkozását kezd-
jük a megszületésénél.

– Kaposváron születtem, 
1940-ben. Hárman voltunk 
testvérek, édesapám korai 
halála miatt (én alig múltam 
egyéves, öcsém kétnapos volt) 
édesanyám nevelt bennünket, 
sokszor nagyon nehéz körül-
mények között.

Általános iskolába Dunapa-
tajon jártam (ott telepedett le 
a család), majd a Kunszent-
miklósi Gimnáziumba. Onnan 
1957-ben kicsaptak, mert 
1956. október 24-én, a kun-
szentmiklósi piactéren elsza-
valtam a Nemzeti dalt óriási 
éljenzés közepette. Ez a sza-
valat örökre megváltoztatta az 
életemet. El kellett hagynom 
Kunszentmiklóst, a gimnáziu-
mot Kalocsán fejezhettem be, 

és nem vettek fel egyetemre, 
főiskolára. Katonaéveimet ún. 
büntető-században töltöttem, 
majd földmérőként (figu-
ráns) helyezkedtem el, ahol a 
„rendszeridegen” munkatár-
saimmal jártuk Bács-Kiskun 
megyét. Innen kerültem a 
Bács-megyei Filmstúdióba, 
ahol a filmkészítés akkori 
technikai adottságaival ismer-
kedtem meg, és szereztem 
jártasságot ebben a műfajban. 
Ekkor költöztem Kecskemétre, 
a 60-as évek elején.

– Mióta vezeti a rajzfilm-
stúdiót?

1970-ben értesültem ar-
ról, hogy az akkori Pannónia 
Filmstúdió leányvállalatot 
tervez Kecskemétre, és meg-
kerestem id. Matolcsy Györ-
gyöt az akkori igazgatót, hogy 
szívesen felvállalnám a stúdió 
megalapításához kapcsolódó 
feladatokat az infrastruktúra 
megteremtésétől és a munka-
társak toborzásától kezdődő-
en. Bizalmat szavazott nekem.

Hát, így indult…
– Hogyan alakult a stúdió 

élete az eltelt évek alatt?
– Hosszú lenne leírnom a 

negyvenhat év minden állomá-
sát. Sok küzdelmes, és sike-
rekben bővelkedő évtizedünk 
volt (és van). Néha szárnyaló, 
néha szűkölködő időszakok-
kal.

Leváltunk a pesti Pannó-
niától, ami időközben meg is 
szűnt, de mi küzdöttünk to-

vább. Rendszerváltás volt, pri-
vatizáció, rivális stúdiók ala-
kultak a nálunk kinevelődött 
szakemberekből – sorozato-
kat, egészestés filmeket ké-
szítettünk, majd külföldi meg-
rendelésekben dolgoztunk 
néha alkotó módon, néha 
fordítást igénylően. Minden 
évben gondot okozott egyedül 
csak a filmkészítő szoftverek 
beszerzése is.

A filmkészítés csapatmun-
ka, mindig is törekedtem 
meglévő feladatainkhoz a le-
hető legjobb, egyszerűen csak 
kivitelező munkakörben. Ezek 
a külföldi bérmunkák a mai 
napig megélhetésünk alap-
ját képezik, főleg amióta a 
Magyar Televízió nem rendel 
sorozatokat, csak pályázati 
rendszerben készíthetjük kvá-
zi sorozataink egy-egy epizód-
ját.

Önálló stúdióépületet kap-
tunk a Hunyadi városban, 
ami a mai napig otthonunk, s 
időközben egy kicsit látogató-
központtá is vált – nagyon sok 
csoport érkezik hozzánk, hogy 
megismerkedjen a rajzfilmké-
szítéssel.

Leírhatatlan néhány szóban 
az a technikai fejlődés, ami a 
filmkészítésben, ezen belül is 
a rajzfilmkészítésben megje-
lent – ehhez folyamatosan al-
kalmazkodnunk kell, jelentős 
anyagi ráfordítással, elkötele-
zett és szorgalmas munkatár-
sakat megtalálni. Munkahelyi 

vezetőként fel kellett vállal-
nom azokat a helyzeteket is, 
amikor meg kellett válnom a 
csapat egy-egy tagjától, mert 
nem építették, hanem rom-
bolták a stúdió légkörét és 
sokan voltak olyanok, akik 
maguk kerestek más utat az 
idők folyamán.

Az animációs filmkészítés 
ismét virágkorát éli, így most 
is sok tehetséges fiatal keres 
bennünket, próbál szerencsét 
ezen a területen.

A több évtizedes létezésünk 
történetéből ki kell emelnem 
Vécsy Vera gyártásvezetőt és 
Horváth Mari filmrendezőt, 
akik a kezdetektől fogva al-
kotó módon járultak hozzá a 
stúdió sikeres működéséhez.

1985-ben kezdtük meg a 
Kecskeméti Animációs Film-
szemle, ma már Kecskemé-
ti Animációs Filmfesztivál 
(KAFF) szervezését, ami már 
egy nemzetközileg elismert 
seregszemle, a hazai és az eu-
rópai animációs filmgyártás 
megmérettetése. Két éven-
ként, június végén rendezzük, 
egyre nagyobb sikerrel. 

– Kérem, soroljon fel né-
hány filmet, amelyek az Ön 
kezdeményezésére és veze-
tésével készültek, amelye-
ket ma is örömmel nézünk, 
ha képernyőre kerülnek.

A legismertebb sorozatunk 
a Magyar népmesék, ami 100 
epizódból áll, és szinte folya-
matosan vetítik az országos 

ARCOK KATONATELEP KÖZÖSSÉGI ÉLETÉBŐL

A Hunyadi városi rajzfilmstúdió
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televíziós csatornák. De az 
olvasók többsége bizonyosan 
ismeri a Vízipók-csodapók, 
a Mesék Mátyás királyról, a 
Mondák a magyar történelem-
ből és a Tinti kalandjai soroza-
tainkat is.

Emellett sok szerzői film, 
magyar irodalmi műveket fel-
dolgozó alkotás is született 
nálunk. Mindig is fontosnak 
tartottam a magyar népmű-
vészet, a magyar irodalom 
alkotásainak feldolgozását, 
fontosnak tartom az em-
lékezetben tartásukat, ami 
nekünk, magyaroknak nélkü-
lözhetetlen az identitástuda-
tunkhoz.

– Úgy tudom, hogy több 
nemzetközi fesztivál zsűri-
jében is munkálkodott…

Valóban, a teljesség igénye 
nélkül: Chiavariban (Olaszor-
szág), Szöulban (Dél-Korea), 
Ankarában (Törökország), 
Pekingben (Kína), Łódźban 
(Lengyelország), Marosvásár-
helyen (Románia), Stuttgart-
ban (Németország) Jaipurban 
(India), Lisszabonban (Portu-
gália), Hirosimában (Japán), 
Pozsonyban (Szlovákia), Banff 
(Kanada), International EMMY 
Awards (USA). November ele-
jén Espinhoban, Portugáliá-
ban leszek zsűritag.

A Magyar Állam és városunk 
is több kitüntetéssel ismerte 
el közel 50 éves munkásságát. 
Melyik díjára a legbüszkébb?

Nehéz kiemelni bármelyi-

ket is, mindegyik más miatt 
fontos. A Balázs Béla-díj a 
szakma díja, Kecskemét dí-
szpolgári címe a lakóhelyem 
elismerését jelenti, a Magyar 
Örökség-díj és a Príma Pri-
missima díj társadalmi elis-
merés. A Raoul Wallenberg-dí-
jat a Cigánymesék sorozat 
elindításáért és elkötelezett 
megvalósításáért kaptam.

De nem ezekkel mérem ma-

gam, hanem a napi 8-9 órás 
munkámmal, amit a mai napig 
boldogan végzek.

Hálás vagyok a Teremtőnek, 
hogy erőm és egészségem van 
ezt megtenni.

– Ha megengedi, beszél-
gessünk kicsit a magánéle-
téről. Mikor költözött Kato-
natelepre? Miért éppen ezt 
a városrészt választotta? 
Család?

Már régóta terveztük a ker-
tes házat, de sajnos anyagi 
lehetőségeink nem engedték 
meg, hogy belevágjunk. Két 
éve több körülmény szeren-
csés együttállása miatt azon-
ban egyszer csak lépnünk 
kellett, és teljes erőbedobás-
sal kerestük új otthonunkat. 
Sok házat, lakást néztünk 
meg, közben felállítottunk egy 
osztályozó rendszert, ami az 

ízlésünk és az igényeink sze-
rint rangsorolta a kínálatot. 
Így kerültünk Katonatelepre, 
kicsit tartottunk ugyan a re-
pülőgépek zajától, meg ettől 
a hepehupás úttól, ami idáig 
vezet, de most úgy érzem jól 
választottunk. Szeretjük a 
házat és a környezetünket is. 
Feleségemmel sokat munkál-
kodunk a kertünkben, min-
den évben megtervezzük a 

konyhakertet, próbálkozunk 
különböző növényekkel. Nagy 
lelkesedéssel forgatjuk a Ka-
tonatelepi Közügyeket is, mert 
mindig vannak benne hasznos 
tanácsok az ilyen botcsinálta 
kertészeknek is, mindig öröm 
elfogyasztani a magunk term-
esztette zöldséget, paprikát, 
paradicsomot stb.

Feleségem Varga Márta, aki 
szó szerint mindenben tár-
sam. Két gyermekünk van, 
Kata lányunk, akárcsak mint 
amilyenek mi vagyunk. múze-
umpedagógus a Ráday Múze-
umban, Márton fiunk utolsó 
éves az ELTE angol-francia 
fordító-tolmács mestersza-
kán. Az első házasságomból 
született Szabolcs fiam ma-
tematika professzor London-
ban. Unokám még nincsen.

– Sok fontos elfoglalt-
sága mellett sikerült-e 
megismerkedni közvetlen 
szomszédjaival?

A közvetlenekkel igen, bár 
valóban ritkán találkozunk. 
Néhányan cserélődtek az 
utóbbi időben, velük még nem 
ismerkedtünk meg. De bizto-
san sort kerítünk rá.

Nagyon szépen köszönöm 
a bemutatkozást. Kívánok 
önnek további jó egészséget, 
töretlen alkotókedvet. Érezze 
jól magát itt közöttünk Kato-
natelepen.

Isten hozta önt!

Lejegyezte: Nagy L. Éva

Vizipók – csodapók

„Bazi nagy görög lagzi”, avagy mit csináljon szegény magyar?
Az idézőjelbe tett címmel 
több, mint tíz éve vetített film 
életem egyik igen kedves szó-
rakoztató filmje. Ugyanakkor 
nagyon komoly, mély társa-
dalom-elemzés is van benne. 
Egy Amerikába kivándorolt 
görög családról szól a film, 
pontosabban a már kint szü-
letett lány-unoka és egy ízig 
vérig amerikai fiú (ez kicsit 
téves, mert ilyen nincsen, 
azokat leöldösték annak ide-
jén, de ezt most hagyjuk…) 
megismerkedésének, szerel-
mének és házasságának a 
története. Hihetetlen precizi-
tással írja le a hagyományo-
kat mélyen őrző görög család 
életét, tele humorral, láttatva 
azt a hatalmas szakadékot, 
ami a ma Amerikában élő, 

évszázadokkal ezelőtt oda 
vándorolt európai családok 
leszármazottai, életmódjuk, 
és az alig néhány évtizede ki-
vándorolt görög család között 
tátong. Nem lehet nem észre-
venni, hogy a görög családok 
zárt közösségben élnek, mit 
sem törődve, hogy mik a he-
lyi szokások, tartják a vallá-
sukat, saját templomuk van, 
keresik egymás társaságát 
az üzleti és a magánéletben 
is. Az apuka természetesen 
hallani sem akar arról, hogy 
lánya egy amerikaihoz men-
jen férjhez. Nem mesélem el 
a történetet, aki teheti, keres-
se a különböző csatornákon, 
rendszeresen vetítik. 

A lényeg: az udvarlóból lesz 
görög és nem a családból 

amerikai! Az amerikai fiú gö-
rög vallást vesz fel, eszerint 
és ilyen egyház előtt kötnek 
házasságot, mi több a szülei 
is nagy átéléssel hajigálják 
az „ouzo”-s poharat a hátuk 
mögé, Istent éltetve, koccin-
tás helyett!

Lassan szemünk előtt ele-
venedik meg a filmvászon. 
Csak éppen a helyszín nem 
Amerika, hanem Európa. Az 
élőkép címe lehetne ez: Bazi 
nagy muszlim lagzi. Éppen 
csak röhögni nincsen ked-
vünk! Mit tehet szegény ma-
gyar? Béla szomszédom jut 
eszembe, aki a minap huzigált 
nagy fóliákat a paprikája fölé. 
Mit ügyködsz, úgysem lesz 
fagy?! – kiabáltam át, majd 
a pincéje előtt egy bögre bo-

rocska mellett kifejtette, hogy 
az lehet, de még mindig jobb, 
ha kifeszíti, és mégsem lesz, 
mintha nem csinálna semmit, 
aztán hoppá, mégis lemegy 
a hőmérséklet fagypont alá. 
Hát ez az! Mondanak min-
denféle véleményeket a mé-
diumokban Európa jövőjével 
kapcsolatban, én azért azt 
mondom, inkább mondjunk 
nemet a Soros tervre, még ha 
az derülne ki, hogy mégsincs, 
minthogy nem csinálunk 
semmit, aztán egyszer csak 
szálem alejkummal köszön 
egy szomszéd… Bár, bizto-
san a mecsetbe járást is meg 
lehet szokni, csak arra kell vi-
gyázni, hogy ne legyen lukas 
a zoknink!

Falu György
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 Tisztelt Olvasók!
Várakozással és egyben 

némi szorongással tekintünk 
mi egészségügyi dolgozók is 
a 2017. november 1-ét követő 
változásokra, melyekről már 
bizonyára hallottak a különbö-
ző hírforrásokból. 

Ebben a cikkben igyekszem 
némi tájékoztatást adni arról, 
hogy az egészségügyi doku-
mentumok tárolására, to-
vábbítására milyen korszerű 
rendszer kidolgozására ke-
rült sor. 

A gyógyítást és a gyógyu-
lást is érezhetően gyorsabbá, 
biztonságosabbá, kényelme-
sebbé és hatékonyabbá tevő, 
21. századi rendszer indul el 
az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatási tér (EESZT) no-
vember elsejei bevezetésével.

November elsejétől a házi-
orvosok, a közfinanszírozott 
szakrendelők, a kórházak és 
a gyógyszertárak csatlakoznak 
a rendszerhez, jövőre pedig a 
mentőszolgálat és az összes 
magánszolgáltató.

 2019-ig a megelőző öt év 
adatait digitalizálják, hogy a 
gyógyítás folyamatának bár-
mely pontján elérhessék azo-
kat a szakemberek.

Milyen előnyei lesznek
az új rendszernek?

A rendszer használatával el-
kerülhetőek a párhuzamos és 
a többszörös vizsgálatok, be-
vezetik az elektronikus recep-
tet, így teljes képet kap a ko-
rábban szedett gyógyszerekről 
az orvos, kiküszöbölhetőek az 
esetleges mellék- és kölcsön-
hatások, a pácienseknek pedig 
nem kell kórelőzményeik ira-
taival járniuk orvosukhoz.

Kifejlesztésével az emberek 
segítése, támogatása, a bete-
gellátás biztonságosabbá té-
tele a cél. 

A rendszer alkalmas arra, 
hogy a beteg betekintsen a 
róla keletkezett egészségügyi 
adatokba, és a rendszerhez 
hozzáférő orvos minden, a pá-
ciensről készült adatot lát.

A betegek kevés változást 
fognak érezni, de az orvosok 
és a patikusok között egy új 
kommunikációs rendszer lép 
életbe.

Röviden így lehetne össze-
foglalni, de ennél kicsit rész-
letesebben is érdemes tájéko-
zódni. 

Az EESZT rendszere által a 

kezelőorvosok és háziorvosok 
számára lekérdezhetővé vál-
nak a betegük egészségügyi 
ellátására vonatkozó adatok 
(betegéletút) és az ellátása 
folyamán keletkezett betegdo-
kumentumok (zárójelentések, 
ambuláns lapok, laborleletek, 
képi diagnosztikai leletek, 
e-receptek, e-beutalók). 

A gyógyszertárakban csak 
a beteg e-receptadatai kér-
dezhetőek le. A jövőben a 
betegnek nem kell a leleteit 
gyűjtenie és magával vinnie a 
rendelésre, vagy a memóriá-
jára hagyatkoznia a gyógysze-
relését tekintve, és nem kell 

vizsgálatokat ismételni, mert 
ezek az adatok mind elérhető-
vé válnak az EESZT szolgálta-
tásai által. 

A betegellátás a szokott 
formában zajlik, azzal a kü-
lönbséggel, hogy amennyiben 
a kezelést végző orvos az 
EESZT-n keresztül lépett be a 
rendszerbe, akkor olyan infor-
mációkhoz is hozzájut, amik 
másik ellátó intézményben ke-
letkeztek. Az ellátási esemény 
adatait a rendszer automati-
kusan küldi az EESZT-nek, az 
ellátáshoz kapcsolódó adatok 
és dokumentumok EESZT-hez 
csatlakozott medikai rendsze-
rekből szintén automatikusan 
jutnak a térbe, ám ezek ahhoz 
az orvoshoz, mint „szerzőhöz” 
kapcsolódnak, aki azokat lét-
rehozza. Ezen adatokat csak 
a létrehozó orvos, vagy a ke-
zelést végző intézményben 
ugyanazon szervezeti egy-
ségnél dolgozó orvos módo-
síthatja. Az EESZT-be került 

betegadatok - a páciens ön-
rendelkezési szabályait figye-
lembe véve - a kezelőorvosok 
számára hozzáférhetőek.

A beteg a Lakossági por-
tál digitális önrendelkezési 
felületén, vagy személyesen 
bármely kormányablakban 
rendelkezhet arról, hogy kinek 
tiltja vagy engedélyezi a saját 
betegadatainak hozzáférhe-
tőségét. Erre 2017. február 
15-e óta minden ellátottnak 
lehetősége van a www.eeszt.
gov.hu oldalon, ahova Ügyfél-
kapus azonosítást követően a 
saját TAJ szám megadásával 
tudnak belépni.

Mit követhet majd nyomon az 
orvos, a patikus és a páciens? 

Alaphelyzetben betega-
datokat csak a kezelőorvos 
kérdezhet le, különösen ér-
zékeny adatokat, mint pl. a 
nemi betegségre, pszichiát-
riai, addiktológiai ellátásra, 
HIV/AIDS fertőzöttségre vo-
natkozó betegadatok, csak az 
ezen a szakterületen dolgozó 
kezelőorvos hívhat le. A pa-
tikákban csak az e-recep-
tadatokhoz férhetnek hozzá 
a gyógyszerészek és a gyógy-
szertári szakasszisztensek.

Az ellátott a saját adatait 
bármikor nyomon követheti 
a Lakossági portál felületén, 
megtekintheti mely adatát 
ki, mikor melyik ellátó intéz-
ményben hozta létre, módosí-
totta, vagy kérdezte le.

Miben különbözik majd 
az e-recept a hagyományos 

recepttől? 
Az e-recept, a hagyományos 

papíralapú receptek elektro-

nikus alternatívájaként, a fel-
írástól kezdve a tároláson át, 
egészen a kiváltásig lehetővé 
teszi majd a vény teljes elekt-
ronikus útját. Az EESZT-hez 
csatlakoztatott orvosi rend-
szerekben felírt receptek ese-
tében az orvos a hagyományos 

módon készíti el a receptet, 
aminek adattartalmát a recept 
kiállításával egyidejűleg auto-
matikusan elküldi a rendszer 
az EESZT-nek. 

Az e-recept részletes sza-
bályozásáról szóló jogszabály 
hatályba lépése után bármely 
patikában lekérdezhetővé és 
kiválthatóvá válnak akár pa-
píralapú felírási igazolás nél-
kül is a saját e-receptre ren-
delt gyógyszereink. 

Az e-recept – csakúgy, mint 
jelenleg – kiváltható lesz a pa-
pír alapú felírási igazolással, 
de megnyílik a lehetőség a 
TAJ-alapú, „papír nélküli” ki-
váltásra is. Ebben az esetben 
a kiváltásához személyazo-
nosságunk igazolása mellet 
a TAJ-kártyánk is szükséges, 
vagy e-Személyi igazolvány 
használatával lehet kiváltani a 
vényeket.

Ha a páciens nem tud sze-
mélyesen menni a patikába, 
akkor hozzátartozó, ismerős 

E-recept és EESZT

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa
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továbbra is a megszokott mó-
don, a papíralapú felírási iga-
zolással tudja kiváltani mások 
gyógyszereit.

2018. év végéig minden 
orvos a felírt e-recept mellé 
nyomtatott felírási igazolást 
köteles adni a betegnek, ami 
szinte pontosan olyan, mint 
a megszokott recept, csupán 
tartalmaz egy e-recept vonal-
kódot is, mely alapján a pati-
kában lekérdezhető a recept. 
2019-től pedig mindenki kér-
heti, hogy a recept felírási iga-
zolását papíralapon is meg-
kapja, bár ekkortól már nem 
kell a hagyományos recept for-
mában kinyomtatni azt.

 A betegellátás továbbra is 
TAJ-alapon történik, így a tár-
sadalombiztosítási azonosító 
jel használata nem kerül kive-
zetésre, azonban az e-Szemé-
lyi igazolványok használatával 
a TAJ-kártya kiváltható. Re-
cept kiváltásakor csak akkor 
szükséges a TAJ-kártya vagy 
az e-Személyi igazolvány, ha 
papíralapú felírási igazolás 
nélkül váltjuk ki e-receptre 
rendelt saját gyógyszereinket.

Az EESZT szolgáltatásainak 
használata komoly biztonsági 
előírások mentén valósulhat 
meg, amit a rendszer legma-
gasabb szintű biztonsági foko-
zata előír minden felhasználó 
esetében.

A belépéshez használható 
e-Személyi igazolvány mind 
a beteg azonosítására, mind 
a rendszert használó orvo-
sok, egészségügyi dolgozók 
és gyógyszerészek számára 
biztonságos azonosítási lehe-
tőséget biztosít. 

Az e-recept bevezetésével a 
vényköteles és a vényen ren-
delhető gyógyszerek és készít-
mények rendelhetőek elektro-
nikus úton. Később bevonásra 
kerülnek majd a sorozatgyár-
tású gyógyászati segédesz-
közök is, azonban anyatejet, 
gyógyfürdőt, fogászati kezelé-
seket a későbbiekben sem le-
het majd elektronikus vényen 
rendelni. 

A papíralapú receptek egye-
lőre nem kerülnek kivezetésre, 
továbbra is lehet papíralapú, 
akár kézzel írt receptet ki-
állítani, pl. EESZT-kapcsolat 
hiányában, betegágy mellett, 
vagy a családtagoknak írt pro 
família receptek esetében. 
Ezeket a recepteket kiváltás-

kor a gyógyszertárban fogják 
rögzíteni az EESZT-ben.

Az egészségügyi adatokhoz 
kizárólag a beteg háziorvo-
sa, és kezelőorvosa, valamint 
a kezelésében résztvevő or-
vos férhet hozzá. A rendszer 
minden hozzáférést, még a 
sikertelen lekérdezéseket is 
naplózza, és minden ellátott 
a saját adatkezelési naplóját 
bármikor megtekintheti a La-
kossági portál felületén.

Milyen egyéb előnyökkel jár 
a betegek számára az e-rend-
szer bevezetése? Az e-egész-
ségügyi szolgáltatások beve-
zetésével és elterjedésével a 
betegellátás gyorsabb, kényel-
mesebb és hatékonyabb lehet. 
A kórelőzmények, gyógysze-
relési lista és az e-profilban 
tárolt kritikus adatok ismerete 
megkönnyíti az orvos számára 
a pontos diagnózis és a leg-
hatékonyabb terápia megha-
tározását. E-beutaló esetén 
az orvos akár időpontot is 
foglalhat a betege számára, 
amennyiben a fogadó szakel-
látó intézmény elérhetővé te-
szi ezt a lehetőséget. A beteg 
a Lakossági portálon keresz-
tül minden a saját ellátásával 
kapcsolatos adathoz hozzáfér-
het, ellátása átláthatóvá válik, 
hiszen a rendszer minden fel-
használói tevékenységet nap-
lóz, így bármikor megtekint-
heti ki, mikor milyen adatához 
kért hozzáférést, vagy milyen 
adat került be róla az EESZT-
be. Értesítést is kérhet, hogy 
erről azonnal értesüljön.

Várhatóan mennyivel
csökkenti az új rendszer

a várakozási időt? 
A 2017 márciusától au-

gusztus közepéig lefolytatott 
próbaüzem tanúsága szerint 
az e-receptek kiváltásával 
felgyorsulhat a kiszolgálás a 
gyógyszertárakban. Ugyanez 
várható az e-beutalóval ér-
kező betegek ellátása esetén 
a szakellátó intézményeknél, 
sőt, a fogadó intézmény elő-
re felkészülhet a beteg ellá-
tására az e-beutaló adatok 
alapján. Az ellátás időtarta-
ma is lerövidülhet, mivel a 
kezelőorvos pár kattintással 
megismerheti a betegadato-
kat, korábbi vizsgálati ered-
ményeket, így a beteg aktuális 
állapota és panasza már sok-
kal több információt jelenhet 
számára, lerövidítve a kór-

előzmények „nyomozására” 
fordított időt.

November 1-jétől kényelme-
sebb lesz a receptfelírási és a 
gyógyszerkiváltási folyamat. 
De mint mindenhez, még a ké-
nyelemhez is hozzá kell szok-
nunk. Ehhez a hozzászokás-
hoz bő egy évünk van. Ez alatt 
párhuzamosan működik a be-
teg számára eddig megszokott 
papírrecept és a „láthatatlan” 
elektronikus recept (e-recept).

Nem kell többé kívülről 
fújnunk, hogy mikor milyen 
gyógyszereket írt fel nekünk 
az orvos, és még a mellé mi-
ket vettünk a patikában. Vagy, 
hogy mire cseréltük le a régi 
vérnyomáscsökkentőt, mert 
mindezt egy elektronikus 
rendszer tárolja nekünk, úgy, 
hogy azt szükség esetén látja 
a kórházi kezelőorvos, a há-
ziorvos és a gyógyszerész is. 
Ez nagyfokú biztonság a beteg 
egészsége érdekében.

Tehát, ha elmegyünk az 
orvoshoz, ő megírja az e-re-
ceptet a számítógépében, de 
azért – biztos, ami biztos – a 
kezünkbe adja azt papíron is 
(2018. év végéig). A papír-
vényt oda tudjuk adni a roko-
nunknak, ha nem tudunk mi 
elmenni a patikába. Mi viszont 
betérhetünk a gyógyszertárba 
akkor is, ha nincs nálunk a pa-
pír, mert – amennyiben bemu-
tatjuk az elektronikus szemé-
lyigazolványunkat, vagy ennek 
hiányában a TAJ kártyánkat és 
hagyományos személyinket – a 
gyógyszerész látja a számító-
gépen, amit az orvos nekünk 
felírt.

NÉHÁNY GYAKORLATI
KÉRDÉS: 

Több havi gyógyszer adag  
felírható lesz-e? 

A gyógyszerrendelés és -ki-
adás jelenlegi szabályozásá-
nak megfelelően az orvosok-
nak továbbra is lehetőség van 
egy vényen több hónapi gyógy-
szermennyiség felírására is. 
Ha a beteg kéri, a felírandó 
mennyiséget havi adagokra, 
több vényre is bonthatja az 
orvos a továbbiakban is. 

Ezt megkönnyíti az orvos-
nál az e-recept ismétlődő vé-
nyírás funkciója. Az 50 000 
Ft fogyasztói árnál drágább 
gyógyszereknél kötelező a 
külön vény kiállítása, és itt a 
kiválthatósági dátumok előre 
beállításra kerülnek.

Mi lesz, ha nincsen a felírt 
gyógyszer a patikában, de több 

gyógyszert is szed a beteg?
A rendszer „foglalás” funk-

ciója szerint a gyógyszertár 
2 munkanapot kap arra, hogy 
beszerezze vagy elkészítse a 
hiányzó gyógyszert. Azonban, 
ha ezt a beteg nem akarja 
megvárni, akkor szólhat a pa-
tikában, hogy inkább máshol 
megpróbálja megvenni, vagy 
a már lefoglalt e-receptek fel-
szabadítását 2 napon belül is 
kérheti.

A november 1-jei induláskor 
a gyógyszerész már láthatja 
a beteg számára felírt aktív 
vényeket és lehetősége lesz 
megjegyzést fűzni a vényki-
adáshoz, amely látható lesz 
a kezelőorvos számára is. A 
kezelőorvosok láthatják majd 
az összes felírt gyógyszert, 
illetve azt, hogy a páciens ki-
váltotta-e azokat, és mikor. Az 
átláthatóság miatt könnyeb-
ben kiszűrhetők a többszörös 
gyógyszerrendelések, a ha-
tástalanság, a nemkívánatos 
mellékhatások, ill. kölcsön-
hatások, a gyógyszerallergia 
vagy épp a beteg együttmű-
ködési hiányossága. Minden-
nek következtében lényegesen 
javulhat a beteg gyógyszerte-
rápiás biztonsága, és nőhet az 
ellátás színvonala is.

Amennyiben a gyógyszer-
tárban kiderül, hogy hibás a 
felírt vény, vagy hiányzik va-
lami róla, az e-receptek ese-
tén szintén egyszerűbb lesz a 
probléma megoldása. 

Az elektronikus vény beveze-
tésével a vények kiadására vo-
natkozó felírói és kiadói jogok 
ugyan nem változnak. A jog-
szabályok nem teszik lehetővé 
a hibás vény gyógyszertárban 
történő módosítását, javítását. 
Azonban az elektronikus úton 
rendelt vény esetén a gyógy-
szerkiadó telefonon megkérhe-
ti a felíró orvost, hogy javítsa a 
vényt. Amennyiben ez megtör-
ténik, úgy nem kell a páciens-
nek az orvoshoz visszamenni, 
sorban állni, és ismét elfáradni 
a patikába. 

Hosszú távon úgy vélem nagy 
segítség lesz a rendszer kor-
szerűsödése. Addig, míg nem 
lesz meg a kellő rutinunk az al-
kalmazásban, kölcsönösen tü-
relemmel kell lennünk egymás 
iránt, mind a betegeknek, orvo-
soknak, gyógyszerészeknek.
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November, a naptár szerint, 
az utolsó őszi hónap, ilyenkor 
a természet már egyre télie-
sebb oldalát mutatja, hiszen 
általában ebben a hónapban 

hullik először hó hazánkban, 
és egyre gyakoribbak a haj-
nali, 2 méteren is mérhető, 
fagyok, a hideg szelek a hó-
nap végére letépik az utolsó 
elszíneződött faleveleket. Sok 
év átlagát megfigyelve, ez a 
hónap nedves és hideg, és a 
kertbarátok egy része már 
nem szívesen, és nem annyit 
törődik növényeivel, inkább 
a jövőre gondolva erőt gyűjt, 
pihen. 2017-ben, leszámítva 
a szélsőséges jelenségeket, vi-
szonylag hosszan élvezhettük 

kerti munkák eredményeit, és 
még most is találunk kertünk-
ben nyíló virágokat is, gyönyö-
rű színben pompázó díszcserjé-

ket. A zöldségek és gyümölcsök 
betakarítása nagyjából befeje-
ződött, de néhány, áttelelésre 
alkalmas, ehető növény még 
most is ad munkát (bimbós 

kel, káposztafélék naspolya). 
Emellett rengeteg tennivalónk 
akad még a kertben, amit a nö-
vények majd a következő évben 
hálálnak meg. 

Dr. Kerényi Zoltán

Előző évi novemberi száma-
inkban részletesen beszéltünk 
ezekről a teendőkről, most 
csak felsorolunk egy-kettőt 
ezek közül, „ismétlés a tudás 
anyja” alapon.

Metszés – az egyik 
leghasznosabb, legfontosabb  

őszi kerti munka
A hónap vége felé, ha nincs 

erősebb fagy, metsszük meg a 
lombhullató fákat és cserjéket, 
beleértve ebbe a gyümölcsfá-
kat, szőlőket és bokrokat is.

Őszi ültetés
A fás dugványokat, amiket 

a tavaly ősszel vágtunk, most 
ki lehet ültetni az állandó he-
lyükre. Hagyományosan, eb-
ben a hónapban kell elültetni a 
fákat és a cserjéket, bár sokan 
tavasszal szeretik elültetni 
őket, amikor látni a lomboza-
tukat is, egyedül a télen áthűlt 
talaj jelenthet gondot. Amikor 
cserjéket ültetünk, karózzuk 
és öntözzük meg őket, majd 
tegyünk egy réteg mulcsot a 
tövükhöz. Ne feledjük, hogy 

Katonatelepen közvetlen kör-
nyezetünk talajviszonyai nem 
igazán kedvezőek az alacsony 
humusz és meszes homok mi-
att. Jól válasszuk ki az ültetés-
re szánt növényi anyagot!

Dísznövényeink gondozása
Talajtakaró növényekkel, 

avarral védjük a fagyos idők-
ben a már elvetett növényeket 
és a mérsékelten télállókat is. 
Katonatelepen is sok kertben 
gondoznak fügefát, vagy bok-
rot, megfelelően védett kert-
részben ez lehetséges, csak 
a töveket védjük a kertben 
összegyűjtött levelekkel, avar-
ral a nagyobb fagyok ellen. A 
belső terekben elhelyezett nö-
vényeket fényigényük szerint 
helyezzük el a belsőm terek-
ben és próbáljuk megóvni a 
hőmérsékletingadozásoktól.

Növényvédelmi teendők 
még tél előtt

A gyümölcsfák, bokrok 
károsítóinak – főleg a kór-
okozóknak – jelentős része a 

lehullott, fertőzött leveleken 
telel át, viszont szeretnénk fa-
gyérzékeny fajtáinkat megőriz-
ni lombtakarással, gallyakkal. 
Ezzel kapcsolatban több le-
hetőségünk is van: figyeljük 
meg, hogy a lehullott levelek 
nem fertőzöttek-e, ha igen, 
ezeket beforgatjuk, beássuk 
a talajba. Elvileg lehetséges 
ezeket a leveleket égetéssel is 
megsemmisíteni, de manap-
ság ez nem javasolt, tűzvédel-
mi okokból. A növényvédelmi 
tennivalók sem érnek véget a 
betakarítás után. A záró per-
metezéseket érdemes most 
beiktatunk, a peronoszpóra 
gombája ugyanis a lehullott 
levelekben és a kéregben is 
áttelel. A lisztharmatgombát a 
leveleken található apró fekete 
pontokról ismerhetjük fel. A 
kajszifák gutaütésére az ágak, 
vagy később az egész fa elszá-
radásából következtethetünk. 
A kórokozók ősszel mindig a 
sebeken keresztül fertőznek, 
ezért lombhullás után nem 
szabad metszeni permetezés 

nélkül. A diófák levelein kiala-
kuló barna foltokat a gnomó-
niás levélfoltosság gombája 
okozza. A kórokozó a dióbur-
kokban telel át, ezért mindig 
fontos a lomb elégetése.

Fontos emlékeztető szőlő-bor 
készítőknek

Az erjedés novemberre már 
csaknem minden fajt boránál 
(vörösnél is) befejeződött, ok-
vetlenül el kell távolítani a már 
leülepedett, durva seprőről 
az új borunkat! A túl sokáig a 
durva seprőn tartott boroknál 
ilyenkor indulhat meg a kén-
hidrogén képződés, a bakszag, 
záptojásszag kialakulása. 
Amennyiben ez már kellemet-
lenül érezhető és szellőzte-
téssel sem szüntethető meg, 
kénytelenek leszünk vala-
milyen réz sóval (rézszulfát) 
kezelni, hogy legalább részen 
csökkenthessük ezt a kelle-
metlen szagot. A gazdaboltok 
legtöbbjében hozzájuthatunk 
megfelelő szerekhez (Kupfát, 
Kupzit).

Néhány fontosabb novemberi kerti teendő 
nem fontossági sorrendben:

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke l Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán 

Szerkesztő Bizottság: Kisberk Hella, id. Tóth Viktor  
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk); Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda); 

Laczay András (hit és erkölcs); Balla Dániel (sport);  Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);  
dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)  

Olvasószerkesztő: Balasi Franciska
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban
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Polgárőrség, közbiztonság
Tekintettel arra, hogy az őszi, téli idő-
szakban lehet, hogy az emberek töb-
bet ülnek a számítógépeik elé, mivel 
már a kerti munkák is csökkennek, 
így javasolom, hogy a lentebb közzé-
tett, a rendőrség által küldött felhí-
vást olvassák figyelmesen. Az abban 
foglaltakat a Polgárőrség messze-
menően ajánlja, támogatja.

A polgárőr egyesület köszönetét nyilvá-
nítja, hogy a katonatelepi lakosok a 2016. 
évi adójuk 1%-ával, 51.264 forinttal, tá-
mogatták az egyesületet. 

További felhívásunk lenne, hogy kérjük 
a lakosság fokozott figyelmét, segítségét, 
a téli időszakban elszaporodó falopások 
megelőzésben történő segítségben. Több 
szem, többet lát. Elég, ha a gyanús jármű 
rendszámát felírják, arról egy fotót ké-
szítenek, -ha a telefonjuk erre alkalmas-, 
és azonnal értesítsék a polgárőrséget. 
Törekszünk a lehetőségeinkhez és szaba-
didőnkhöz képest minél több szolgálatot 
ellátni, de az egyesület egyedül minden-
hol nem tud ott lenni és mindent időben 
nem tud észlelni. Ehhez igényelnénk a la-
kosság éber reagáló képességét, gyanús 
körülmények jelzését. Csak közös erővel 
tudjuk visszaszorítani a bűnözést Kato-
natelepen.

Továbbra is nagy célja a polgárőr egye-
sületnek, hogy a régi, közel 20 éves, szol-
gálati autónkat lecserélhessük egy meg-
bízhatóbb járműre. Sajnos ehhez jelenleg, 
az egyéb várható fenntartási költéseget 
leszámítva, csak közel 1 millió forintunk 
van. Ez talán arra elég, hogy egy fiata-
labb autóra befizessünk egy kereskedés-
ben, valamilyen hitelkonstrukcióval. Ha 
ezt nem tesszük meg év végéig, akkor az 
önkormányzatnak az el nem költött pénzt 
vissza kell fizetni, ugyanis ez a szabály. A 
jövő pedig rejtelem, hogy milyen támoga-
tásokat kapunk, tudjuk e majd fizetni a 
törlesztő részleteket. 

Racionálisan kell látni a helyzetet. Ha 
a régi autó lerobban, ami sok esetben 

előfordul, nincs szolgálat, gyengül a köz-
biztonság, ami bizonyos köröknek nagy 
előnyt jelent. Ezt mi nem szeretnénk és 
bízom abban, hogy a lakosság többsége 
is ezt gondolja, képviseli. Aki tud célunk 
megvalósításában kicsivel is segíteni, tá-

mogatni, annak nagy köszönet mondunk. 
Vigyázzunk egymásra!

Héjjas János
ny. r. alezredes

 Katonatelep Polgárőrség Egyesület 
elnöke

Tovább fejlődik a Sport- és Szabadidő Központ
Már a műfüves labdarúgó 
pálya átadásakor utalt rá Pol-
gármester asszony, hogy még 
az idén épül egy futópálya is. 
Időközben felmerült a lehe-
tősége egy B33-as szabvány 
szerinti kosárlabda pálya 
elkészítésének is, amely pá-
lya 6 játékos számára nyújt 
egypalánkos játéklehetősé-
get. A fejlesztés felett nem is 
egy, hanem kettő Tóth Viktor 
atyáskodik, így egészen biz-
tos, hogy lesz belőle valami. 

2017. október 31-én, kedden 
helyszíni bejárást tartottunk, 
amin jelen volt a futópálya 
kivitelezője, Győri András fő-
kertész, Id és ifj. Tóth Viktor, 
valamint Balla Krisztián és 
jómagam. A pályák helyének 
pontosítása és az előkészítő 
munkák egyeztetése zajlott. A 
talajmunkák befejező fázisa a 
hengerelés, biztosan többen 
látták, hogy a Városüzemelte-
tő úthengere már hétfőn este 
ide parkolt.

Hogy melyik pálya mikorra 
készül el, ezt még nem tu-
dom, a kosárlabdázók szá-
mára elképzelhető, hogy csak 
2018-ban kerül átadásra, 
ugyanakkor a futókört való-
színűleg már az idei évben 
birtokba vehetik a helybéli 
sportszeretők.

Kérek mindenkit, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot a Ka-
tonatelepi Sportegyesülettel 
és lépjen be a szervezetbe. 
Ez nagyban segíti a terület 

fejlesztését, hiszen az adott 
civil szervezet, egyesület 
legegyszerűbb mérőszáma a 
taglétszám. Könnyebben sze-
rezhető támogatás egy nagy 
létszámú egyesület részére. 
Vonatkozik ez a kérés min-
denkire, korhatárok nélkül, hi-
szen az egyesület célkitűzési 
között ott szerepel a helybéli 
nyugdíjasok szabadidejének 
hasznos, egészséges, szívet, 
testet, lelket melengető el-
töltését biztosító fejlesztések 
megvalósítása is.

Falu György

Egy hónap – egy téma 
a biztonságos internethasználatért 

2017. október 

SZÁMÍTÓGÉPÜNK VÉDELME 
Az internet használata során számos veszély fenyegeti a felhasználókat és számítógépeiket. Ezekkel szemben a megfelelő 
biztonsági intézkedésekkel és magatartási szabályok tudatos betartásával lehet védekezni. Az aktuális kiadványunkban 
ezeket a veszélyeket és az ellenük való védekezés módjait mutatjuk be. 
 

 
A SZÁMÍTÓGÉP MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁSA 
A rosszindulatú szoftverek és hackerek a számítógépen futó operációs rendszer és egyéb programok biztonsági hibáit 
használják ki. A szoftverek gyártói az ismertté vált hibákat rendszeresen javítják, és a javításokat frissítések kiadásával 
juttatják el a felhasználókhoz. Az operációs rendszer automatikus biztonsági frissítésének bekapcsolásával biztosítható, 
hogy a számítógép a frissítés közzétételét követő legrövidebb időn belül megkapja azokat. A felhasználói programok 
jelentős része szintén jelzi, hogy újabb verzió elérhető, ezek telepítése is ajánlott. 

 
VÍRUSIRTÓ PROGRAMOK 
A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni 
védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusirtó program 
telepítése.  
 A hagyományos vírusirtó programok adatbázisok 

alapján azonosítják a káros programokat. Az adatbázist 
a vírusirtó szoftver gyártója rendszeresen frissíti, a 
frissítéseket a legtöbb vírusirtó szoftver automatikusan 
letölti az interneten keresztül. Ez a reaktív védelem. 

 A modern vírusírtó programok beépített elemző 
algoritmusok segítségével – a programok kódjának 
elemzésével – azonosítják a vírusokat (heurisztikus 
védelem). Mivel egy új vírus megjelenése után több 
nap is eltelhet, amíg a vírusirtó program gyártója 
adatbázisát frissíti, addig a reaktív vírusírtó nem nyújt 
védelmet. A heurisztikus módszereket is alkalmazó 
modern vírusirtók viszont addig is védelmet nyújtanak 
a legtöbb kártevő ellen, amíg a frissítés megtörténik. 

TŰZFAL 
A tűzfal célja a privát (otthoni/vállalati) és a nyilvános 
(internet) hálózat elkülönítése, továbbá annak biztosítása, 
hogy a hálózaton keresztül egy adott számítógépbe ne 
történhessen illetéktelen behatolás. 
 Hardveres tűzfal: valamilyen fizikai eszköz, ami a 

privát és a nyilvános hálózat között monitorozza és 
szabályozza a bejövő és kimenő hálózati forgalmat a 
beállított tűzfal szabályoknak megfelelően. Korlátozott 
tűzfalként alkalmazható egy otthoni router is, amely 
megfelelően beállítva kellő védelmet nyújthat a külső 
támadások ellen. 

 Szoftveres tűzfal: a tűzfal-szoftver a számítógépen fut 
(pl. Windows beépített tűzfala), és a számítógép bejövő 
és kimenő hálózati forgalmát monitorozza és 
szabályozza. Alkalmazása akkor indokolt különösen, 
ha a számítógép közvetlenül – nem routeren keresztül 
– csatlakozik az internethez. 

 
BIZTONSÁGI MENTÉS 
Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot fontos adatainkról. Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak 
a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez vagy olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi 
verzióját. Online tárhely esetében azért fontos a fájl-verziók korábbi tárolása, mert ha egy zsarolóvírus megtámadja a 
gépet, akkor az automatikus szinkronizációnak köszönhetően a titkosított fájlok kerülnek az online tárhelyre is, de a vírus 
eltávolítását követően a legutolsó ép verziók visszaállíthatóak. 

 
JAVASLATOK 

 Frissítések telepítése érdekében javasolt az automatikus frissítés bekapcsolása. 
 Felhasználói fiókok felügyeletén állítsuk be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program telepítése) a felhasználó 

engedélyére legyen szükség. 
 Állítsuk magasabb szintre a böngészők biztonsági beállításait! 
 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsünk! 
 Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissuk meg! 
 Ne adjunk meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött kérésre! 
 Ne adjuk meg senkinek felhasználói nevünket és jelszavunkat! 

 

www.police.hu       



2017. november12 KATONATELEP  n  Katonatelepi Közügyek

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

Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók) 

 és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029

Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a. 

Tel.: +3676  76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)  

Rendelő: +3676  471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig

Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),  
Rendelő: +3676 471 053

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig,  
kedd, csütörtök: 13-15 óráig

Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   
(+3630 590 1819)  +3676 507 916

Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 
Rendelő:+3676  471 503 minden kedden 12:30-13:00

Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a. Tel.: +3676 323 188

Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  
kedd, csütörtök: 13-18 óráig

Falu György önkormányzati képviselő: 0630/ 621-0890
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK

Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00

Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.  

Tel.: +3676 471 486
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

A Katonatelepi Baba-Mama klub 
novemberi programkínálata 

November 7. kedd 09:30-
tól „Így tedd rá” népi játékok 
és tánc 1 éves kortól Oldal 
Henriettel (1000 Ft/alk.), hely-
szín: a református templom 
kisterme

November 9. csütörtök 10 
órától Zenés-gitáros foglalko-
zás István bácsival (700 Ft/
alk.), helyszín: Református 
Templom kisterme

November 16. csütörtök 10 
órától Zenebölcsi Roszikné Il-
dikóval (800 Ft/alk.), helyszín: 
a református templom kister-
me

November 17. péntek 10 
órától Baba-Mama klub Nagy-
solymosi Andrea védőnővel 
(ingyenes), helyszín: Katona-
telepi Fiókkönyvtár

November 21. kedd 09:30-
tól „Így tedd rá” népi játékok 
és tánc 1 éves kortól Oldal 
Henriettel (1000 Ft/alk.), hely-
szín: Református Templom 
kisterme

November 30. csütörtök 10 
órától Zenebölcsi Roszikné Il-
dikóval (800 Ft/alk.), helyszín: 

Református Templom kister-
me

Szeretettel várunk minden 
kedves régi és új érdeklődőt!

ALAKFORMÁLÓ torna Tá-
lasné Katával, minden SZER-

DÁN 10 órától  a Református 
Templom kistermében

„Várok minden mozogni 
vágyó anyukát gyermekével 
együtt, hogy kicsit jobban 
érezzük magunkat a bőrünk-

ben, és mert nők vagyunk! A 
foglalkozás egyelőre ingyenes, 
csak egy polifoamot, törölkö-
zőt és vizet hozzatok magatok-
kal, és a kitartásotokat! 

Várlak szeretettel! Kata

Részleges javításokra került sor a kerékpárúton
2017 októberében jutott el a város oda, hogy a Katonatelepre 
vezető kerékpárúton is elvégezzen néhány fontos javítást. Ami-
kor ezt a rövid tájékoztatót írom, még csak a hibák, javítandó 
felületek jelölése történt meg, mire megjelenik az újság – re-

mélem – már a javításon is túl lesz a Városüzemeltetési Kft. A 
jóból persze sosem elég, egy teljesen új kerékpárút lett volna a 
legjobb az itt közlekedőknek, remélem azért ennek a javításnak 
is örülnek a katonatelepi kerékpárosok.


