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de a sikeres pályázatokon túl
sok ember, sok munkája van a
létesítmények létrejöttében,
segítő vállalkozók, önzetlen
katonatelepiek, a fiataltól a
nyugdíjasig. Mindamellett, a
Sportcentrum járulékos kivitelezése folytatódik, működtetésének technikai feltételeit
apránként folytatja a Katonatelepi SE az összes lehetséges támogatási formát, közte
a társadalmi munkát is igény-

be véve. Katonatelepen a következő sportberuházás egy
szabványméretű labdarúgó
pálya lesz – ezt már önerőből építeni kezdték, töltik fel
a területet a Platán utcában.
Tervezés alatt áll egy parkerdő kialakítása is, ahol majd
többek között piknikezni is
lehet, de még sok adminisztratív problémát kell tisztázni
az Önkormányzattal, Erdőgazdasággal, Földhivatallal.

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

Megtisztelte az átadó ünnepséget jelenlétével a városvezetés részéről Szeberényi
Gyula Tamás alpolgármester
és Falu György, Katonatelep
önkormányzati
képviselője.
Továbbá ott volt Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségének főtitkára, Ivkovicsné Béres Tímea,
a Mercedes-Benz Kosárlabda
Akadémia vezetője és a Katonatelepen élő id. Tóth Viktor

(Folytatás a 2. oldalon!)

2018. augusztus 15-én negyedik alkalommal került
sor Szüreti Nap megrendezésére, melyet ezúttal
is a Katonatelepi Sport
Egyesület szervezett. A
Katonatelepei Szüreti Nap
keretében került sor a
Szabadidő és Sportcentrum kialakításának újabb
fázisát jelentő, tavasszal
elkészült a futókör, és a
mostanra befejezett B33as kosárlabdapálya ünnepélyes avatására.
Városrészünkben
egyre
több lehetőség van az amatőr
sportra, hiszen tavaly ősszel
adták át a műfüves focipályát, majd két most felavatott
sportolási teret. A futókör
megépítésére azt követően
nyílt lehetőség, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretében a kecskeméti Gyenes
térre tervezett futókört az
ott élők egy része elutasította viszont az újabb helyszín
önkormányzat általi kiválasztásakor Katonatelep lépett
előre a sorban, és megnyerte
a beruházást. Az ugyancsak
műanyag borítású kosárlabdapálya építését pedig a Magyar Kosárlabda Szövetség és
a Kecskeméti KC támogatta,
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Az átadó ünnepség szónokai

gyémántdiplomás
gépészmérnök, okleveles gazdasági
mérnök, egykori sportvezető,
a KKC örökös tiszteletbeli elnöke, a KTSE alapító tagja. Ő
vette át a KTSE részére a Kosárlabda Szövetség emléklapját annak alkalmából, hogy a
sportegyesületünk az országos szövetség tagja lett.
A KTSE a szüreti nap és a
pályaavató délelőttjén rendezte meg a II. Katonatelepi
Szüreti Kupa kispályás labdarúgó tornát. A KTSE a Töpszli
FC és a Béla FC csapataival
oda-vissza vágós mérkőzéseken küzdött meg azért, hogy
„itthon” tartsa a vándorserleget. Csapatunk 3 győzelemmel és egy vereséggel ismét
elhódította a vándorkupát!! A
második helyen a Béla FC, a
harmadik helyen a Töpszli FC
csapata végzett. Gratulálunk
a csapatoknak a sportszerű
versenyzéshez! KTSE csapata:
Balla Krisztián, Kiss Sándor,
Kis-Juhász Zsolt, Nagy Roland, Pavelka Dávid, Rendek
Dániel, Sarkadi Zsolt, Varga
Ádám.
A Katona Zsigmond emlékparkban már a délelőtt megkezdődött a vendéglátók és
közreműködők kitelepülése.
Ficsor József úr felvonultatta
haditechnikai eszközeit a gyerekek legnagyobb örömére,de
az idősebbek is nosztalgiával
nézegették a most is működő
képes járműveket,melyekkel

(Varga Zsolt felvételei)

A GAZ-66 terepjáró

katonai szolgálatuk idején
naponta találkoztak. Megcsodálhattuk a „gulyáságyúnak”
becézett tábori konyhát melyben a legfinomabb babgulyást
főzték honvédjeink számára,
a GAZ-66 típusú terepjárót,
melyet használtak parancsnoki kocsiként, és a FUG /felderítő úszó gépjármű/ egyik
típusát, valamint a legendás
Csepel-344-es teherautót is
Ez utóbbi a Magyar Honvédség alap technikája volt a múlt

Ovisok ernyős tánca

(Lajosné Török Zsuzsa felvételei)

AZ OHIO együttes

FUG felderítő/úszó gépjármű

ta tartott fergeteges bemutatót zenére.
17 órakor a színpadra lépett a Falloway-tánc együttes, Novák Anikó vezetésével.
Ezek a fiatalok, elképesztő
tánctudással rendelkeznek.
Olyan műsort csináltak, hogy
a színpad körül a nézők is
táncra perdültek. Gratulálunk
nekik.
Őket követték a citerások,
akik a szokásos magas színvonalon zenéltek.
A meghirdetett főzőverseny
keretében jó néhány helyszínen főzték a bográcsos ételeket, melyeket díjazott a zsűri.
A választék széles volt, birkától a pacalon át a pulykanyakig sok minden került a bográcsokba és minden finomra
sikeredett, a zavaró szél ellenére. Széles ital választék
biztosította, hogy a nagy melegben, nehogy kiszáradjanak
a vendégek.
18 órától Grijnovicz Anikó
és Leitheizer János léptek

század 80-as éveinek végéig.
Ez a magyar gyártmányú teherautó gyors volt és üzem
biztos, használták legénység
szállítására, híradós kocsiként, műhely kocsinak és teherszállításra.
15 órától a Katona Zsigmond emlékparkban, az OHIO
együttes műsorával vette kezdetét a szórakoztatás, elkezdődtek a színpadi programok,
(Kis-Juhász Zsolt felvétele)

A KTSE kötéltáncos csoportja

(Kis-Juhász Zsolt felvétele)

Grijnovicz Anikó vállalta a fellépők bemutatását. Egyidejűleg szabadtéren kutyaterápiás
foglalkozás folyt kicsiknek.
16.30-tól az óvodások kis
csapta varázsolta el a szülőket és a hálás közönséget,
majd a KTSE kötélugró csapa-

fel, operett és musical slágerekkel. Volt tombolahúzás az
iskola támogatására. Aki megéhezett, a nagy sátorban választhatott birka, marha vagy
pacal pörköltet. A finomságokat Valkai Sándor, a Katica
vendéglő szakácsa készítette.
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Szüreti nap a Mathiász iskolában
Szeptember 15-én került
megrendezésre iskolánkban a szüreti nap. Már több
éves hagyomány, hogy
ezen a napon, a délelőtt
folyamán az iskola diákjai
és tanárai közösen ünnepelnek. Idén egy szüreti
napi játszópark került felállításra az iskola udvarán.
Ennek részeként 22 darab
nagyméretű, fából készült
játék érkezett hozzánk.
A játékok szórakoztatóak
voltak, igényelték a logikát,
ügyességet és olykor a gyorsaságot is. Kicsik és nagyok
is szívesen használták őket. A
játszóparkot kiegészítve felállítottuk a tollashálót, ahol nem
csak tollaslabdázni, de röplabdázni is lehetett. Helyet kaptak
még a ping-pong és csocsó
asztalok, melyek főként a fiúk
körében voltak népszerűek.
Közülük csapatok szerveződtek, akik a focipályán, illetve a
kosárpalánkoknál is megmérkőztek. A lányok szívesen hullahoppoztak, ugráló köteleztek, de vidáman próbálták ki a

lengő tenisz, pelota és diabolo
ügyességi játékokat is.
A délelőtt nagyon jó hangulatban telt, mindenki megtalálta a kedvére való tevékenységet, foglalkozást. Mint minden
évben, az iskolai szüreti nap
idén is összekapcsolódott a” falunappal”. Kora délután a tanulók apraja és nagyja átvonult a
felavatásra váró kosár- és futópályára. Lakosa Zsolt vezetésével a kosaras diákok kipróbálták
az új B33-as kosárlabda pályát.
Ezt követően kezdetét vette a
futóverseny, melyre minden
osztályból 10 fő jelentkezett. A

Tisztelt Katonatelepiek!
A téli rezsicsökkentés néven ismert, egyszeri 12000 Ft-os támogatásnak megfelelő téli tüzelő igényelhető Kecskeméten is
azon családoknak, akiknél nincsen gázfűtés. Figyelem! Kizárólag
tüzelőanyagra vonatkozik, nem készpénzt adnak!
Az igénylés formanyomtatvány benyújtásával történik, amelyet
az általános iskolában kérhetnek azok is, akiknek nem jár gyermeke az iskolába.
Részletes tájékoztató, a bejelentőlappal együtt az alábbi linken
tölthető le:
http://kecskemet.hu/?r=701&c=35270
A tájékoztató szövegét itt is olvashatják az érintettek:
HIRDETMÉNY A FŰTÉSI KÖLTSÉGEK TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSÁRÓL
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló
további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, igénybejelentés alapján.
Háztartásonként egy darab igénybejelentés
nyújtható be legkésőbb 2018. OKTÓBER 15. NAPJÁIG,
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához.
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!
Az igénylő személynek az adott háztartás tekintetében bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Az igénybejelentő nyilatkozaton szükséges megjelölni az
igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült, azaz a lakossági

tatódott, ahova a gyerekek már
családjaikkal közösen sétáltak
át. Számos nagyszerű program és előadás várt ott minket,
közben megkezdődött a tombolaárusítás is. Szép számmal
érkeztek sorsolásra váró nyereménytárgyak, melyeket ezúttal
is köszönünk. A fődíjak között
szerepelt Falu György képviselő
úr felajánlásából egy légkeveréses olajsütő, Kállai Norbert
támogatásaként egy 5 literes
hordó, egy 10.000 Ft értékű

tanulók izgatottan várták a 400
méteres kihívást.
A távot minden résztvevő teljesítette, az eredményhirdetés
az átadó ünnepség részét képezte. A szüreti mulatság a Katona József Emlékparkban foly-

malom vásárlási utalvány szülői felajánlás részeként, illetve
egy páros belépőjegy a közelgő
Mathiász bálba. Az idei tombolavásárlással az iskolát támogatták, köszönjük a részvételt!
Zombori Szilvia

földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági
fogyasztók részére nyújtott árkompenzáció jóváírásban részesült,
valamint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.
Az önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését,
melynek során nem fogadja be az igénybejelentést, ha megállapítja, hogy
– az érintett háztartás a távhőszolgáltatóval közszolgáltatási
szerződéses jogviszonyban áll,
– ugyanazon háztartásra már nyújtottak be igénybejelentést a
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatra hivatkozással.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyesen
– Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályának ügyfélszolgálatánál (Kecskemét, Rákóczi út
3.) vagy
– Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hetényegyházi Kirendeltségénél (6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 15.),
vagy
– postai úton Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály, Kecskemét, Kossuth tér 1. címre.
Az igénybejelentő nyilatkozat elérhető lent.
Kecskemét, 2018. augusztus 13.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyesen: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztályának ügyfélszolgálatánál (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.)
vagy Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hetényegyházi Kirendeltségénél (6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 15.)
vagy postai úton: Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. címre.
Falu György
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Cseh Márk a judo sportban jeleskedik
Márkot kis gyermek kora óta ismerem. Okos, értelmes,
barátságos, vékonydongájú gyermekként dereng emlékeim között. Az idő elszaladt, én megöregedtem, ő felnőtt emberré cseperedett. Talán tíz éve is van már, hogy
személyesen találkoztunk. Nem is olyan régen a Facebookon figyeltem fel Márk sportbeli sikereire. Azonnal el
is döntöttem magamban, hogy kifaggatom őt, hogy példaként állíthassam a hozzá hasonlókorú fiataloknak, itt
Katonatelepen ahonnan elindult.
– Kedves Márk megkér– Mióta sportolsz? Hogy
lek, hogy mutatkozz be az esett a választásod a cselolvasóknak. Mikor születtél, gáncsozásra?
és röviden mutasd be a szü– 6 éves korom óta judóleidet, és a testvéredet is.
zom. Szüleinkkel elmentünk
– 1997. július 13-án szü- egyszer megnézni egy judo
lettem Kecskeméten. Édes- edzést és annyira megtetszett,
anyám Csehné Kovács Ilona, hogy meg is ragadtunk annál a
aki kozmetikusként dolgozik sportnál. Több sportot is kikatonatelepen.
Édesapám próbáltam
fiatalkoromban,
Cseh Attila, egy nagykőrösi de végül a judo mellett dönbüfé tulajdonosa. Testvérem töttem, amit a mai napig nem
Cseh Attila, aki 23 éves, emel- bánok!
lett válogatott szinten rögbizik
– Melyik egyesület szakKecskeméten.
osztályában sportolsz? Ki
– Úgy emlékszem, hogy az az edződ, aki bizony most
általános iskolát itt Kato- nagyon büszke lehet rád.
natelepen végezted. Van-e
– A Kecskeméti Judo Clubolyan gyermekkori élmé- ban sportolok, Nagysolymosi
nyed, akár jó, avagy rossz, Sándor vezetése alatt.
amelyet megosztanál ve– Milyen eredményeket
lünk?
értél el, és mi is volt az a
– Igen, itt végeztem el az siker, amelyről a legutóbb
iskolát. Szép emlékek kötnek olvashattunk?
ehhez az iskolához, hiszen
– A magyar válogatott tagitt van pár utcára mellettem jaként országos versenyeken
és kényelmesen gyalog vagy sok szép eredményt sikerült
akár biciklivel is el tudtam oda már elérnem ilyen például a
menni. Az iskolában mindig is junior magyar bajnoki cím,
támogatták a sportot, sporto- U-23-as magyar bajnoki cím
lókat, amivel ösztönözni lehet és a felnőtt magyar bajnoka fiatal gyerekeket.
ságon elért harmadik helye– Az iskola befejezése zés.
után, hová jelentkeztél toLegutóbb a Budapesten
vább tanulni? Azt tudom, megrendezésre kerülő Judo
hogy most is tanulsz, kér- Grand Prixen sikerült elinlek, mondj nekünk erről is dulnom ahol kisebb-nagyobb
egy pár szót.
sikerekkel zárult a verseny.
– Az általános iskola után
– Mennyi időt fordítasz
az ÁFEOSZ kereskedelmi arra, hogy kondícióban
szakközépiskolába mentem tartsd magad?
ahol sikeresen leérettségiztem
– Napi két edzésem hétmajd innen a szegedi Juhász köznaponként, majd vasárGyula Főiskolára vettek fel, nap délelőtt is. Sűrűn vannak
mint testnevelő–edző szakos edzőtáborok az ország sok
hallgatót.
részén, amellyel még jobban

Cseh Márk, az U-23-as magyar judo bajnokság 2018. évi
győztese

lehet fejleszteni a kondícióját
az embernek.
– Most milyen versenyre
készültök?
– Az idei évben még U-23as magyar bajnokság lesz,
felnőtt magyar kupa, és ha
minden jól megy az U-23-a
Európa Bajnokság. (Megjegyzés: az U-23 magyar bajnokságot veretlenül nyerte szeptember 30-án!)
– Megkérlek, hogy mondj
néhány biztató szót a hozzád hasonló korú, avagy a
még fiatalabb korosztálynak, hogy miért is érdemes
tanulni, sportolni. Mondd
el mit is jelent számodra a
sport.
– Nekem a sport maga a kikapcsolódás és a szenvedély
is. Mindenkinek figyelmébe
ajánlom a sportot még akár ha
csak hobbi szinten is mert az

biztos, hogy a szervezetünknek nagyon jót tesz és mellesleg jól is érzi magát az ember
tőle.
– Milyen vágyaid álmaid
vannak, amelyet szeretnél,
ha valóra válnának? Elégedett, boldog fiatalnak érzed
magad?
– Nyilván minden sportoló
legnagyobb vágya, hogy szerepelhessen az olimpián, nekem
is ez! Hogy boldog fiatalnak
érzem-e magam? Természetesen boldog, elégedett vagyok!
– Kedves Márk, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Kívánok számodra jó egészséget, boldogságot, és szerencsét, hogy minden álmod,
vágyad váljon valóra. És időközben valóra vált egy álom,
Márk magyar bajnok lettél!
Szívből gratulálok neked!
Lejegyezte: Nagy L. Éva

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke
Alapító szerkesztő: id. Tóth Viktor l Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk); Kisberk Hella (oktatás); Laczay András, dr. Finta József
(hit és erkölcs); Balla Dániel (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);
Nagy. L. Éva (kultúra); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös. Készült: 1000 példányban
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Az iskolakörnyéki közlekedéssel
kapcsolatos problémákról
A tanév kezdetével újra előkerültek azok a problémák,
melyek (joggal), gondot okoznak a tanulók, szüleik, és
minden közlekedésben résztvevő számára reggelente, a
tanítás kezdetekor és a tanítási idő végén, kora délután.
Nevezetesen a Mathiász iskolánál működő jelzőlámpa,
maga a kereszteződés, közlekedési rendje, vagy inkább
rendetlensége miatt.
A Facebookon is olvasható bejegyzések intenzíven
taglalták: „mikor visszük a
gyereket a suliba, hogy milyen fejetlenség zajlik a lámpás kereszteződésnél. Autók
jobbról, balról gyalogosok,
bicajosok, rolleresek stb.
(Bodor Tibor bejegyzéséből).
Ezen túlmenően sok, a gyermekét autóval szállító szülő,
gépkocsijával nem a kijelölt
parkolóban áll meg, hanem
az iskola kapuja előtt, veszélyeztetve ezzel azokat a tanulókat, akik a szabályosan,
a túloldalon megálló autókból igyekeznek átmenni az
úttesten.
Az iskola oldalán, a buszmegálló után, sokszor hos�szabban is várakozó autók
ugyanakkor akadályozzák a
Ceglédi út felől érkező, de az
iskolánál továbbhaladó gépjárművek haladását.
Az előbbiek miatt több
szülő is kezdeményezett, javasolt megoldásokat a helyzet javítására. Az egyik ilyen
kezdeményezés arra irá-

nyult, hogy működő példákat megvalósítva, rendőrök,
polgárőrök és felnőttek segítsenek a zebránál, a biztonságos átkelés érdekében,
7-től 8 óráig, illetve 16-tól
17 ióráig.
Felmerült az az elképzelés
is, hogy az iskola oldalán a
kapuig építsék ki a járdát és
kerítsék le korláttal, hiszen
a lámpás kereszteződésben
a gyalogátkelő Kecskemét
felőli oldalától az iskola oldaláig lehetne szabályosan
közlekedni, de utána már
csak az úttesten. Ugyancsak
hasznos lenne egy megállni
tilos tábla kihelyezése az iskola felőli oldalon a saroktól
a buszmegállóig szólóan. A
megoldások közül, a helyi
érintettek szervezése révén,
most van rendőri jelenlét
ezen a helyen, de rendszeresített, pontosan megszervezett „szolgálat” nincs.
A szülők és más lakosok
kezdeményeztek egy aláírásgyűjtést a felnőtt (rendőri,
polgárőri, szülői) jelenlét

érdekében, és a közlekedési lámpák átprogramozása
érdekében. A „Felnőtt a zebránál” felhívást, sokan aláírták, amiért külön köszönet
Bodor Tibornak, Kazinczki
Zoltánnak és kedves párjának Farka Klaudiának, akik
időt, energiát, nem kímélve
foglalkoztak az üggyel, sok
aláírást gyűjtöttek Bodorné
Marosi Timea közreműködésével.
Falu György képviselő úr
megkereste a Magyar Közút Zrt. helyi szakembereit,
melynek eredményeképpen
az alábbi intézkedést foganatosították és válaszlevelet
küldtek a módosításokról:
„A jelzőlámpa telezöldes
irányítással működik, a főúti
irányok egyszerre kapnak
zöld jelzést. A Nagykőrösi
irány jelenleg is hamarabb
kap piros jelzést, mely különbséget néhány másodperccel még tudtuk növelni,
így a Kecskemét felől balra
kanyarodó sávnak több ideje
lesz kiürülni. A módosítással
a Nagykőrösi irány szabad
jelzésének vége és a gyalogos átkelőhely szabad jelzésének kezdete közötti idő is
növekszik.”
Ezzel természetesen még
nem oldott meg véglegesen a
probléma, további, lakossági

kezdeményezésű intézkedés
kell még, melyben Falu képviselő úr, amennyiben világosan, írásban megkapja a
kéréseket és a javaslatokat,
a megfelelő szolgálati úton
az illetékesek felé elindítja
az ügyet, ahogyan a Közút
Zrt.-nél is megtette.
Fontos azonban mindenki
számára tudatosítani, hogy
sok ügyben, helyben is lehet
megállapodásra jutni, ilyen
például a Polgárőrség bevonása, mert a Rendőrségnek
bizonyára nem lesz teljes
kapacitása az állandó védelemre.
Ugyancsak helyben kell
megoldani az esetleges szülői „ügyeletet” és az időbeosztásokat. A járda és korlát
kérdése nagyobb előkészítést igényel, mert a hely a
járdáshoz nagyon szűkös.
Ugyanakkor szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy
semmilyen intézkedés nem
pótolhatja, nem oldja meg
tökéletesen a problémákat,
ha a szülők nem beszélik
át gyermekeikkel a KRESZ
ide vonatkozó szabályait,
és a felnőttek sem tartják
be ezeket, akár gyalogosan,
biciklin, vagy autóval közlekednek.
Összeállította:
dr. Kerényi Zoltán

Bemutatkozik a TOP Területfejlesztési Program közösségfejlesztője
Szeretettel köszöntöm
a Tisztelt Olvasókat!
Raffainé Hábenczius Zsuzsi vagyok, a Területfejlesztési
Operatív Program keretében
megvalósítandó TOP-6.9.2-16KE1-2017-00001
azonosító
számú,
„ A helyi identitás és kohézió
erősítése Kecskeméten” című
pályázat közösségfejlesztője a
15 számú célterületben. Ehhez
a célterülethez tartozik Méntelek, Talfája, Borbás és Katonatelep.
A pályázatban olyan közösségfejlesztési folyamat zajlik
majd Kecskemét Megyei Jogú
Város 15 célterületén, amelynek keretében 3 éven keresztül

közösségépítő, helyi identitást
növelő rendezvények lesznek

megvalósítva. A rendezvények
előkészítése és szervezése
során helyi közösségeket aktivizálunk, amelyek a későbbiekben a célterületek közösségi
életének mozgatórugói maradnak.
Az elmúlt években már volt
lehetőségem
Katonatelepen
élőkkel együtt dolgozni, amikor
is polgárőrként közös pályázatokon vettünk részt. A mostani
munkámat is ez alapján vállaltam el, mivel bízom benne,
hogy az akkori segítségek most
is mellettem állnak majd. Szerintem a jó közösség minimum
kettő, de inkább több fős csoportból áll, amelynek tagjai,
függetlenül (szociális, hitbéli,

képzettségbeli, etnikai, gazdasági, politikai, stb.) hátterük
sokféleségétől, elfogadják és
áthidalják
különbözőségeiket, ezáltal lehetőségük nyílik
őszinte és hatékony kommunikációra, valamint arra, hogy
együtt dolgozzanak olyan célokért, amelyeket mindnyájuk
közös hasznára érhetnénk el.
A magam részéről igyekszem
hasznos segítsége lenni a településnek, és bízom benne,
hogy hasonló szándékú emberekkel tudom bővíteni az ismeretségi körömet.
Szeretnék hamarosan személyesen is találkozni önökkel, hogy az elképzeléseinket
megoszthassuk egymással.
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Határtalanul Erdélybe
Ez év tavaszán pályázatot
adott be az iskola a „Határtalanul” programra, melynek keretében lehetőség
nyílik a 7. osztály számára
több napos határon túli kirándulásra. Sikeres volt a
pályázatunk, így szeptember közepén 5 napot tölthettünk Erdélyben.
Célunk volt a vidék földrajzi
különlegességeinek megismerése élményszerű túrák
és egyéb programok szervezésével, valamint a helyhez kapcsolódó különböző
történelmi
nevezetességek
bemutatása, meglátogatása.
A kirándulás programját és
a pályázat szakmai anyagát
Budayné Turi Andrea – iskolánk biológia-földrajz szakos tanára állította össze,
aki maga is kísérőként részt
vett az utazáson. Köszönetet
szeretnénk mondani Buday
Rezsőnek, aki közreműködött
a pályázat elkészítésében és
túravezetőnk volt valamennyi
programunkon.
Pénteki napon indultunk
reggel 7 órakor autóbusszal,
és több órás utazás után Ár-

(Buday Rezső felvételei)

tándnál léptük át a határt.
Szállásunk Kalotaszentkirályon volt a Püspök panzióban, ahol nagyon takaros 3-4
ágyas szobákban szállásoltak
el bennünket, és az étkezés is
itt zajlott. A település egyébként Bánffyhunyadtól 6 km-re
helyezkedik el. A környék hegyei az Erdélyi Szigethegység,
a Kőhegy, Vigyázó hegység és
a Kalota-havas. Minden napunk hasonló forgatókönyv
alapján telt. Reggel 8 órakor
bőséges reggeli a szálláson,
ahol mindig kaptunk valami
házi finomságot is; juhsajtot,
házi csipke és szilvalekvárt,
padlizsán és paprika krémet,
a tea pedig a kertben termett
gyógynövényekből - mentából
és édesköményből készült.
Ezután buszra szálltunk és
elmentünk az aznapi túra
helyszínére. Estére vissza
utazás a szállásra, ahol már
finom főtt étellel vártak szállásadóink. Minden este volt
alkalom beszélgetésre, zenehallgatásra a szobáinkban.
Az 1. túra helyszíne a Tordai hasadék volt. A hasadék
1270 méter hosszú, mely jól

kiépített túra útvonalon halad
több függőhíddal és meredek
sziklaperemekkel tarkítva.
A magasba emelkedő hegyek az út végére elfogytak
és egy barátságos réten mehettünk tovább. A Tordai hasadék több barlangot is rejt,
közülük egyhez mi is felmásztunk.
Természetesen ismerjük a
hasadék keletkezésének legendáját, mely Szent László
királyunk nevéhez fűződik. Ha
már Torda városába ellátogattunk, akkor nem hagyhattuk ki a Tordai sóbányát sem.
Ilyen látványosságban keveseknek volt része közülünk. A
bányában ma már nem folyik
kitermelés, teljes egészében
a turisták számára látogatható. Hihetetlen mélységek
és magasságok, gigantikus
méretek és mindenhol só –
ahová lépünk, ahová nézünk,
amit csak megtapintunk. Lift
segítségével is le lehet jutni a
bánya mélyébe, de mi természetesen a lépcsősoron mentünk le amely 172 lépcsőfokkal rendelkezik. Fel kellett
öltöznünk, mert a benti állandó hőmérséklet 11-12 fok volt
és a páratartalom 78-80%. Ez
a levegő pozitív hatással van
a légutakra, allergiára. A bá-

nyában többféle szabadidős
tevékenységre alkalmas játékok, sporteszközök vannak,
és egy kis tó is található a
bánya alján, így csónakázási
lehetőség is kínálkozik.
A 2. túra alkalmával két
helyszínre is ellátogattunk.
Az első falu Sebesvár volt,
ahol egy szőnyegmosót néztünk meg. Természetesen
nem egy üzemlátogatásra kell
gondolni, hanem a patak sodrását kihasználva építettek
fából egy szabadtéri szerkezetet, amely mellett egy vízi
malom is látható volt. Ez
után gyalogszerrel vágtunk
neki az enyhén emelkedő
szekérútnak, hogy feljussunk
a várhegyre. Sebesvár erődítménye a 13. században
épült. A terület magánkézben
van, a vár pedig felújítás alatt
állt, így csak kívülről tudtuk
megnézni. A történelem során több család birtokában
is volt, főként hadi szerepe
volt a várnak, de végül sorsára hagyták és romba dőlt.
Ha megtörténik a helyre állítása talán belülről is megtekinthetik az ide látogatók.
A délutánra tervezett túra a
Havasrekettyei vízesés volt.
Ilyen szépet még nem láttunk,
nagyon sok fotót készítettünk

2018. október
a 24 méter magas vízesésről,
amely a falutól 5 km hosszú
erdei úton közelíthető meg.
Utunkat innen folytattuk a Bihar hegységben és 1100 méter magasságig gyalogoltunk,
ahol a Vigyázó nevű szikla
magasodott a szemeink előtt.
3. nap reggelén ellátogattunk Kőrösfőre, ahol lehetőség volt a kirakodó vásáron
nézelődni és a helyiek által
kínált portékákból válogatni
és vásárolni. Ezután kerestük fel újabb célállomásunkat; Almásgalgót és sétáltunk
végig a Sárkányok kertjében.
A kert különleges formái a
felszíni erózióval létrejött
sziklaképződmények, melyek
a mai napig változnak, hiszen agyag, homokkő és apró
szemű konglomerátumokból
állnak. A különböző furcsa
formájú és átlagosan 10-12
méter magasságú sziklák a
régebbi leírások szerint akár
25-30 méter magasságúak is
lehettek. Mindegyik formának
külön elnevezése van, és meseszerű legenda is fűződik a
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keletkezésük körülményeihez.
Ennek a napnak a délutáni
programja egy barátságos
foci meccs a helyi Ady Endre
Általános Iskola 7. osztályosaival. Kalotaszentkirályon is
működik egy általános iskola, hasonló kisiskoláról van
szó, mint a Mathiász Iskola.
Nagyon barátságosak voltak
a gyerekek, örömmel vártak bennünket. Nagyon szép
szabadtéri sportpályája van
a falunak, így ott nyílt lehetőség arra, hogy a két iskola
diákcsapata együtt játsszon.
Mivel az idő szép volt, nem
csak fociztunk, hanem kidobóztunk és beszélgettünk is,
bemutattuk egymás iskoláját. Búcsúzóul kosárlabdát
adtunk ajándékba vendéglátóinknak jelezve, hogy bár
itt közös focizás volt, de a
mi iskolánkra jellemző sport
mégis csak a kosárlabda. A
gyerekek elmondták, hogy a
sport révén ők is járnak minden évben Magyarországon.
4. túra napunk a helyi falu
megismerésével kezdődött.

n
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Ellátogattunk a kalotaszentkirályi Református templomba. Megnézhettük a templom
belsejét, majd sétáltunk a
kertben, ahol Ady Endre emléktábláját megkoszorúztuk.
A költő több alkalommal is
járt a településen és „A Kalota partján” címmel verset
is írt élményeiről. A mindennapi túráink során láthattuk
a hegyek lankáin legelő juhnyájakat, teheneket, lovakat.
Reggelente innen a faluból
is kihajtották a marhákat és
este számunkra igazi látványosság volt, ahogy terelték
vissza az állatokat a falu utcáin, és a nyitott kapukon
mind hazataláltak. Utolsó itt
töltött napunkon a Királyerdő hegységben található Révi
szorosban túráztunk, az ösvény a Sebes Kőrös mentén
haladt. Az erdeiben főleg a
lombhullató bükk dominál és
meglepően sok a borostyán.
A túra 5 km hosszú volt és
a Zichy-barlanghoz vezetett,
melynek bejáratához a felfedező Zichy Ödön menedék-
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házat is épített. Sajnos mára
ez az épület teljesen tönkrement, de természetesen a
barlangot végigjártuk. A látogatók számára megtekinthető
hossza 250 méter, legszebb
és legkülönlegesebb cseppkő képződményeit sajátos
nevekkel illették. A barlang
Nagy Csarnokában 2 méter
mély kristálytiszta vizű tó
található, amely a Szerelem
tava elnevezést kapta.
Az 5. napon kirándulásaink
sora véget ért. Indulnunk kellett hazafelé. Pihenőt tartottunk Nagyváradon, majd a határt átlépve Berettyóújfalun
szintén megálltunk egy rövid
időre. Este 8 órára fáradtan,
de élményekkel telve értünk
haza. Nagyon örültünk ennek
a lehetőségnek, hiszen az
utazás életre szóló élményt
adott nekünk. Célunk, hogy
minden évben egy-egy iskolai
csoportunk eljusson a Határtalanul pályázattal a határon
túlra.
Kisberk Hella
intézményvezető

Mikor forduljunk sürgősséggel
gyermekgyógyászati ellátáshoz, ügyelethez?
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének ajánlása
1. Milyen esetekben forduljanak mentőhöz, illetve
orvosi ügyelethez?
A csecsemők és kisgyermekek állapota rövid idő alatt
változhat, súlyosbodhat, ezért
ha gyermekénél az alábbi aggasztó tüneteket tapasztalja,
kérjen mielőbb segítséget!
2. A mentőket riassza, és
kezdje meg az elsősegélynyújtást! Mentők: 104.
• Ha a gyermek nem vesz
levegőt, eszméletlen, pulzusa
nem tapintható.
• Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, fulladás,
leszürkülés, elkékülés, ugató
köhögési rohammal kísért
nehéz, húzó belégzés, hirtelen
bekövetkező rekedtség kínzó
légszomjjal, hirtelen kialakuló
heves mellkasi fájdalom.
• Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos sérülés,

észlelhető csonttörés, magasból leesés, nagy vérzés,
vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás,
fagyás, kihűlés, vízbefúlás,
mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy ezek
gyanúja, állat súlyos harapása, kígyó marása.
• Idegrendszeri tünetek
esetén: eszméletlenség, eszméletzavar, eszméletzavarral
járó izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság, szokatlan
heves nyugtalanság, merev
tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős látás,
öngyilkossági kísérlet.
3. Ügyelethez forduljon
elsősorban! Ügyelet helye:
Kecskemét, Nyíri út 38.
Telefon: 76/ 516-904
• Egyes lázas állapotok
esetén: láz 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél, szabályos lázcsillapítás ellenére
sem enyhülő magas láz, láz
súlyos, elesett állapottal.

• Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csillapodó
köhögés, nehezített ugató
köhögés, sípoló nehézlégzés,
légúti betegségben hirtelen
rosszabbodás, fájdalomcsillapítás ellenére is fennálló kínzó fülfájás.
• Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek
elakadása, súlyos, ismétlődő
hányás, hasmenés (kiszáradásra utal ha több órája száraz a pelenka), csecsemőnél
véres széklet, erős alhasi
fájdalom, erős nőgyógyászati
vérzés, a here fájdalmas duzzanata esetén.
• Vizeletürítési zavarok
esetén: vizeletürítés több,
mint 12 órás hiánya, gyakori
fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájdalommal.
• Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen bekövetkező, rekedtséggel járó
nehezített belégzés, rovar-

csípés kifejezett fej/nyak és
szemhéj duzzanattal, nagy
testfelületre kiterjedő csalánkiütés.
• Egyes bőrtünetek esetén:
terjedő bőrvérzések, sárgaság, kiterjedt bőrkiütések
lázzal.
• Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket felügyelet
nélkül hagyják, elhanyagolás,
bántalmazás jelei vannak.
4. Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás,
ha a gyermeknek:
• enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése
van, vagy láza csillapítható,
• kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó,
kullancsot kell kivenni,
• hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése
van jó állapot mellett,
• receptírás: a szokásos
tápszere, állandó gyógyszere
elfogyott,
• igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz.

8

POLGÁRŐRSÉG

n

Katonatelepi Közügyek

2018. október

2018. október

Katonatelepi Közügyek

n

KULTÚRA

9

Dr. Fischer László gyermekorvos, író, költő, a művészet bűvöletében
A 650 éves Kecskemét tiszteletére meghirdetett versíró
pályázat különdíját nyerte el a Katonatelepen praktizáló
gyermekorvos. Ezen alkalomból faggatom őt, eddigi életéről, munkásságáról, és arról, hogy hogyan is történt, hogy
sok gyermek, és felnőtt örömére egy pár esztendeje tollat
ragadott.
– Megkérem, mutatkozzon künk a munkával kapcsolabe az olvasóknak. Meséljen tos további elképzeléséről?
a gyermek, és ifjú korá– A Batthyány utcai gyerról, hogy milyen művészeti mekrendelőben is dolgozom.
ágakban jeleskedett hajda- Nóra lányom Kecskemét Önnán.
kormányzatának házi gyer– Észak-Bácskában éltem mekorvos ösztöndíjasa, jelengyermekként. Baján szület- leg kötelező továbbképzését
tem, Bácsalmáson laktam pe- végzi a Kecskeméti Megyei
dagógus szüleimmel. 12 éves Kórházban. Szakvizsgájának
koromban került családunk megszerzése után folytatja a
Kecskemétre. A Bányai Júlia családi hagyományt, és kecskeGimnáziumban érettségiztem, méti gyermekkörzetben fog elahol édesapám igazgató volt. helyezkedni. Kecskemét Város
A szegedi orvosegyetem el- Önkormányzata országos pávégzése után, immár 40 éve lyázatot nyert praxisközösség
dolgozom Kecskeméten gyer- létrehozására. Katonatelepen
mekkörzetben. A csecsemő- és Serfőző Katalin doktornő – aki
gyermekgyógyász szakvizsga már évekkel ezelőtt bevezette
mellett
iskola-egészségtan a felnőttek szűrőprogramját
szakvizsgát, majd relaxáci- – tagja Kecskemét Praxisköós pszichoterapeuta vizsgát zösségének. Katonatelepi házi
tettem. Általános iskolában gyermekorvosi körzetem is
szólóénekesként és énekkari csatlakozott a praxisközöstagként szerepeltem versenye- séghez. A szűrővizsgálattal,
ken. Mutálás után szavalóként egészségmegőrzéssel kapcsoversenyeztem a gyulai Erkel latos program így gyakorlatilag
Diáknapokon.
Természetes a városrész minden lakójához
volt számomra, hogy egyetemi eljut. Ezúton is kérem, éljeszínpadtag lettem Szegeden, nek vele a lakosok! Jómagam
majd Kecskemétre kerülve a Serfőző doktornőtől sok segítKecskeméti Pedagógus Ének- séget kapok a munka elvégzékarban énekeltem öt évig.
séhez.
– Mikor került Katonate– Kérem, néhány mondatlepre? Hogyan fogadták önt ban mutassa be a kedves
itt? Hány gyermek tartozik a családját.
körzetéhez?
– Feleségem, Julika nyug– Egy rövid ideig már helyet- díjas védőnő. Nóra lányomról
tesítettem korábban Katonate- már szóltam, Kecskeméten
lepen, amíg egy kolléganő be szeretne maradni házi gyernem töltötte az állást. Néhány mekorvosnak. Nelli a Szegedi
év múlva azután újra orvos nél- Tudományegyetemen
szakkül maradt a körzet. Szívesen pszichológus. Fiam, Péter injöttem vissza dolgozni 2016- formatikus mérnöknek tanul a
ban. Több mint 300 gyermek szegedi egyetemen.
egészségéért vagyok felelős.
– Most pedig beszéljünk az
Katonatelep szívemhez közel ön irodalmi munkásságáról.
áll, hasonlít Bácsalmáshoz, ah- Az már a verse olvasásakor
hoz a városhoz, ahol gyermek rögtön kiderült, hogy nem
voltam. A katonatelepi szülők most fogott tollat először,
elfogadtak. Természetes szá- hiszen dallamos, szabályos,
momra, hogy az utcán járva rímes, magyaros verssel
kölcsönösen üdvözöljük egy- lepett meg minket. Ebből
mást, az emberek megállnak már arra is lehetett követegy kicsit beszélgetni, ami egy keztetni, hogy önnek jó a
nagyvárosban csak ritkán for- hallása. Hiszen említette
dul elő.
is, hogy énekkaros volt. No,
– Úgy tudom, még máshol meg az az igazság, hogy az
is praktizál. Beszélne ne- újságunkban már olvastam

is öntől, nagyon jó verseket.
Mióta ír?
60 éves korom óta írok verseket. Így – a tevékenységet
tekintve – fiatal versírónak számítok. Szeretem a klasszikus
versformát, de a szabad vers
sem áll tőlem távol. Véleményem szerint a jó vers egyszerre szól az észhez és a szívhez,
ráció és emóció külön-külön és
összességében.
– Hány verseskötete, és
novellája jelent meg ez idáig?
– Két verseskönyvem és egy
novelláskötetem jelent meg.
Ezen kívül egy gyermekverseskönyvet is írtam, valamint kisgyerekeknek egy verses kifestőt. Már nyomdában van újabb
gyermekverseimet tartalmazó
könyvem, nyomdai előkészületben egy mesekönyvem és a
harmadik verseskötetem több
mint száz versemmel.
– Hogyan jön az ihlet? Mikor szokott írni?
– Munka után, az est folyamán írok. Olykor egy dallam,
egy rím, egy gondolat, egy melengető vagy fájó érzés indít el
sorokat, szófolyamokat.
– Kik a kedvenc költői,
írói?
– A 20. század költői közül
Radnóti, Weöres Sándor, Nagy
László verseit szívesen olvasom. Édesapám Nagy Lászlót
és Berek Katit 1970-ben meghívta Kecskemétre a Bányai
Júlia Gimnáziumba, ahol rendhagyó irodalomóra keretében
beszélgettek velünk, hallhattuk a művésznő előadásában
a költő verseit. A mai magyar
költők közül Buda Ferencet,
Tóth Krisztinát tartom jelentős művésznek. Dosztojevszkij, Tolsztoj, Németh László és
Gabriel Garcia Márquez kedvenc íróim.
– Ez volt az első pályázatra beküldött verse? Számított rá, hogy helyezést fog
elérni?
Több pályázaton is részt
vettem már. Az Irodalmi Rádió, a Forster Központ és az
Aposztróf Kiadó díjazottjai
között szerepeltem az utóbbi években. Kodály tanár úr
című versemet egyszerű, igen
tömör költeménynek tartom.
Igazi kihívásnak tartom néhány

sorban megfogalmazni érzésemet, gondolataimat, mint
amilyen például a Féltés című
kép-versem.
F
é
l
t
é
s
szemed tükrén
könnycsepp remeg
én reszketek
benne
veled
Nem feltétlenül az „eredményesség” volt a célom a Toll és
Ecset Alapítvány pályázatán,
hanem, hogy emléket állítsak
Kecskemét nagy szülöttének.
Nekünk, nagy örömet szerzett, hogy egy különdíjjal ismerhettük el a munkáját.
Nagyon remélem, hogy a következő kötet bemutatásánál
már részesei lehetünk az eseménynek, annál is inkább, mert
itt élünk a szomszédságában.
Több könyvbemutatóm volt
már Kecskeméten, Baján, Bácsalmáson. Katonatelepen is
szándékomban áll bemutatni
egyik új kötetemet.
– Bizonyára szokta olvasni az újságunkat, szeretnénk, ha minél több írást
olvashatnánk öntől, itt nem
csak egy-egy versre gondolok, hanem szakirodalomra,
hogy a tanácsaival segítené
az itt élő kedves szülőket.
– Igyekszem aktív részese
lenni a katonatelepi életnek. A
Katonatelepi Közügyekben orvosi tanáccsal szeretném segíteni a szülőket a gyermekgondozásban, gyermeknevelésben.
– Tisztelt doktor úr, kedves
László! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülők,
hogy bemutathattam szomszédjainknak,
pácienseinek,
betegeinek. Kívánok önnek jó
egészséget a munkájához, azt
kívánom, hogy még nagyon
sokáig végezze választott hívatását valamennyiünk megelégedésére, itt Katonatelepen.
Azt kívánom még, hogy ugyan
olyan alázattal, ahogyan eddig
is, tegye le a köz asztalára azokat a gondolatokat, amelyeket,
csak az erre kiválasztott emberek képesek.
Lejegyezte: Nagy L. Éva
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Szeptember végén, Szent Mihály napjával, kezdődik a vidéki
emberek gazdasági év fordulója, sok népi hagyomány fűződik
ehhez az időszakhoz, de ma
már a természet, a külső körülmények, a gazdasági megfontolások kevésbé fordítanak
ezekre figyelmet. Mostani számunkban nem fogjuk elemezni
az időjárás anomáliáit, inkább
két fontos, körülménnyel foglalkoznánk, ami a betakarítást
jellemzi az idén. A burgonya
betegségeivel és a diókat sújtóproblémákkal.

A burgonya, néhány idén
jellemző, betegsége
Csaknem minden házikertben termesztenek a gazdák
burgonyát, akár idei felhasználásra, akár télálló, később
fogyasztandó fajtákat. Számos
élettani, gombás, vírusos nehezíti a termelést, tetézve a rovarkártevőkkel, de most csak
két, szűkebb környezetünkben
az idén gyakrabban előforduló
jelenséggel foglalkoznék: a burgonya szemölcsösödésével.

n
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A burgonya gumóját 3 különböző betegség is károsíthatja,
ami hasonló tüneteket okozhat. Előfordulásuk alapján a
legvalószínűbb a burgonya sugárgombás varasodása (Streptomyces scabies), majd a spongospórás varasodás, végül a
burgonyarák . Ez utóbbi kettő
ritkább a mi környezetünkben.
A burgonya sugárgombás
varasodását, a nevével ellentétben, egy baktérium idéz elő.
Elsősorban a gumókon
jelentkezik, de néha a gyökereken is megfigyelhető. A
paraszemölcsökből kiinduló
apró, barna foltok a gumó fejlődésével együtt növekszenek,
majd annak jelentős részét
beborítják a szabálytalanul
felszakadozó, barnán elhaló,
gödrös, púpos vagy hálózatos
képet mutató varas képződmények vagy ezek kombinációi.
Esztétikailag csúnyán néz ki a
gumó, ennek ellenére a húsa
ép marad. Bár a sugárgombás
varasodás kórokozója sejttanilag baktérium, de nagyon
hasonlít a gombákhoz. Szürke,
sima „gombafonal”-hálózata

2018. október
van, mely idővel spórákká darabolódik fel. Az egész világon
elterjedt betegségről van szó,
amely inkább csak a gumók
küllemét befolyásolja, a növények fejlődését, hozamát kevésbé. A baktérium talajlakó,
csak a talajban fertőzi a fiatal
gumókat, raktározás után már
nem növekszik a varas folt.
A fertőzött gumók azonban
rosszabbul tárolhatóak, feldolgozásuk során több hulladék
keletkezik, keményítőtartalmuk
kisebb és rosszabbul csírázhatnak. A kórokozó a talajban
életképes marad, és innen fertőzik meg a sérülések helyén
és a paraszemölcsökön a fiatal
gumókat. Kémiai úton nem lehet védekezni a betegség ellen,
csupán a megelőzésnek van
jelentősége.
A betegség kialakulásának
kedvez a magas talajhőmérséklet (25 oC felett) és a kön�nyű, homokos, lúgos kémhatású, kevés szerves anyagot
tartalmazó talaj. Ebből volt
idén részünk!
A védekezés alapja a fertőzésmentes vetőgumó alkalma-

Dr. Kerényi Zoltán

zása, valamint a helyes vetésforgó betartása. Sajnos nagyon
sokan, az előző termésből
megmaradt gumókat, használják vetőburgonyának (olcsó
megoldás!), és a legkedveltebb
Desirée fajta ráadásul fogékonyabb is a fertőzésre. Célszerű
a fajtaváltás (például a szintén
rózsaszín héjú Kondor, Amoroso fajtára!) és a zárolt vetőburgonya ültetése. Ezen kívül
a betegség fellépését csökkenthetjük a savanyú pH-val
rendelkező trágyák alkalmazásával, zöldtrágyázással, helyes
tápanyag utánpótlással és okszerű öntözéssel.

A diótermést megtizedelő kártevők 2018-ban
Az idei évet sújtó időjárási szélsőségek mellet a diótermelőket egy másik kihívás tette próbára. A nyugati dióburok-fúrólégy teszi tönkre a fákat Katonatelepen a kiskertekben is.
Az Amerikából érkezett kártevő nem csak a burkot színezi
feketére, de a dióbelet is tönkreteheti. A fúrólégy lárvái a dió
termésburka alatt fejlődnek ki. A károsítás hatására a termésburok elfeketedik, majd pépessé válik, idővel rátapad a dió
csonthéjára, emiatt fogyasztásra alkalmatlanná válik.
A rovar által megkárosított termés idő előtt lehullik a fáról.
Az érés korai szakaszában megtámadott dió kisebb méretű
lesz, csonthéján foltok láthatóak, amely minőségi romlást idéz
elő. Tele vannak a kiskertek lepotyogott fekete burkú dióval.
Sokan már fel sem szedik az elszíneződött termést.
Egy–egy burokból akár 40-50 nyű is előkerülhet, teljesen belefúrják magukat, károsíthatják így a dióbelet is. Ez az Amerikából származó agresszív kártevő, (2–3 milliméteres nyüvek),
iszonyatos pusztítást végez, a zöld burkot feldarálják, elkezd
rothadni, korhadni. A szakember azt tanácsolja, hogy gyűjtsék
össze a fekete héjú diót és égessék el, így nem tudnak a lárvák

áttelelni. Háztáji védekezés viszont szerinte szinte lehetetlen,
ugyanis a nagyméretű diófára a növény védőszer (- Karate
Zeon 5 CS, - Calypso 480 SC,- Mospilan 20 SG) felvitele nehézkes, ami a kártevő szaporodását megakadályozhatná.
Az előbbiekhez hasonló tüneteket okozhatott idén a diófákon
az almamoly megjelenése.
Az almamoly elsősorban az almatermésűek kártevője, de a
diót az évi második nemzedéke károsítja, károsítása júliusban
és augusztusban következik be, ezért már június végétől védekezni kell ellene. Tapasztalat, hogy száraz, meleg nyarakon,
amilyen az idei is volt, az almamolynak három nemzedéke is
lehet. És a nemzedékek manapság már nem különülnek el világosan egymástól. Az igen késői fertőzés pedig akkor jelentkezik, amikor a lárva már nem jut be a dióhéjba. Ekkor a héjon
kívül, a burok alatt fészkeli be magát, és a burkot eszi. Ilyenkor
a dióbelet nem károsítja, de a dió héján lemoshatatlan foltot
okoz, ami rontja a héjas értékesítés lehetőségét
Az almamoly elleni védekezés lényegesen egyszerűbb, mint a
burokfúró légynél, akár feromonos csapdák is segítenek.

Néhány fontosabb kerti teendő októberben
• Októberben elkezdhetjük a gyümölcsfák és bogyósok telepítését, de legalább is az ültető gödrök előkészítését, ahová majd következő tavasszal helyezzük el a növényt. Célszerű
ilyenkor a gödrök aljár a szerves trágya mellett, egy kevés rovarölő szert is elhelyezni. (ilyen például a szabadforgalmú pld.
Mospilan).
• Katonatelepen a legtöbb ingatlanon található gyep felület
(van, ahol csak ez van!). A csak gyeptakaróval borított kertekben szükséges még egy utolsó fűnyírás, majd gereblyézés, még
akkor is, ha fűnyírónk rendelkezik fű gyűjtővel.
• A talaj trágyázásának legmegfelelőbb ideje október, és ha

az idő engedi, november hónap. Célszerű a trágyát (szerves) jó
mélyre ásni, vastagítva ezzel a termőréteget.
• A lehullott levelekkel valamit kezdeni kell. A levelek égetése
ma már tilos, az elszállítás alig működik, marad a komposztálás,
darálás, fagyvédő anyagként való felhasználás, mulcsként való
alkalmazás.
• A száraz avar hasznosítható, zöldségtárolásra is. A pincében, kamrában egy nagyobb kosárba, dobozba, vagy csak a sarokba halmozott levélkupac kiválóan alkalmas gyökérzöldségek,
tökfélék tárolására, persze ügyelve arra, hogy az avar szárazon
kerüljön be, és később se legyen nedves.
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Miért is imádkozom valójában? Hogy Isten meghallgasson,
vagy hogy én meg tudjam hallgatni Istent?
Egy jó hírű, felkapott menedzser épp egy rendkívül fontos tárgyalásra sietett. Most
is rohant, mint mindig, ezért
az utolsó pillanatokban ért
az irodaházhoz. Nem számolt azonban a parkolási nehézségekkel. Hiába körözött
márkás autójával, egyetlen
szabad parkolóhelyet sem talált. Tudta, hogy még néhány
perc, és menthetetlenül elkésik. Ki tudja, lehet, hogy azok
a nagy fejesek egy percet
sem lesznek hajlandók várni
rá. Egyre idegesebben rótta
a köröket az irodaház környékén. Kétségbeesésében
imádkozni kezdett. „Istenem,
ha találok szabad helyet,
esküszöm, hogy minden vasárnap elmegyek a misére!”
Nem történt semmi. Tovább
imádkozott: „Ígérem, Uram,
hogyha felszabadítasz egy
parkolót az autómnak, minden hónapban rendesen meg
is gyónok és megáldozok.”
Továbbra sem akadt hely. A
menedzser így fohászkodott:
„Istenem, kérlek, segíts! Ígérem, ha végre le tudok parkolni, minden nap olvasom a
Bibliát és nem hagyom ki az
esti imát!” Egyszer csak három méterrel előtte egy autó
elhagyta a parkolót, ő pedig
azonnal befarolt a helyére.
Megtörölte izzadt homlokát:
„Istenem, akkor nem is zavarnálak tovább, épp találtam egy szabad helyet!”
Az imádság az ember pó-

tolhatatlan, állandó kapcsolata az Istennel, nem pedig
valamiféle babonás ráolvasás. Milyen fájdalmas jelenség, hogy sokan attól teszik
függővé az úgynevezett „hitüket”, hogy Isten mennyire
teljesíti az olykor-olykor, nagy
ritkán, különleges szükséghelyzetekben eléje tárt kéréseiket, kívánságaikat. Mintha
Isten valamiféle kívánság teljesítő automata lenne, az ima
pedig a bedobott aprópénz,
aminek fejében máris ki kéne
pottyannia a gépből a megrendelt dolognak.
A Szentírás egyértelműen
tanúsítja, hogy Istennél nem
talál süket fülekre az emberi könyörgés, Ő meg tudja és
meg is akarja adni azt, ami
teremtményei javára szolgál.
Azonban az imádságnak kitartónak és hűségesnek, állandó jellegűnek kell lennie.
Nem mintha Isten a „men�nyiségtől” tenné függővé kéréseink teljesítését. Sokkal
inkább azért, mert csak a
hűséges, állandó kapcsolatot kifejező imádság teszi
lehetővé az ember számára,
hogy „meghallgassa Istent”,
vagyis felismerje, megértse,
elfogadja az Ő akaratát.
A dolog ugyanis pont fordítva működik Isten és ember kapcsolatában, mint ahogyan sokan képzelik: nem mi
emberek vagyunk jogosultak
rákényszeríteni az akaratunkat Istenre, hanem Isten aka-

ratának kell érvényesülnie a
mi életünkben. Az imádság
nem elsősorban arra szolgál,
hogy felsoroljuk Istennek a
kívánságainkat, amiket aztán
majd számon kérhetünk rajta, hanem inkább arra, hogy
mi „hallgassuk meg” Őt, keresve és elfogadva azt, amit
valóban adni akar nekünk, s
megértve azt, hogy mit vár
tőlünk.
A babona és az őszinte vallásosság között épp ebben
áll a különbség. A babonás
ember mindenféle praktikákkal rá akarja kényszeríteni
akaratát a természetfölötti
erőkre.
A vallásos ember pedig
aláveti akaratát az Isten irányításának, tudva azt, hogy
semmi jobb, semmi boldogítóbb nem történhet vele annál, mint amit az Isten akar.
Mennyire fontos lenne megértenünk ezt a lényeges különbséget, s ennek fényében
átgondolnunk imaéletünket!
Az imádság Isten és ember
kapcsolatának építéséről, elmélyítéséről szól, nem pedig
egy egyoldalú kívánságlista
benyújtásáról. Ha személyesen megismertük Istent, eljutottunk az iránta való szeretetteljes bizalomra, csak
akkor nem lesz számunkra
botrány, ha lesznek kéréseink, amelyek úgymond „nem
nyertek meghallgatást”. Mert
ez elkerülhetetlen. Istennek
nem „kötelessége” megadni

mindent, amit kérünk és akkor, amikor kérjük.
Számos esetben előfordul,
hogy olyasmire vágyakozunk,
ami nem válna javunkra, főleg nem szolgálná az üdvösségünket. Az is előfordul,
hogy bizonyos kéréseink teljesülése másoknak okozna
kárt, vagy hosszabb távon
akadályozná Isten terveinek
megvalósulását.
A valódi imaélet arra szolgál, hogy az ember akkor se
keseredjen el, akkor se veszítse el élete értelmét, ha
valamilyen, számára éppen
fontos kérése, óhaja nem
teljesül. A valódi imaéletből
nem hiányozhat az Istenre figyelés, Isten szabad szeretetének elismerése. Annak elfogadása, hogy a gyeplő bizony
az Ő kezében van, nem a miénkben, s Ő tudja, melyik a
helyes irány. Igazából erre az
imádságból merített, imádság által táplált bizalomra
irányul a fájdalmas kérdés,
amit Jézus egy alkalommal
feltesz tanítványainak.
Nem az a kérdés, hogy Isten
meghallgatja-e kéréseinket,
meg akarja és meg tudja-e
adni azt, ami valóban örök
boldogságunkat szolgálja. Ez
egyértelmű. A kérdés inkább
az ember hozzáállása Istenhez. „Csak az a kérdés, hogy
amikor az Emberfia eljön,
vajon talál-e hitet a földön?”
Dr. Finta József
plébános

Katonatelepen!
Helye: Mathiász János Általános Iskola
Kecskemét, Katona Zsigmond u.1.
Időpontja:
2018. október 20., szombat 9-től 12 óráig
A vérvételre jelentkezők feltétlenül hozzanak
magukkal személyi igazolványt,
lakcímkártyát és TAJ kártyát!
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30 éves osztálytalálkozó
a Mathiász iskolában
Mindig nagy öröm, ha a volt tanítványainkkal találkozunk. Így
történt ez most is, hiszen 30 évvel ezelőtt végzett osztály újra
együtt volt. Az iskola auláját igazi diákhangulat töltötte be ahol
felidőződtek a régi események, sztorik Bónáné Zsigmond Zsuzsanna, Dian József és Dian Józsefné osztályfőnök részvételével. A megszépült, hangulatos iskolát Kisberk Hella intézmény
vezetővel jártuk körbe.
Dián József

PAPÍRGYŰJTÉS
Időpontja:

2018. október 17. 14–17 óráig (szerda)
2018. október 18. 14–17 óráig (csütörtök)
2018.október 119. 14–17 óráig (péntek)
201. október 20. 9–12 óráig (szombat)
Helye:
Mathiász János Általános Iskola
Lehetősége van valamennyi katonatelepi lakosnak és családnak
az összegyűlt és feleslegessé vált papír hulladék leadására. Az
iskola tanulói között versenyt hirdetünk. A befolyt összegből szervezzük meg diákjaink tavaszi kirándulását.

FONTOS INFORMÁCIÓ
A 2018. január 1-jén életbe lépett törvényváltozás alapján
a lakosság maga kell, hogy gondoskodjon a kémények
ellenőriztetéséről és tisztíttatásáról. Ez az egylakásos
épületek tulajdonosait érinti, tehát a magántulajdonú
családi házban, sorházban vagy ikerházban élőkre vonatkozik. Ők továbbra is ingyenesen kérhetik a kémény
ellenőrzést, de ez után már nem kötelező az számuk-

ra. Tehát ők nem kapnak a kéményseprőtől megajánlott
időpontot, hanem az ellenőrzést egyénileg, külön kell
megigényelniük. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés történhet internetes felületen
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat),
vagy a
1818-as telefonszámon a 9.1.1 menüben!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
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: 0630/621-0898
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
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

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

