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Alkalmi vers (részlet)
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Arany János

Boldog Új Esztendőt
Kívánok!
Kedves Katonatelepiek,
Kedves Olvasók!
Szerkesztőségi előszó: önkormányzati
képviselőnk,
2018. decemberi számunkban összefoglalta az elmúlt
év fontosabb eseményeit,
történéseit, melyek mindan�nyinkat közelről érintettek.
A szerkesztőség csaknem
egészében egyetért az ott
megfogalmazottakkal, még
annak eléggé pesszimista
felhangjai ellenére is. De a
„tények makacs dolgok”, nagyobb reményekkel vágtunk
neki 2018-nak, mint amit
a végső összegzés tükröz.
A Falu képviselő által írt
értékelésben említett fejlesztésékről, történésekről,
lapunk számaiban igyekez-

tünk részletesen beszámolni, és az bizonyos, hogy sok
fejlesztés valósulhatott meg
Katonatelepen, ha nem is
mindenki
egyetértésével.
Igaz, olyan változások alakítások, rendelkezések soha
nem is lesznek, melyek 100%
egyetértésével és tetszésével
találkoznak. 2018 politikailag is eseménydús év volt, de
nem lesz ez másként 2019ben sem, ha csak az EU-s
parlamenti
választásokat,
vagy az önkormányzati választásokat nézzük.
Amiben sajnos teljességgel
egyet kell, értsünk képviselő
úr elemzéséből, az a közösségi erő, összefogás hiánya,
az érdektelenség, a közért
való tevékenység igen gyenge aktivitása. Jómagam nem
annyira lepődtem meg ezen,
hiszen korábbi lapszámok-

ban próbáltam elemezgetni,
mik is ennek az „érdektelenségnek” a gyökerei. Katonatelep, a lakosság létszáma
alapján, egy igen dinamikusan fejlődő városrész, de a
számok mögött aggasztó tények is meghúzódnak.
Az úgynevezett „őslakosok” (1980 előtt óta itt lakók,
tanyán élők), alig találják a
közös pontokat az újonnan
itt letelepedett lakosokkal,
hiszen nagy részük csupán
alvó városrészként kezeli
lakóhelyét és minden értelmes tevékenységet csak a
városközpontban tud elképzelni, sőt baráti körük is még
odaköti őket. A Katonatelepi
Közügyek újság körüli viták,
ha nem is szűntek meg, de
csillapodni látszanak, és
ezzel egyidejűleg, mintha
kezdene kialakulni valami-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

féle közösségi élet is, amely
igényli ezt a fajta kommunikációt, még az Internet mellett is. Gondot inkább a lap
terítése okoz, amit remélem
meg tudunk valahogy oldani,
és a szerkesztő bizottságot
is meg próbáljuk megújítani, hiszen sokan, különböző
okok miatt, kiváltak onnan.
Katonatelep egy különleges helyzetben lévő városrész, ahol több generáció,
többféle érdeklődési körű
népesség, nyilván különböző elképzeléseket szeretne
megvalósítani közvetlen környezetében. Ezt összhangba hozni nem egy gyorsan
és hatékonyan elvégezhető
feladat, de lépésről lépésre
ez megindulni látszik. Ismerve a gazdasági hátteret
bizonyos volt, hogy a város
nem tud minden jogos, vagy
vélt igényt kielégíteni, tehát
2019 biztosan egy szűkebb
esztendő lesz, de itt lenne a
lehetőség a saját társadalmi
összefogás erejét megmutatni. A sportegyesület és
az iskola jó alapot adhat a
közösség összekovácsolására, különösen színvonalas
rendezvények révén, amihez
azért lesz anyagi segítség is.
A TOP pályázatban kilátásba helyezték 3 nagyobb helyi
rendezvény anyagi támoga-

(Folytatás a 2. oldalon!)

Visszatekintő, évértékelő és előretekintő
számvetés: 2018–2019

Folytatás az 1. oldalról
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tását és ez bizakodásra ad
okot. A havonta megjelenő
nyomtatott újság kissé lassúnak, késedelmesnek tűnik
a mai kor felgyorsult élettempójához képest. Nyilván
nem is tud eseményekről kellő gyorsasággal informálni,
de a vélemények, gondolatok
kifejtésére alkalmas általá-

2019. január

nos érvényű, képekkel, dokumentumokkal alátámasztott
ismeretek közlésére kitűnő
platform. Eddigi lapszámainkból is kiderülhetett, hogy
mennyi istenáldotta tehetség lakik környezetünkben,
micsoda történetek, sőt történelem húzódik meg, a sokszor a szó szoros értelmé-

ben is kerítésnek mondható,
kertek, házak között. Ezúton
is szeretnénk biztatni minden, Katonatelepet egy kicsit
is magáénak valló polgárt,
ossza meg gondolatait mindenkivel írásban, képben,
tehetjük ezt a lapot egy vitafórummá is, ahol a közösségi
élet javítása a fő cél! A lap

szerkesztőségének
elsődleges célja, hogy az ifjúság
számára, már Katonatelep
legyen az a hely, ahová barátaikat szívesen hívják, akár
sportolni, akár szórakozni,
művelődni!
dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

Közös karácsonyfa-állítás
a Katona Zsigmond emlékparkban
(Második alkalommal, immár „hagyományőrző”jelleggel, 2018 karácsonyán is, közösen rendeztünk
egy kis ünnepséget, bízva benne,
hogy ezt minden évben, és egyre nagyobb részvétellel meg tudjuk majd
megismételni. Az eseményt most
sem sikerült kellő intenzitással, minél szélesebb körben, mindenkihez
eljuttatva, reklámozni, az ünnepek
előtt nehézkesebben mozdíthatók
az emberek, de így is mintegy 50 érdeklődő (tavaly ez 70 körül volt!), és
a díszítésben is segítő, Katonatelepi
polgár jelent meg. Az esemény rövid
beszámolóját és a fotók egy részét a
szerkesztő állította össze.)
2018. december 23-án 14 órától együtt
állított, és díszített Katonatelep lakosai
közül egy „kemény mag”egy gyökeres fenyőfát a település tervezett központi terén. (A gyökeres fa állítása azért merült
fel újra, mert a 2017 Karácsonyán elültetett szép fenyőnk, sajnos a nyári hektikus
időjárási viszonyok miatt elpusztult. Hála
a Facebook csoportnak, és a közösségért
szívesen aktivizálható társaink közül sokaknak, azonnal érkeztek felajánlások egy
új fenyőfa beszerzésére és felállítására
Reméljük, ez a csodaszép normann fenyő
megéri a következő Karácsonyt! Amint
arról a zárt Facebook csoport oldalán
Erőgyűjtés

Díszítés előtt (Illés Marika felvétele)

már beszámoltunk, nem lehetünk elég
hálásak Simon Róbertnek és családjának
a fa ajándékozásáért, és az időben történt
elültetéséért,, komoly anyagi áldozatot
követelt mindez.)
Az ötlet a helyi sportegyesülettől
(KTSE) származott.
A díszeket most is a lakosság adta ös�sze, a fenyőfát a Simon család ajánlotta
fel, reméljük, a katonatelepiek még jobban
fogják gondozni a fenyőt, hogy jövőre még
többen jelen lehessünk a meghitt ünnepségen, amit most megtisztelt jelenlétével
Falu György önkormányzati képviselő úr
és Laczay tiszteletes úr is. A fadíszítés el-

maradhatatlan kísérője volt a kitűnő forralt bor és az forró tea (Balla Krisztián
főzte, köszönjük!), a házi sütemények,
valamint a helyi pálinkafőző mesterek
csodás kínálata, amiben még uborka pálinkát is ízlelhettünk.
(Sajnálatos, hogy a Hobby büfé (Tóth
László) eredeti felajánlása, ami éppen a
rászorulók megvendégelése, azok számára egy tál meleg étel juttatása volt, gyakorlatilag érdektelenségbe fulladt, nem
sikerült kellő alapossággal előre megszervezni. Amint azt a Facebook csoportban
közzétett postban részleteztem, eléggé
el nem ítélhető módon és hangnemben,
többen a Katonatelepi Közügyekre próbálták kenni a sikertelenség okát, ami
határozottan csúsztatás, és, ha valakik,
akkor az újság szerkesztői minden értelmes kezdeményezés mellé odaállnak, és
tévedés, hogy bárki ilyen kéréssel fordult
volna laphoz, senki nem tartott rá igényt!.
Később ki kellene elemeznünk, mi volt ennek az oka, a hiányos tájékoztatás, vagy
tényleg nincs rászoruló Katonatelepen?)
Volt hangosítás, kellemes karácsonyi
zene szólt, az időjárás is kegyes volt hozzánk. A legfontosabb hogy az itt élő emberek összejöttek, beszélgettek, találkoztak
egymással.
Lejegyezte: dr. Kerényi Zoltán
f. szerkesztő

Díszítés közben (Kerényi Z. felvétele)
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Bár a decemberi iskolanapok csak 20-áig tartottak, ennek ellenére
eseménydús volt ez a hónap. Több szombati munkanap is tarkította az év
végét. Annak ellenére,
hogy a karácsony estéje
és a szilveszter napja is
a téli szünet idejére esik,
mégis kötelezően ledolgozandó nap volt a gyerekeknek és a pedagógusoknak egyaránt.
Minden év őszén meghirdetjük a „Gyermekvilág” elnevezésű regionális szintű
rajzpályázatunkat, és a gyermekek rajzai decemberre
érkeztek meg a Mikulással.
Az idei évben is több száz
alkotás készült a versenyre a város és a megye több
általános iskolájában. Kiállítást rendeztünk a beérkezett
pályaművekből és december
7-én gálaműsor keretében
ünnepélyes díjátadón jutalmaztuk az alkotókat. Gyermekek érkeztek a Ménteleki
Általános Iskolából, Szegedről a Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskolából, a Mátyás Király Iskolából, a Kertvárosból, Kunszentmiklósról
a Baksay Sándor Református Iskolából, a kecskeméti
Magyar Ilona Általános Iskolából, a Béke Általános
Iskolából, a Móra Ferenc Iskolából és nagyon sok rajzot
készítettek a Mathiász Iskola
rajzszakkörös gyerekei is.
Korcsoportonként
kerültek kiértékelésre a munkák,
így 30 gyermeket tudtunk
könyvjutalomban részesíteni. A díjátadó része a dráma
szakkörösök ünnepi műsora,
valamint a gyerekek megven-

Mathiász hírek
A MATHIÁSZ ISKOLÁBÓL
DÍJAZOTT TANULÓK:
Kállai Boglárka 2. osztályos tanuló II. helyezett
Takács Barnabás 3. osztályos tanuló II. helyezett
Szabó Patrícia 3. osztályos
tanuló III. helyezett
Bobák Inez 6. osztályos
tanuló II. helyezett
dégelése egy kis uzsonnára,
ünnepi édességre.
A Mátyás Király Általános Iskola szervezett angol
nyelvi fordító versenyt. A
Mátyás Iskolában két tan�nyelvű oktatás folyik, így
az iskola szívügye az angol
oktatás. Az általuk meghirdetett versenyre iskolánkból is neveztünk versenyzőt,
hiszen a felső tagozaton itt
is komoly munka folyik az
angol órákon. Korcsoportonként értékelték a tanulók
eredményeit.
Iskolánkból
Tóth Napsugár 8. osztályos
tanuló I. helyen végzett, ami
igen komoly és kiemelkedő
teljesítmény, hiszen a két
tannyelves gyerekek között
szállt ringbe.
A város iskolái között a
Mathiász Iskola is részt vett
az EFOP – Természettudományos
Élménypedagógia
elnevezésű pályázaton. A
gyerekek természetvédelmi,
környezetvédelmi, kémiai és
jármű technikai ismeretekkel
gazdagodhatnak.
Élmény-

szerűen kis csoportos foglalkozások keretében, modern
technikai eszközök segítségével bővíthetik ismereteiket. A tanév folyamán 10
alkalommal mennek felső
tagozatos tanulóink Kecskemétre a Technika házában
szervezett foglalkozásokra.
Első alkalomkor 38 tanulónk
vett részt az 5-8. évfolyamon. A foglalkozásoknak
nyári tábor formájában lesz
folytatása a szünidőben,
melyre szintén lesz lehetőség bekapcsolódni. Iskolánkból két pedagógus – Budayné Turi Andrea és Törőcsik
Zoltán kollégák vállalták,
hogy előadásokkal készülnek
és megosztják tudásukat az
ott részt vevő gyerekekkel.
Így nem csak tanulókat, hanem pedagógusokat is delegáltunk ennek a pályázatnak
a megvalósítására.
A Télapót a gyerekek Dóbiás Péter zenei előadásával
várták, sőt néhány nap múlva
az óvodások és az alsós gyerekek bábelőadáson is részt
vehettek az iskola aulájában.
Az év utolsó hetében ünnepi
műsorok követték egymást.
Nagyon aranyos kis gyermek
előadást láthattunk az óvodában a Katica csoportos
gyerekek
közreműködésében. Itt az iskolában is tartottunk karácsonyi ünnepséget, melyre a 2. osztályosok
készültek műsorral és részt
vettek a nagycsoportos óvodások is. A Nyugdíjas Klub is
karácsonyi hangulatban tar-
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totta az év utolsó klub délutánját, melyen a Pántlikák
citera együttesünk adott egy
kis vidám ajándékműsort.
A Városi Szociális Közalapítvány ajándékozó délutánján is részt vett 10 tanulónk. A gyerekeket a Hírös
Agóra Kulturális Központban vendégelték meg egy
ünnepi műsor keretében és
nagyon hasznos ajándékokkal térhettek haza. Ezúton
is köszönjük a lehetőséget
Horváth Attilánénak és az
alapítvány valamennyi munkatársának.
December 8-án szombaton helyi kezdeményezésként Bababörze volt az
iskola aulájában. A tervek
szerint tavasszal is szeretnének a szervezők hasonló
vásárt tartani. Gondoltunk
arra, hogy valamilyen iskolai
rendezvénnyel érdemes lenne egybekötni, amikor szülők és gyerekek itt vannak az
iskolában, hogy minél több
érdeklődő és vásárló legyen.
2019. január 3-án csütörtökön elkezdődött ismét a munka. Hamarosan itt az I. félév
vége. Akinek még bele kell
húzni a tanulásba a jobb eredmények érdekében, az még január 25-ig megteheti. Ezután
lezárjuk a jegyeket és február
1-jén vihetik haza a gyerekek a félévi bizonyítványukat.
Minden félév végén szülői
értekezletet tartunk, melyen
beszámolunk a félév eredményeiről, eseményeiről. Ennek
a szülői értekezletnek az ideje: 2019. február 5. kedd, 17
óra. Valamennyi szülőt szeretettel várunk az iskolába.
Kisberk Hella
tagintézményvezető
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Baba–Mama Karácsonyi Vásár
Már 2018 őszén is örömmel üdvözöltük azt a kezdeményezést, mely a Katonatelepen, sok helyen
fellelhető, illegális szemétlerakók és környékének rendbetételéhez kíván
segítséget nyújtani és,
kezdeményezték egy Facebook csoport létrehozását
„Tisztább Katonatelepért
„néven. A főszervezők,
admi
nisztrátorok és mozgatók: Török Edit, Szabó
Annamária, Dajka Zsófia.
Ez a zárt Facebook csoport
sok igen nemes célt tűzött
maga elé, és részben már
meg s valósította azokat.
A szemétszedő piknikekről
több fotó is felkerült a csoport
Facebook oldalára. Ami külön
öröm számunkra, hogy javarészt fiatal, vagy nem régen
Katonatelepen élők csatlakoztak tevőlegesen a csoporthoz,
nemcsak szavakban, tettekben is. Mindenkinek javasoljuk
a belépést a csoportba!
Most egy újabb, remélhetőleg hagyományteremtő kezdeményezést indított Török
Edit, egy sokak által igényelt
közösségi gyerekholmi vásár
megszervezésével,
melyről,
most maga a szervező számol
be (szerk. megj.).
December 8-án megtartottuk az első katonatelepi
Baba-mama és karácsonyi

vásárt! Sajnos a napot esővel
kezdtük ez a látogatók számán
is észrevehető volt, ám a nap
végére szinte mindenki értékesített valamit. Karácsony
előtt főleg a gyermekjátékokra
és téli gyermekruhákra volt
kereslet, de a kínálatban gyönyörű kézimunkák és ékszerek
is szerepeltek, Danka Katalinnak és Paulinusz–Mátyás Mónikának köszönhetően.
A látogatókat meleg teával
és citromos keksszel is vártuk.
A felhívásnak köszönhetően,

volt, aki azért érkezett, hogy a
Medina adományboltnak rajtunk keresztül eljuttassa ruha
és játékcsomagját. A vásár
végére mindannyian elégedetten konstatáltuk mennyi jó
szándékú ember kíván segíteni
a nálánál elesettebb embertársain. A vásár jó hangulatban
telt, beszélgetéseink arra is kiterjedtek, hogyan lehetne folytatni és még inkább sikeressé
tenni a következő rendezvényt.
Az igazgatónőnek meg szeretnénk köszönni, hogy szabadidejét nem sajnálva kinyitotta
nekünk az iskolát, berendezte
velünk az eladóteret, és a ren-

dezvény után megvárta velünk
az adománybolt képviselőit.
Emellett pedig felajánlotta,
hogy ha szeretnénk, csatlakozhatunk a májusi családi naphoz a következő vásárral.
Remélem az idő is kegyes
lesz hozzánk. Én összességében elégedett vagyok, többek
között én is találtam a karácsonyfa alá valót. A kislányom
annyira megörült az ajándéknak, hogy a karácsonyfát alig
vette észre. Remélem a következő vásár ennél még sikeresebb lesz, és még inkább ös�szehozza az embereket.
Török Edit

Katonatelepi Közügyek
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Zsigmond Ferenc, katonatelepi első tanító munkássága
Zsigmond Ferenc, katonatelepi első tanító, munkássága. 143 évvel ezelőtt,
1876. január 1-jén született Kecskeméten Zsigmond Ferenc községi tanító. Nem kerek évforduló,
de mégis ez az ok vezetett
arra, hogy megemlékezzek
róla és helyre tegyek egy
tévedést, mely a Katonatelepi Közérdekű Kiadványban, a Szemezgetőben jelent meg 2010-ben.
Ebben a szerző összemosta
Zsigmond Ferenc (1876–1924)
katonatelepi községi tanító
és Zsigmond Ferenc (18831949) Kunhegyesen született
akadémikus életét. A cikk a
kunhegyesi Zsigmond Ferenc
életével kezdődik és fejeződik
be, in medias res pár sorban
foglalkozik a kecskeméti Zsigmond Ferenc életével is, a katonatelepi Zsigmond Ferenc
utca valódi névadójával.
Zsigmond Ferenc régi kecskeméti családban 1876. január 1-jén született Kecskeméten Zsigmond János iparos
és Kovács Erzsébet gyerme-

Feri bácsi kiváló, haladó
gondolkodású tanító volt. Barátai és szomszédjai, Mathiász János és Kocsis Pál nemesítők inkább a szőlővel, ő a
gyümölcsfa nemesítéssel és a
gyümölcsfa termesztési ismeretek átadásával foglalkozott
tanítói munkája mellett. Szőlőjében, gyümölcsösében és
az általa létrehozott faiskolában alkalmazta és diákjainak

Zsigmond Ferenc
(1876–1924)

keként. Iskolai tanulmányait
szülővárosában kezdte, tanítói
oklevelét Kiskunfélegyházán
szerezte. Rövid ideig Nógrádbercelen tanított, de amikor
lehetősége nyílt hazajött és
ő lett a katonatelepi iskola,
mai nevén Mathiász János
Általános Iskola első tanítója.
Felesége, Turcsányi Katalin
segítette mindenben főleg az
akkor divatos társadalmi életet szervezte.

és a széles körű érdeklődőknek is bemutatta a faültetés,
csemete és fa nevelés legújabb
korszerű munkafolyamatait.
Viszonylag korai halála megakadályozta munkássága kiteljesedését.
Tevékenysége hozzájárult a
térség két világháború közötti
csodálatos gyümölcs export
lehetőségéhez, gondolok például a kecskeméti kajszi barackra. Egy kis korrajzként a
délelőtt leszedett gyümölcs
másnap hajnalban már a bécsi
piacon volt.
Munkásságát az iskola nem
felejtette el, róla és az 1925ben felavatott emléktábla
mellett egy kis emléksarok
őrzi emlékezetét. Katonatelep
is emlékezik első tanítójára,
2010-ben a főutcát róla nevezték el.
Haláláig tanított. 1924. augusztus 9-én hunyt el és a
kecskeméti Szentháromság
Temetőben nyugszik családi
sírboltban:
Emlékét ápoló örökösei:
dr. Molnár Mária Magdolna
dr. Molnár Sándor Gábor

Ferenczes István: Újévköszöntő
Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz.

(Szerk. megjegyzés: Ferenczes István, (Ferencz Salamon István) író, költő, az erdélyi
magyar irodalmi- és közélet jeles egyénisége,
Csikpálfalván született 1945. jan. 1-jén.
Az 1968-as megyésítéskor a frissen alakult megyei napilap, a Hargita újságírójaként
működött. Verseit és riportjait az Ifjúmunkás,
Utunk, Igaz Szó, Korunk, Megyei Tükör is közölte. A Hargita c. laptól 1975-ben politikai
okokból kirúgták. 1975 és 1979 között szakirányító volt az Agronómusházban.
1979-ben került vissza a sajtóhoz, a Bukarestben kiadott hetilap, a Falvak Dolgozó
Népe székelyföldi tudósítójaként. Itt dolgozott

az 1989-es decemberi fordulatig, egyik alapítója volt a csíki RMDSZ-nek.
1997-től a Csíkszeredában megalapította
a Székelyföld c. kulturális folyóiratot, a Hargita Kiadóhivatalt, amelynek 2010-es nyugdíjazásáig főszerkesztője, illetve igazgatója
volt.
Eddig több mint 20 könyve jelent meg,
főleg verskötetek, s ugyancsak értékes kordokumentumokat tartalmazó publicisztikai
és riportkötetek. A költő otthonról kapott
erkölcsi-folklorisztikus-nyelvi örökségét próbálta összeegyeztetni a posztmodern világ
közérzetével)
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Az idei év harmadik napján, amikor e cikket írom,
az egyik boltban áldott
újesztendőt kívántam. Az
eladó némileg csodálkozva nézett vissza. Nem tudom, hogy az „áldott” szó
volt idegen számára, vagy
az, hogy még 3-án is valaki
ilyet kíván, ám elgondolkodtam: meddig új az új?
Meddig kívánunk valakinek
áldást, boldogságot? Egyáltalán miért csak ilyenkor? Annyira nem lehetünk
szegények, hogy csak rövid ideig tudjunk jót kívánni egymásnak.
Január 1-jén református
egyházunkban a napi bibliai szakasz Jeremiás próféta
könyvéből szólt: „Mert csak
én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – jólétet
és nem romlást tervezek és
reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.
Ha segítségül hívtok, és
állhatatosan
imádkoztok
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket” (Jeremiás
29, 11-12). Biztató szavak
ezek, érdemes elgondolkozni róluk! Különösen akkor,
ha ismerjük azt a helyzetet,
amiben eredetileg megszólalt ez az üzenet: Isten népe
darabokra hullott, az üzenet címzetteit kitelepítették,
családokat szakítottak szét,
az állam nem tudta ellátni
a feladatát, létbizonytalanság volt mind egyéni, mint
közösségi szinten. De Isten
mégis biztatja az embereket.
A mi terveink mellett ugyanis mindig fut Isten terve is.
Miközben a mindennapok
feladataival
foglalkozunk:
munka, család, gyarapodás,
betegség, veszteségek, addig párhuzamosan fut Isten
terve is.
A mindennapiból nemigen
tudunk kitekinteni, kevés
időnk jut töltekezni. Közben
azt éljük meg, hogy teljesen szétforgácsolódik az
életünk, életerőnk, időnk.
Sokan érzik úgy, hogy igyekezetük ellenére minden
széthullik, elveszni látszik. S
talán vannak olyanok is, akik
így tekintenek az újévre is.
A Biblián keresztül Isten
azzal biztat bennünket, hogy
nálunk sokkal rosszabb hely-
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Új esztendő
zetben lévő emberek számára is van reményteljes jövő
– miért ne lehetne akkor nekünk is? Mi a mi dolgunk és
mit tesz Isten?
El kell végezni a feladatainkat! A nehéz helyzetben
lévő nép tagjainak tenni kell,
amit lehet: dolgozni, gyermeket nevelni, és tenni azért
a helyért, városért, ahova
száműzték őket. Ráadásul
a békességen munkálkodni. A feladat számunkra is
ugyanez: elvégezni a feladatot otthon és a munkában,
„képben” lenni városunk,
országunk dolgaiban, imádkozni ezekért, tenni értük,

meg. Legyünk hálásak azért,
amit elértünk, illetve megkaptunk. A jók, áldások, arról beszélnek, hogy terveink
és Isten tervei találkoztak.
Legyen azonban ez tudatos!
Isten jót tervez, reményteljes jövőt mindannyiunknak.
Ehhez azonban késznek kell
lenni lemondani arról, hogy
mindent kézben akarunk tartani, mi akarunk intézni.
Nagy kísértés ez, mindenről tudni, igazgatni, megoldani, erőnket is túlfeszítve.
Ezzel szemben lehet bízni
abban, hogy Isten kezében
van minden, Ő pedig – bár a
jövőt nem mondja el lépésről

Jeremiás Próféta (Forás: wikiwand)

keresni és építeni a békességet egy alapvetően sok
indulattól, ellentéttől fűtött
társadalomban, lakóhelyen,
szomszédságban.
Isten eközben jót tervez.
A mi terveink – akár hívők
vagyunk, akár nem – Isten
akaratából
valósulhatnak

lépésre – minden helyzetben
a legtöbbet tudja kihozni.
Isten terve az örök élet.
Ez rendkívül fontos! Jövőről
gondolkodva mi években,
esetleg egy-két évtizedben
gondolkodunk. Isten pedig
örökkévalóságban. A jövő
ezért nem csak földi viszo-

Laczay András
lelkipásztor

nyok között értendő. A jövő
a halálon túli időt is jelenti. Erre vonatkozóan is azt
mondja Isten, hogy reményteljes, vagyis az örök életet
készíti el nekünk. Céljaink és
terveink között talán ez kis
súllyal szerepel – ha szerepel egyáltalán.
A földi élet, annak minden
kihívása, küszködése ellenére arra való, hogy itt töltött
évtizedeink alatt elnyerjük az
örök és teljes életet. Míg földi terveink, vágyaink közül
sokról kénytelenek vagyunk
lemondani, addig a földi életen túl Krisztus a reményteljes, boldog jövőt készítette
el nekünk.
Egyetlen feltétel van még,
amit teljesítenünk kell, ez
pedig a kitartó imádság.
Az Úr arra biztat, hogy
kérjünk tőle bátran, kitartóan segítséget és meghallgat bennünket. Valószínűleg
terveink között, az előttünk
lévő év során beleütközünk
nehezen elvégezhető, lelki-testi-szellemi
erőnket
meghaladó feladatba.
Isten nemcsak a távoli
jövő reménységet villantja
fel előttünk, hanem tudja,
vannak mindennapi, gyakran bosszantó vesződéseink,
bajaink. Nem kell egyedül
cipelnünk ezeket: tegyük a
tőlünk telhetőt és imádkozzunk kitartóan, kérjünk segítséget Istentől!
Nem tudjuk, mit hoz az
előttünk lévő év, ám kívánom
minden Olvasónak, hogy legyen kitartó feladataiban,
bízzon abban, hogy Isten sok
jót eltervezett és tapasztaljuk meg mindannyian, hogy
kitartó imádságaink meghallgatásra találnak.

Katonatelepi Közügyek

2019. január

Kedves Páciensek!
Az utóbbi hetekben egyre gyakoribbá váltak a felső légúti
hurutok, melyek igen sokféle megjelenésűek lehetnek, a
közönséges megfázástól, a hurutos torokgyulladásokon
át az életet veszélyeztető gégeszűkületig. A betegségek
javarészt víruseredetűek, nem ritka a baktérium okozta,
vagy a „ráfertőződés” útján bakteriálissá váló eset sem.

Hogyan különíthető el a felső
légúti fertőzés és az influenza?
Az orrfolyás mindkét esetben gyakori tünet, de a tüsszögés inkább csak a felső légúti
hurutra, jellemző éppúgy, mint
a torokfájás. A köhögés a felső légúti hurut esetén ugyan
gyakori, de csak enyhe, míg
az influenzát a kínzó száraz
köhögés, fejfájás, magas láz,
rossz közérzet, izomfájdalom
jellemzi.

Okok, kórokozók

A közönséges megfázást:
mintegy 200-féle vírus okoz-

hatja (pl. Rhinovírus, Coronavírus, enterovírus, adenovírus).
Torokgyulladás: főleg vírusok okozzák, de jellemző
és veszélyes az A-csoportú
Streptococcus bakteriális fertőzés is.
Melléküregek
gyulladása:
(arcüreg, homoküreg gyulladás): ha vírusos, akkor a közönséges megfázás vírusai, ha
bakteriális, akkor főleg Streptococcus pneumoniae vagy
Haemophilus influenzae (főleg
gyerekeken).
Epiglottitisz
(gégefedő
gyulladás, pseudocroup): ez

a súlyos gyerekkori kórkép
bakteriális eredetű, a Hib, Haemophilus influenza B okozza,
azonnali kórházi ellátást igényel!
Laringo-tracheitisz
(gége-légcső gyulladás, croup):
Csecsemőknél, kisdedeknél
gyakori, Általában vírusok
okozzák, főleg a parainfluenza
vírusok, kisebb mértékben az
RSV, influenza- és adenovírus.
Jellemző tünete az ugató
köhögés, húzó légzés. Azonnal
felöltöztetve a gyermeket hideg levegőre kell vinni és minél előbb orvoshoz kell menni!
Hogyan kezelhető a felső
légúti fertőzés?
A legtöbb felső légúti fertőzés „házilagosan” kezelhető,
főként, ha vírusfertőzésről
van szó, ahol az antibiotikumok adása szükségtelen (sőt
felesleges, káros és veszélyes
is lehet). Bakteriális eredetű felső légúti fertőzés estén
viszont antibiotikummal kell
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Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

kezelni. Néhány napos pihenés, bőséges meleg folyadék
fogyasztása minden csodaszernél többet ér.
Elhúzódó köhögés, láz,
gennyes köpet, nehézlégzés
panaszok esetén sürgősen fel
kell keresni az orvost, hogy a
további teendőkről döntsön.
Az influenza elleni védőoltást még mindig nem késő
beadatni!
Jó egészséget kívánok!

Kedves Katonatelepi Olvasók!
Korábbi lapszámunkban olvashatták Gajdácsi Frankné,
Icuka cikkét, amiben közölte, hogy körzeti ápolói munka
helyett más egészségügyi területen szeretne dolgozni.
Tiszteletben tartva elhatározását kívánok új vállalkozásához sok sikert, találja meg számítását az élete további
időszakában. Ez úton is köszönöm neki a praxisunkban
eltöltött 23 év munkáját, mely gyakran jelentett fizikai
és pszichikai megpróbáltatást. Úgy vélem a pácienseink
szeretete, ragaszkodása azonban feledteti a nehézségeket.
Itt szeretném röviden be- elhelyezkedni. Képeztem mamutatni új ápolónőnket, Rácz gam, és pszichiátriai, klinikai
Zsuzsannát. Megkértem, né- szakápoló, körzeti ápolóként
hány dolgot írjon le magáról, is végeztem. Otthonápoláshogy kissé megismerjük.
ban is gyakorlatot szereztem.
– Több mint harminc éve 2010 óta a Megyei Kórházban
végeztem általános ápoló és dolgoztam a Pszichiátriai és a
szak asszisztensként. Pályám Sürgősségi osztályon.„
kezdetén bölcsődében dolgoz– Családodról mondanál e
tam néhány évet, de szerettem valamit? Úgy tudom már te
volna a betegellátás területén is büszke nagymama vagy?

– Igen, kislány unokám három éves. Édesanyja, a lányom
óvónő. Nagy öröm számomra,
hogy itt élnek ők is Kecskeméten, nem messze hozzám. Jó
dolog, hogy gyakran van lehetőség találkoznunk és látom,
ahogy cseperedik a kicsi. Fiam
szakközépiskolás, és otthon
lakik.
– A kórházi munka helyett miért szeretnél háziorvosi praxisban dolgozni?
„A kórházi munka nyüzsgése után egy kisebb, családias
légkörű környezetbe vágyódom. Szakmai tapasztalatom,
hogy a páciensek egészségügyi problémáinak hátterében
gyakran lelki, személyes okok
állnak. A családorvosi praxis

tagjai, több éven át ismerve a
környezetet, családi kapcsolatokat, a problémák okát látják
és így nem csak a már kialakult betegséget kezelik.”
Kedves Zsuzsa, nagyon örülök, hogy a mi közösségünk
tagja lettél! Érezd jól magad
nálunk!

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
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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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KERTÜNK – HÁZUNK

A kertészkedők számára január mindig egy kicsit nyugodtabb időszak, persze
nem jelentve ez tétlenséget. Ugyanakkor most nyílik lehetőség egy kis vis�szatekintésre, a 2018-as év
tapasztalatainak összegzésére, tanuságok levonására.
Az elmúlt év mindennek volt
mondható, csak szokványosnak, eseménytelennek nem.
Nem csak az időjárás anomáliái miatt. Katonatelep abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy ugyan Kecskeméten nincs hivatalos Meteorológia Szolgálat (OMSZ),
de a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet szőlőterületén két működő időjárás
mérő készülék is adatokat
szolgáltat, melyeket lapunk
számára is hozzáférhetővé
tette. Fontos ez annak okán,
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hogy közvetlen környezetünk
legtöbb esetben jelentősen
eltér az országos átlagokban
megjelenő értékektől, sőt,
még néhány kilométerre lévő
földrajzi egységekétől is. Ami
a legrosszabb, hogy az időjárási adatokat csak utólag
tudjuk elemezni, értelmezni,
összehasonlítani, de közvetlen előrejelzést még annyira
sem tudunk adni, mint egy

2019. január
működő meteorológiai állomás. Ennek ellenére fontos,
hogy figyeljük a trendeket, és
sok tapasztalat és megfigyelés azért sokszor segít felkészülni a kertjeinkben szükséges feladatok elvégzéshez.
Az időjárási jellemzők
közül most csak a hőmérséklet és a csapadékviszonyokat elemezzük. 2018
középhőmérséklete
orszáDr. Kerényi Zoltán

gos átlagban 11,99 °C, ez a
legmagasabb érték 1901 óta
az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) éghajlati
adatbázisának jelen állapota
szerint. Ez nyomonkövethető
az anomáliákat ábrázoló diagramon (áprilisban 4,8 OC
volt az átlagtól való pozitív
eltérés Katonatelepen).

Havi országos
középhőmérsékleti anomáliák, 2018
Az egész évi csapadék men�nyiségét tekintve nem volt
olyan mértékű az eltérés a sokévi átlagoktól.
Összességében 1901 óta
a legmelegebb, ugyanakkor
átlag körüli csapadékú évet
zártuk 2018-ban. A csapadékviszonyokat tekintve a tava-

szi hónapok változatos képet
mutattak. Míg a február és a
március jóval csapadékosabb
volt a szokásosnál, addig áprilisban jelentős csapadékhiány
mutatkozott.
Március a 3. legcsapadékosabb, április pedig a 6. legszárazabb 1901 óta

Havi országos csapadék anomáliák
2018-ban
A nyári csapadék jellemzően szélsőséges időbeli és
térbeli eloszlással érkezett.
Heves esőzések során több
településen, egy-egy napon a
szokásos havi csapadék többszöröse hullott, ugyanakkor az
északkeleti országrészben augusztusra már csapadékhiány
alakult ki. A legnagyobb napi
csapadékösszeget Bánkút állomáson mérte az OMSZ: 173
mm hullott június 10-én.

Rekord közeli, 1901 óta
a 2. legmelegebb ősz volt a
2018-as. Szeptember első két
dekádjában nyarat idéző hőmérsékletek voltak jellemzők.
Október közepétől a hónap
végéig egy száraz, átlag feletti csúcshőmérsékletű időszak
következett. A szokásos októberi csapadék csupán 41%-a
hullott pár napra koncentráltan, legnagyobb hányadban
október 24-én és 28-án. Októ-

Örök vita tárgya, hogy kell-e, vagy lehet
ilyenkor megmetszeni a növényeket?
A januári hónap többnyire megfelelő a
lombhullató fák és cserjék megmetszésére, ha nem túl alacsony hőmérsékleti
értékeket mérünk.
A gyümölcsfákat és a virágzó, valamint
az árnyas fákat is meg lehet metszeni

ber közepére határainkon túl,
a Duna felső vízgyűjtő területén aszályos helyzet alakult ki,
így több szakaszon is rekord
alacsony volt a Duna vízállása.
Az év utolsó két hónapja az
átlagosnál szárazabb volt, így
átlag körüli: 589,9 mm csapadék hullott 2018-ban országos átlagban, ami az év során
időben egyenetlenül oszlott el.
Februárban és márciusban a
sokéves átlag kétszeresét is
meghaladó mennyiség hullott,
míg áprilisban és októberben
az 1981–2010-es normál érték 40 százalékát mértük.

Metszés

ilyenkor, de ne metsszünk meg olyan tavasszal virágzó növényeket, mint a birs,
az aranyvessző, gyöngyvessző (spirea),
stb., mert ezzel eltávolítjuk ezek tavaszi
virágait. Megtehetjük ezt virágzás után
is, ha szükséges.

Az időjárási adatok figyelemmel kísérése azért is fontos,
mert az elmúlt 12 esztendőben
gyakorlatilag nem volt részünk
kemény télben és nagy hótakaróban, most sem tapasztaltunk a mi környékünk még
ilyet, de 2019 elején némi remény mutatkozik arra, hogy a
természet visszaáll a „normál
menetre”, és lesz hó is hideg is.
Reméljük nem olyan hirtelen,
sűrűn változó periódusokban,
mint korábban. A növényeket
ugyanúgy megzavarja ez a hirtelen változás, mint az emberei
szervezetet.
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A sokszínű ázsiai katicabogár kártétele
és a védekezés lehetőségei
Úgy tűnhet, nem a jelenlegi
időszak problémája, amiről
néhány gondolatot most meg
szeretnénk osztani, de hamarosan kiderül, hogy csak
a látszat az, hogy az egész
évben, különösen nyáron sok
kellemetlenséget okozó rovarinváziónak a tél beálltával
vége. Úgy vélem, az elmúlt
évben, mindenki szenvedett
az elpusztíthatatlan, önmagában ugyan az embert nem
veszélyeztető, rovarhadaktól
(katicabogarak különböző fajtái, zöld és barna poloskák).
Most, egyrészt egy kicsit tudományosabb megközelítéssel információkat szeretnénk
adni ezeknek a rovaroknak az
eredetéről, jelentőségéről, és
hogy miként csökkenthetnénk
az általuk okozott kellemetlenségeket, másrészt néhány
hasznos tanáccsal szeretnénk
szolgálni arra vonatkozólag,
hogy a téli időszakban mit tehetünk ellenük.
Az általunk jól ismert, valódi „hétpettyes katicabogár”
még gyermekeink mondókáiban is megjelenik és kedves,
hasznos kis élőlényként tartjuk számon.

Hétpettyes katicabogár
(Coccinella septempunctata)
A Katicabogarak családjának 6000 ismert faja van, ebből Magyarországon kb. 90 őshonos. A legrégebben ismert a
hét pettyes európai katicabogár (Coccinella septempunctata) és az ázsiai katicabogár
vagy más néven harlekinkatica
(Harmonia axyridis).

Harlekin katica
(Harmonia axyridis)
Ez utóbbi egyébként már
közel sem olyan népszerű,
mert ez a rendkívül életerős
faj szinte mindenhonnan kiszorítja az őshonos fajokat,
ahol megtelepszik. Ennek a
fajnak a megjelenése nem
olyan régen történt Európában és okait abban kereshetjük, hogy mivel a faj leginkább

a lomblevelű fákon károsító
szipókás rovarokkal (levélbolhákkal, pajzstetvekkel és
levéltetvekkel)
táplálkozik,
Jelentősége védekezési szempontból is nagy, mert polifág
lárvái falánkságuk miatt hatékonyak a levéltetű-népességek megfékezésében, sőt a
faj tenyésztése is egyszerű.
Észak-Amerikába már 1916ban, Nyugat-Európába 1982ben vezették be, és széles
körben használták üvegházakban, gyümölcsösökben és kertekben előforduló levéltetvek
visszaszorítására. A tömegesen felszaporodott bogarak
elpusztítása, kiiktatása jelenlegi eszközeinkkel hatékonyan
nem lehetséges.
A legutóbbi megfigyelések
alapján a faj javában rohamozza a természetes vagy félig-meddig természetes biocönózisokat
(fajtársulásokat)
több európai országban, és
komoly fenyegetést jelenthet
az őshonos katicafajokra vagy
más
levéltetű-ragadozókra.
Magyarországon
2008-ban
találták meg először, és azóta
általánosan elterjedt.

A harlekin katica leírása
„A H. axyridis általábanja
5-8 mm hosszú, 4-7 mm széles, és nagyobb, mint a legtöbb
hazai katicabogár. A test alakja erősen ovális, görbülete kifejezett, színezete és mintázata erősen változó. A fej színe
lehet fekete, sárga vagy fekete
sárga mintázattal, a csápok és
a szájszervek sárgák. Az előtor alapszíne sárgás, közepén
fekete mintázattal.
A mintázat is igen változékony: lehet öt fekete folt („ci-

catalp”), két görbült vonal,
egy fekete M formájú rajzolat
vagy egy fekete négyszögletes idom. A szárnyfedők színe
sárga, narancssárga vagy vörös. Rajta 0-tól 19-ig változóan fekete foltok helyezkednek
el, de az is lehet, hogy a fedők
feketék, és vörös foltokat találunk rajtuk. A test hasi felületének színe szintén változhat
a narancsszíntől a feketéig.”
(Forrás: Bozsik András, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ, Mezőgazdaság tudományi Kar),

A Harlekin katicák életmódja
Hasonló fejlődési szakaszokon megy át, minta többi
katicafaj, pete, négy lárvastádium, báb, imágó. Az imágók
a hőmérséklettől függően általában30-90 napig élnek, de
kifejlett formájukban akár 3
évet is élhetnek. Szaporák,
hiszen egy nőstény átlagosan
600-800 petét rak, és 2 nemzedékük van, de megfigyeltek
már a déli országokban 4
nemzedéket is.
A telelőhelyekre való vándorlás októberben-novemberben kezdődik imágó formában, vagyis ez elvileg néhány
hete fejeződött be Katonatelepen is.
Innen érdekes foglalkoznunk
velük most a tél derekán is: az
ázsiai katicabogár tágtűrésű
faj. Előfordulhat szántóföldeken, kaszálókon, természetes
élőhelyeken, kertekben és szőlőkben, de a legtöbb egyedet
lombos fákon, főleg hársfán
(sok van Katonatelepen!) és

juharfán találták meg. Európában gyakran épületek sötét
zugaiban telel nagy aggregátumok formájában. Külön
felhívnám a figyelmet az újonnan épült házaknál a beépített
redőnytokokra (különösen a
délre néző ablakoknál!), hiszen ezek mögött ezrével telelhetnek át még erősebb fagy
esetén is.

Hasznosságuk
A sok kellemetlenség mellett nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy a harlekin katicák
polifág természetűek, sok
levéltetűfajt, takácsatkákat,
levélbolhákat, pajzstetveket
ragadoznak, de megtámadja
a levélbogarak, ormányosbogarak és pikkelyesszárnyúak
lárváit is. A táplálékfogyasztás mennyiségben is jelentős:
a lárvafejlődés folyamán egy
állat 90-370 levéltetűt eszik
meg, attól függően, milyen fajról van szó. A lárvakori átlagos
fogyasztás 23,3 levéltetű naponta. Az imágók fogyasztása
ezt jócskán meg is haladhatja:
15-65 levéltetű/nap.

Az ázsiai katica
eddigi megjelenése
Az ázsiai katica okozta kockázatok és a tényleges kártétel
Szembetűnő viszont az, hogy
rendszeresen megtámadja az
őshonos katicabogarak és más
természetes ellenségek petéit
és lárváit, tehát közvetlenül
hat rájuk. A második fontos
kártétel az egyéb természetes
ellenségekkel való versengés,
amely során a hatékonyabb,
fittebb kiszorítja a kevésbé
„rátermett” őshonos fajokat,
és hosszú távon jelentősen
csökkentheti népességüket,
és eltűnésükhöz is vezethet.
Hogy ez milyen további következményekkel jár, azt jelenleg
még nem tudjuk megítélni.
Az USA-ban, Németországban és Svájcban az ázsiai
katica már elérte a potenciális kártevő kategóriát, mert
az ősszel gyülekező egyedek
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rendszeresen
táplálkoznak
almán, körtén és szőlőn. Különösen szőlőn komoly a kár,
mert a szőlőfürtökön lakmározó bogarakat nem lehet
eltávolítani a bogyókról, így
a feldolgozás során a bogyókkal együtt kerülnek ös�szezúzásra, s jutnak a mustba. A bogarak testében olyan
alkaloidák vannak (főleg az
2-izopropil-3-metoxipirazin)
amelyek igen negatívan változtatják meg a bor zamatát,
illatát.

A védekezés lehetőségei
A házakba bejutott bogarak eltávolítására a legalkalmasabb a porszívó. Rovarölő
szereket lakáson belül alkalmazni nem érdemes, mert beszennyezik a belső tereket, és
nem kívánatos maradványok
rakódhatnak le a felületekre.
A bejutás megakadályozására
a nyílások, rések, lyukak, repedések tömítése (cementtel,
purhabbal), szigetelése, sűrű
hálós beborítása a legjobb
megoldás, amely más ízeltlábúak vagy rágcsálók ellen is
hatásos.
H. axyridis sok helyütt
olyan tömegesen fordul elő,
hogy komoly zaklatást jelent
a lakosságnak. Hatalmas tömegben hatolnak be ősszel a
házakba, lakásokba, s elborítanak mindent a párnától
a kávéscsészéig. Elsősorban
az egyedül álló, világos színű
épületeket választanak ki. Általában sötét, védett helyeken
maradnak a tél folyamán, de
időszakonként
aktivizálódA Katonatelepi Sportegyesület 2018. évi tevékenysége komoly fejlődést mutat,
különösen a megvalósult,
vagy elindított beruházások, területén. 2018-ban is
tartottunk-februárban disznóvágást, szerveztünk szeptemberi szüreti napot és
decemberben közösen karácsonyfát állítottunk.
2018-ban tovább fejlesztgettük a sportcentrumot, elkészült a kosárlabdapálya. A
pályák kihasználtsága is nő,
egyre többen használják a
futópályát is. A pályákat bárki ingyen használhatja kivéve
a műfüves labdarúgópályát

nak, és vándorolnak a házon
belül, vagy órákon át röpködnek. Igaz, nem harapnak, de
reflexvérzésükkel, ürülékükkel bepiszkítják a bútorokat,
a szőnyegeket, a tapétát, és
kellemetlen szagot is árasztanak.
A tömegesen felszaporodott bogarak elpusztítása,
kiiktatása jelenlegi eszközeinkkel hatékonyan nem lehetséges. Kártételüktől (növények károsítása, tömeges
zavaró jelenlét, természetes
ellenségek kiszorítása) függően szükség lehet megfelelő
ellenlépésekre.
A kártételi veszélyhelyzetet néhány éve már az
Egyesült Államokban, Németországban és Svájcban is
észlelték és vizsgálták, főleg
a szőlő és bortermelésben.
Ez függött a szőlőfajtától és
az erjesztés módjától. Már
néhány bogár (1 és 6 db/kg

között) fogyaszthatatlan bort
eredményezhet. Hazánkban
még csak néhány helyen jeleztek hasonló eseteket, de
az invázió nem áll meg! A bogarak tömeges megjelenése
a szőlőn a szüret közelében
történik, ezért ügyelni kell
az élelmezés-egészségügyivárakozási időre. Sajnos az
ázsiai katicabogár ellen még
nem találtak eddig hatékony
természetes ellenséget. Ami
lehetséges, de nem tökéletes: környezeti manipuláció:
csalogatás, riasztás és a táplálék korlátozása. Riasztáshoz felhasználható a kámfor,
a mentol, a DEET (N,N-dietil-3-metilbenzamid),
és
a dihidro nepetalacton (az
illatos macskamenta vegyülete). Csalogatásra alkalmasak a metoxipirazinok, a
kariofillén, a transzfarnezen,
valamint a méz és a kukoricapollen.

A KTSE hírei
aminek (4500 Ft/óra) a díja.
Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy aki használja a
pályákat lépjen be az egyesületbe, ezzel támogatva az
egyesületet.
2019-es elképzelések:
A szokásos rendezvényeket
idén is szeretnénk megtartani,
igaz egy kissé más címen, a
hagyományőrzésre helyezve a
fő hangsúlyt. A sportcentrumban, egy teniszpálya kialakítása, illetve élőfüves nagypálya

építése van a terveink között.
Szeptembertől a helyi fiatalokkal szeretnénk egy nagypályás labdarúgócsapatot alakítani, akikkel a legalacsonyabb
osztályban elindulnánk. Bár
a Sportcentrum egyre inkább
kezd valódi sportcentrumként
funkcionálni, sok társadalmi
munkát végeztek az egyesületi tagok, és elkészült a
nagypálya (foci) alapozása is,
de még nagyon sok tennivaló
akad 2019-re is a pótlólagos
létesítmények, közművek és

A táplálékkorlátozás lényege, hogy szőlőskertekben, közeli növénykultúrákban nem
engedjük felszaporodni az
ázsiai katicabogár legkedveltebb tápfajait, a levéltetveket,
mert az ezeken megnövekedett
ázsiaikatica-népesség
ősz elején eláraszthatja a
szőlőt.
Az ázsiai katica hazai kártételeiről kevés a dokumentált forrás. Az adatok nem
szakmai lapokból, hanem
általános, többnyire laikus
hírforrásokból származnak.
Ez azt is jelenti, hogy a károsítása jelenleg elhanyagolható, vagy a minőségi kártétel
megbízható igazolása bonyolult, ezért nem foglalkoztak
vele. Ennek ellenére, mindenki saját bőrén tapasztalhatja,
hogy mennyire kellemetlen
eltűrni tömeges megjelenésüket, még akkor is, ha tisztában vagyunk hasznosságával.
rendszerszintű üzemeltetés
terén. Sajnos még most sem
rendeződtek a tulajdonviszonyok (még most sincs az
Egyesület nevére bejegyezve
a terület tulajdonjoga!), Erre
addig kell várni, míg a centrummal szemben építési területnek kijelölt telkek kitűzése
nem történik meg, Viszont jó
hír, hogy az Egyesület a 2019től már jogosult TAO-támogatásra, és a szabadidőpark,
az öltözök kialakítása lassan,
legalább is tervezés szintjén
elkezdődhet.
Balla Krisztián
KTSE elnöke
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Vince napi vesszővágás, vesszőszentelés 2019
Január 22-én ünneplik a keresztények Szent Vince diakónus napját, aki az üldöztetések, hite miatt vértanúhalált
halt, és nem sokkal később szentté avattak. Ez a januári
nap a szőlőtermesztők és borászok számára is ünnep,
hiszen az ő védőszentjük Szent Vince. Ugyanakkor ezen
a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját is. Kölcsey
Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását
1823-ban, a kézirat szerint. 1989 óta emlékezünk erre
az eseményre. Szent Vincze Európában is jól ismert védőszent, aki 304-ben halt vértanúhalált. Neve latin eredetű, jelentése győzedelmes.
Vincze napján ún. Vincze
vesszőt vágnak, amit vízbe
állítanak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő
év termését. A gazdák szerint
ezen a napon sok bort kell inni,
hogy bő legyen a termés. Az
időjárás is meghatározó volt,
például szép, napos idő esetén
jó bortermést reméltek, rossz
idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak. Borvidékeken
napjainkban is hagyomány a
Vincze napi vesszőszentelés,
mely rendezvényeken érvényesül a helyi borászatok és tájgasztronómia bemutatása. Néhány éve ezt a régi kecskeméti
hagyományt elevenítették fel a
Dimenzió Borászat ültetvényében megtartott, a magyar népi
kultúrából jól ismert, szőlővesszővágással és szenteléssel.
Az idei évben is megrendezésre kerül ez az ünnepi esemény, egy kevés változással,
a zökkenőmentes lebonyolítás
érdekében. A szarkási szőlőben
a Város bora díjat eddig három

alkalommal elnyert, többszörösen díjnyertes, valamint Virágember-díjjal is kitüntetett
Dimenzió Borászat adja idén is
a helyet a szertartáshoz, mely
délelőtt 10 órakor kezdődik
a borászat szőlőterületén. A
meghívottak köre most főleg a
szakmában tevékenykedő szőlészek, borászok számára nyitott,
és természetesen a vesszővá-

gást és szentelést megtisztelik
jelenlétükkel az Önkormányzat
képviselői, a Wojtyla Barátság
Központ, a Kecskeméti Főplébánia, és a Katonatelepi székhelyű, Mathiász János Borrend,
valamint a Kunsági Női Borrend
néhány képviselője is.
(Forrás:keol.hu)
A 2018-as vesszővágás a
Dimenzió Borászatnál

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 Nyitvatartás: 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.
Nyitvatartás: 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
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II. hagyományőrző
falusi disznótor
2019. február 9-én
A SPORTCENTRUM TERÜLETÉN
A disznótor reggel, a disznó szúrásától a feldolgozásig megtekinthető.
Igény szerint étkezést biztosítunk, házi pálinkával, forralt borral. Sütünk
pecsenyét, kolbászt, hurkát.
Részvétel (max. 100 fő) a teljes programon előzetes jelentkezéssel, illetve a helyszínen korlátozott létszámban lehetséges. A disznóvágás megtekintése ingyenes. Az étkezés térítése előre fizetendő. Jegyek elővételben
2019. február 7-éig kaphatók a lenti telefonszámokon, illetve 9-én 10 óráig
a helyszínen a megmaradt jegyektől függően.
Kezdés:
6.30 fogópálinkás üdvözlés
Reggeli (kb. 10 órakor):
sült vér vagy sült pecsenyék, kocsonya (rendelésre), savanyúság,
pogácsa, 2 dl forralt bor vagy tea
Vacsora (kb. 18 órakor):
orjaleves, főtt hús tormával, hurka, kolbász, toros káposzta,
2 dl bor vagy üdítő és ásványvíz
A PROGRAMOK ÁRAI:
– reggeli: 1200 Ft – vacsora: 1800 Ft

JELENTKEZÉS:
Balla Krisztián
30/624-6989
Tóth László
20/973-7187
(Hobbi büfé)

