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Szeptember: őszelő, szüret, Kisboldogasszony hava
Őszi kertek
Elmúlt a nyár érlelő tűz-heve
Beértek mind-mind az őszi kertek
Beért a mézízű szőlő, a gyümölcs
A bőségben virulnak a kertek
Tobzódnak színorgiákban a virágok
A fák levelei is színesednek
A fecskék a gólyák délre szállnak
Ám énekes madarak lepik el a kertet.
Az indián nyárban zsong még asz élet,
És még melege szikrázik a Napnak
Ökörnyált lenget lenge-kósza szellő.
Élvezzük melegét s zamatát a napnak,
Az őszi kertek bőségét, csodáját
Őszelőben az istenek mulatnak.
Kovács István József, 2019. szeptember 1.

Szeretnék ezúton elbúcsúzni Önöktől,
megköszönve a támogatásukat, kérve
bocsánatot attól, akit esetleg megbántottam, örülve az elért sikereknek és
szurkolva azért, hogy Katonatelepen
folytatódjék a fejlődés!
2 éve készülök képviselői munkám
befejezésére, most mégis elszorul a
szívem. Vigasztal azonban az a tudat,
hogy egy fiatal, lelkes jelölt, Dr. Fekete
Gábor személyében komoly esély van a
folytatásra.
Ez az 5 év szinte egy pillanatnak tűnik. A látható eredmények mögött óriási háttérmunka zajlott, legyen az az én
képviselői munkám, vagy éppen azoké
a segítőké, akik egy-egy cél elérése érdekében aláírások gyűjtésével, kapcsolatrendszerükkel, egyesületalapítással,

ötletekkel, javaslatokkal, szerkesztői
munkával járultak hozzá ahhoz, hogy a
városrész ma már egészen másképpen
néz ki, mint 5 éve.
A legfontosabb, hogy elkezdődött valami! Nem is akármi, és ami még ennél
is fontosabb, van mit folytatni! Nincsen
annál rosszabb, mint amikor az ember
a nagy semmire vesz át egy körzetet,
aztán kezdhet mindent onnan, a nulláról! Ezt ne úgy értsék, hogy semmi nem
volt, vagy nem történt. Hiszen jártak a
buszok, működött az iskola, volt egy kis
játszóterecske, meg polgárőrség is volt,
újság is meg Szüreti Nap. És ennyi…
Képviselőjelöltként először 2010ben, majd másodszor 2014 augusztusában mentem ki Katonatelepre, hogy
alaposan szétnézzek a településen.

Utóbb készítettem pár fényképet, most
előkerestem és megnézegettem őket.
Kampány anyagnak sem lenne rossz, de
ez az írás most másról szól, így egyet
sem teszek mellé illusztrációként. De
azt azért elmondhatom, hogy látszik az
öt év munkája.
Mint ahogyan azt is tudjuk, hogy van
még mit csinálni, bőven van! Mi több, a
leglátványosabb fejlődés éppen az következő néhány évben várható, a főtér
teljes rekonstrukciója, bölcsőde, öltözőket, klubhelyiséget magába foglaló
épület a sportpályára.
Sokan kérdezik, miért nem folytatom? Erre a kérdésre nem tudok pontos
választ adni. Egyszerűen már több mint
két éve megfogalmazódott bennem,
hogy át kell adnom a stafétabotot egy

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

(Folytatás a 2. oldalon!)

Kedves Olvasók, Tisztelt Katonatelepiek!

Folytatás az 1. oldalról
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fiatalabb képviselőnek. Tudom, 60 év nem a világ, de
érzi azt az ember, mit vállalhat és mit nem. Feleségem
is igyekezett lebeszélni egy
újabb 5 éves ciklus kitöltésére.
Többen pedig szinte szemrehányóan kérdezték, miért
„hagyom cserben” a körzetet? Nekik azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem
hagyom cserben a körzetet.

A töretlen lendület garanciája az az elmúlt fél évben
végzett munka, ahogyan a
FIDESZ-KDNP jelenlegi képviselői, polgármestere az új
képviselőjelölteket felkészíti
a körzetben végzendő munkára, megismerteti velük a
városvezetés rejtelmeit. Alaposan bejártuk a körzetet is,
elejétől a végéig átlapoztuk a
város költségvetési rendeletét, megismertetve az újakat

2019. szeptember
a Kecskemét mindennapjait
meghatározó „számmisztikával”.
Garancia a munka folytatására az is, hogy a leköszönő képviselők – így én
is – továbbra is rendelkezésre állunk, amennyiben
a választók bizalmát a mi
jelöltünk kapja, garantált a
töretlen fejlődés. A súlypontokat természetesen már az
új képviselő határozza meg,

akár előtérbe helyezve eddig
mostohán kezelt kérdéseket
is.
Még egyszer szeretném
megköszönni a 2014-ben kapott bizalmat, megköszönni
mindenki segítségét és teljes
szívemből kívánom, hogy a
városrész fejlődése töretlen
lendülettel folytatódjék az elkövetkező években!
Falu György

Dr. Fekete Gábor (FIDESZ–KDNP) 14. egyéni választókerületi
képviselőjelölt programja
Októberben önkormányzati képviselői választások lesznek szerte az országban, így Katonatelepen is. Minthogy
korábbi képviselőnk, Falu György nem vállalta a következő ciklusban az indulását, két új jelölt pályázik a 14.
sz választókörzet (korábban 15.sz.) képviselői posztjáért. Újságunk, bár igyekszik politikai témákkal nem
foglalkozni, ez esetben feladatának látja, hogy a Katonatelepieket érintő képviseletet megpályázó jelöltek
programjait megosszuk Önökkel a megfelelő választás
érdekében
KATONATELEP:
– Járdák kialakítása a városrész utcáin.
Első lépésként a buszmegállók megközelítéséhez, azt
követően a gyűjtő utak mentén szükséges járdaszakaszok elkészítése a felmerülő
lakossági igényeknek megfelelően.
A fent írtakon túl további
utcákban is sor kerülne járdák kialakítására, oly módon,
hogy a városrészi keretből
forrás lenne biztosítva a
szükséges alapanyag beszerzéséhez (cement, sóder,
zsaluanyagok, betonkeverő),
de a kivitelezést a lakók maguk végeznék szakember irányításával.
Javaslatom szerint, nem
egyes lakóingatlan tulajdonosok, hanem utcaközösségek
igényelhetnék a támogatást,
amennyiben egybefüggő járdaszakasz megépítését vállalják.
– Közvilágítás fejlesztése.
Kiemelten fontos a Hos�szúnyelű utca esetében.
A közvilágítás fejlesztése
szintén problémás több utca
esetében. Ezek folyamatos,
a lakossági igényeknek megfelelő fejlesztése, kiépítése
egyaránt cél: elsődlegesen a

Katona Zsigmond utca, ezt
követően, lépésről lépésre
a többi közvilágítást igénylő
utca.
– A Zsigmond Ferenc utca
orvosi rendelőre eső szakaszának, illetve a kialakuló
köztérre futó Ezüstfenyő utcának aszfaltozása, pormentesítése.
– A város által már befogadott, bizottság által támogatott lakossági önerős útépítések megvalósítása.
– A Hosszúnyelű utca aszfaltozásának,
pormentesítésének a napirenden tartása, lehetséges megoldások
végiggondolása.
Optimális
megoldás esetén az aszfaltozás, pormentesítés végrehajtása.
– Az iskola környezetének
rendezése mind a gyalogos,
mind a gépjármű közlekedés,
mind parkolás vonatkozásában.
– Lobbizás a 441-es út mielőbbi felújításáért.
– A tervezés alatt álló
441-es út felújításának figyelemmel kísérése. Annak
elhúzódása esetén gyalogos
átkelőhely létesítése a Szőlőskert utca és Jegenyefa
utca között közlekedési lámpa kihelyezésével.

– A 441-es út és a kerékpárút állapotának karbantartása miatt folyamatos egyeztetés a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. helyi igazgatóságával.
– A parkolóhelyek bővítése.
Az óvodánál, a sportpálya
Platán utca felőli oldalánál,
az iskola előtt a Katona Zsigmond utcában.
– A Katonatelepi Sport
Egyesület támogatása.
A Sportpálya területén TAO
támogatásból elkészülő klubhelyiség célját szolgáló kb.
300 m2 területű építmény –
mely vizesblokkot és csapatöltözőt is tartalmaz – megvalósításának patronálása.
– A sportpálya környezetének rendezése, fejlesztése.
– A sportpálya területén
lévő erdősáv megújítása
egyéb szabadidős tevékenység lehetőségének nyújtásával.
(Pl.: sütögető hely, játszótér
kialakítása stb.)
– Térfigyelő kamerák elhelyezése az újonnan épülő,
köztéri funkciókat is ellátó
parkban.
– Lakosság folyamatos tájékoztatása a bölcsőde épí-

tésének fázisairól, az ezzel
kapcsolatos pályázati projekt
figyelemmel kísérése.
– A már megnyert központi
park mielőbbi kivitelezése, a
projektnek a folyamatos figyelemmel kísérése.
Az Emlékpark elnevezése
Katonatelephez köthető személy után, a lakosság javaslatának megfelelően. A tér
felújítása várhatóan 20202021-ben megvalósul.
– Az iskola ökoprogramjának, ökotudatos nevelésének
elősegítése.
– Katonatelepi keresztény
gyülekezetek támogatása.
– Aktív kapcsolattartás a
választópolgárokkal:
l Facebook-csoporton belüli rendszeres kommunikáció
A városrész életéhez, fejlesztéseihez, programjaihoz
kapcsolódóan.
l Katonatelepi honlap aktív
működtetése.
l A 14. választókerületet
érintő városi döntésekről a
kerület lakóinak az azonnali
tájékoztatása.
Pl.: a Facebookon vagy a
honlapon keresztül.
l A városrészt érintő lakosság felől jövő javaslatok gyors
beterjesztése az illetékes
szakbizottságokhoz.
(Pl. forgalmi rend, parkolás,
közbiztonsággal kapcsolatos
javaslatok).
l Havonta egyszer fogadóóra, negyedévente fogadónap
bevezetése.
l Katonatelepi Közügyek újság fenntartása.
HAJRÁ, KATONATELEP!
HAJRÁ, MAGYAROK!
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Kohajda László (14. választókerület), Szövetség a Hírös Városért
Egyesület képviselői keretprogramja
kormány a nem kormánypárti
vezetésű Szeged kegyeit az
elmúlt évtizedben. Egyébként
utolsó, független ciklusomban
sem kapott Katonatelep kevesebb forrást, mint más, kormánypárti körzetek.

Nagyobb költséghatékonyság
Köszönöm szerkesztő úr felajánlását, hogy legfeljebb 5000
karakterben mindkét képviselőjelölt lehetőséget kap tervezett
munkája bemutatására. Úgy
érzem, máris pozitív irányba
mozdulnak el közös dolgaink.
Kisgyerekkorom óta katonatelepi vagyok. 5 évig tanítottam
a helyi iskolában, 1998-2014ig voltam Katonatelep képviselője. Jelenleg egy kerékpáros
vállalkozást vezetek. Családommal az Ág utcában élek.
A Szövetség független jelöltje
vagyok, jelölésemet 6 párt támogatja.
Ígéretek halmozásának hibájába nem szeretnék esni.
Egyetlen program sem kőbe
vésett, az igények, a lehetőségek menet közben formálódnak, a rugalmasság természetes alapeleme a hatékony
képviselő
feladatlistájának.
Leendő képviselői munkámat
meghatározó sarokpontok az
alábbiak:

Fékek és ellensúlyok elve
Egy egészséges demokrácia
motorja a fékek és ellensúlyok
rendszere. Ne féljünk attól,
hogy a kormánypárt megbüntet minket, Katonatelepieket
azért, mert nem az ő jelöltjüket
választjuk. Jó példa erre a szegedi: átlagon felüli pénzforrással próbálta elnyerni a jelenlegi

Kecskemét a magyar átlaghoz képest kiváló bevételekkel
rendelkezik. A pénzbőséget
mégsem érzékelik a város átlagpolgárai. Köszönhető ez annak, hogy a közszolgáltatásokat teljesítő vállalkozások (pl.
útépítés) drágán és sokszor
rossz minőségben teljesítenek.
A régi, már a közbeszerzési
eljárásnál is kétséges szerződéseket (pl. 400%-kal túlárazott LED közvilágítás építés)
felül kell vizsgálni, módosítani
vagy valódi piaci árversenyben
kiválasztani a megfelelő beszállítókat. Ha ez megvalósul,
Katonatelepen osztrák minőségű útjaink lesznek. Meg fog
oldódni a helyi egészségügyi
alapellátás soron következő
fejlesztése, a parkoló előtt aszfaltút kiépítése is.

Egy meg egy
az több mint kettő
A két irányba polarizálódó,
főleg a gyűlöletkeltésen és
erőfölénnyel való visszaélésen
alapuló politika jócskán megnehezíti a helyi közösségépítést. Ennek véget kell vetni.
Bárki legyen is majd Katonatelep képviselője, az én hozzáállásom nem fog változni. A közösségi munkában részt veszek
(jelenleg pl. polgárőr járőrözés
havi egy éjszaka) illetve, ha
már elmúlt a kampányidőszak,

képviselőként az élére állok.
Továbbra is pártsemlegesen,
kerülve a sztereotípizálást és
a sehova sem vezető vitákat.
Munkastílusom
változatlan:
nem a háttérből „menedzselem” a munkát, úgy hogy más is
hozzáférjen, hanem az élére állok, mint ahogy azt – remélem
- már bizonyítottam. Fogjunk
össze! Aki teheti, tartson velem, akár narancsszínű kezeslábasban van, akár zöld színű
tunikában.

Túllépni az eddigi
korlátokon
Sok lehetőség mellett ment el
a város, benne Katonatelep, az
elmúlt fél évtizedben. Itt van
például a közvetlenül Brüs�szelből lehívható (pénz) források lehetősége. A Szövetség a
Hírös Városért Egyesület kész
tervekkel rendelkezik, szakembereink segítségével garantálni
tudom, hogy jelentős plusz forrásokat fogok hozni Katonatelepre. További erőforrásokat
lehet mozgósítani azzal, ha a
civil szerveződést a város komoly partnernek tekinti, a civil
pályázatokat nem az oktatási
intézmények vész-finanszírozására költi (az már a központi költségvetés dolga lenne)
, hanem valódi, alulról jövő
kezdeményezésekre. A forráselosztásba is be kell vonni
a civileket.

Migráció, emigráció
Szövetségeseimmel nem fogom engedni, hogy a homokbányához hasonlóan Katonatelepre is nagy tömegben
bevándorlókat telepítsen a
(jelenlegi) városvezetés. Sem
tősgyökeres ukránokat, sem

pedig letelepedési kötvényes,
iszlám vallásúakat nem várunk
Katonatelepre. Ha itt segítünk,
ide jönnek, ha ott segítünk (hazájukban) akkor ott maradnak.
A jelenlegi munkaerőhiányt
az elvándorolt fiataljaink vis�szacsábításával kell pótolni.
Komoly összefogásra lesz
szükségünk az előttünk álló
évtizedben, e rendszerszinten
jelentkező probléma megoldására. A megoldás egyik kulcsa
a lokális, körforgásos gazdaságfejlesztés.

A 441-es csapdája
A Katonatelepet kettészelő főút
egyre súlyosabb problémákkal
terheli életünket. Sokat küzdöttem vele magam is az utolsó ciklusomban, sajnos csekély
eredménnyel. Az utóbbi fél évtized sem tudott eredményt
produkálni. Csak vártunk a
közútkezelő kormányzati pénzinjekciójára, de semmit sem
kaptunk. Túl fogjuk lépni kereteinket, kiépítjük az iskolától
a Jegenyefa utcáig a közvilágítást, így 50 km/órás korlátozást fog kapni az a szakasz
(lakott terület) és gyalogátkelőhelyet építünk a Jegenyefa
utcai kereszteződéshez. Ez a
minimális opció, ami a ciklus
első felében meg fog valósulni,
ezt garantálom.
Lassan elérem a terjedelmi
kereteket, zárom gondolataimat: megtisztelő figyelmüket
és támogatásukat köszönöm!
Azért a végén hadd szögezzem
le: a 2019. október 13-ai választás nem a képviselői programok versenyének győztes kihirdetése lesz, hanem valami,
ami sokkal több annál...
Kohajda László
képviselőjelölt

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 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); Dr. Fekete Gábor (jog)
Makai Krisztián (vállalkozás)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös. Készült: 1000 példányban
l
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Bemutatkozó beszélgetés
dr. Fekete Gábor képviselőjelölttel
Augusztusi lapszámunkban
közöltünk egy beszélgetést id. Tóth Viktor lejegyzésében Dr. Fekete Gáborral, most egy kicsit más
szemszögből szeretnénk
bemutatni, és a programjának főbb elemeit közölni,
hiszen kevésbé ismerjük
életútját, mint a másik jelöltnek.
– Nem árulok zsákba macskát, személyes találkozásunk
első perceitől nagyon szimpatikus volt. Két kisgyermek
édesapja és szerető férj. Emellett egy több kollégát is foglalkoztató ügyvédi irodát vezet,
ami komoly felelősséggel járó
munka. Amikor megkértem,
hogy az újság olvasói számára engedjen bepillantást magánéletébe is, azonnal igent
mondott.
– Hol kezdte tanulmányait, van-e olyan tanítója vagy
tanára, akire a mai napig jó
szívvel emlékezik vissza?
– Tanulmányaimat a Petőfi
Sándor Általános Iskolában
kezdtem. A középiskolai éveket a Református Gimnáziumban végeztem. Ott Varga
László hittantanár, jelenleg
nyugalmazott püspökhelyettes, Tóth Attila történelemtanár, Gálfiné Makra Ildikó osztályfőnök fizika tanár voltak
azok, akikre leginkább felnéztem. Varga Lászlót a karizmatikus vezetői képességeiért, az
’56-os forradalomban betöltött szerepvállalásáért, Tóth
Attila tanár urat a történelem
szeretetéért és a legapróbb
részletekbe menő tudásáért,
Gálfiné Makra Ildikó osztály-

főnököt az osztály kiegyensúlyozott, igazságos vezetéséért
tiszteltem.
– Ki terelgette a jogi pálya felé?
– A jogi pálya felé való orientációm érdekes módon
nagyon korán kialakult, már
az általános iskola alsó tagozatában úgy gondoltam,
hogy egyszer jogász leszek.
Egyrészt apukám lehetett a
motivációm egyik forrása,
aki szintén jogász, a másik
pedig a történelem szeretete.
Ez az elhatározás a későbbiek során sem változott meg
bennem. Az ügyvédi szakma
iránti érdeklődésem viszont
csak a diploma megszerzése
után alakult ki. Küzdelem valakiért, vagy egy igazságtalan
élethelyzet, állapot megszüntetéséért ebben a hivatásban
jön ki a legélesebben.
– Bizonyára nem sok szabadideje van, de annak lenni kell. Mi a hobbija, mivel
tölti legszívesebben szabadidejét?
– A hobbim a gyerekeim. De
tényleg. Én, ha tehetem, mindig velük lógok, vagy ők lógnak velem. Ahová csak tudom,
viszem őket – most együtt
gyűjtjük az aláírásokat. Nagyon élvezik, talán most ültetem el bennük a közéleti szereplés szeretetét, tiszteletét,
belekóstolnak az ezzel járó
munkába. Fontos nekem, hogy
minél több pillanatot éljünk
meg együtt a családdal. És
természetesen úgy, mint apám
nekem, most én mesélem nekik a magyar történelmet. A
történelem iránti szeretetem
máig töretlen. És nagyon sze-

retem a sportot, különösen,
ha magyar sportolónak szurkolhatok.
– Olvasva a programját
nagyon sok feladatot vállalt
fel a következő öt évre, és
köztük vannak igazán fajsúlyosak, mint az infrastruktúra fejlesztése. Hogy tervezi ezek megvalósítását?
– Az ügyvédi hivatás során
szerzett tapasztalatom az
ami, nem rettent meg a kihívástól. A jogi szakma egyik
meghatározó eleme bonyolult
ügyek megoldása, gyorsan
és precízen. Ügyvédként nap,
mint nap dolgozok együtt a
hivatalokkal, ez a több éves
tapasztalat – és az öt év önkormányzati bizottsági tagság
segít a bürokrácia útvesztőiben eligazodni. Jól ismerem a
hivatali gondolkodást, ezáltal
az ügyek sikeres elintézésének
módját. A szakmai tapasztalatomon és saját erőmön túl
szerencsémre egy jól összekovácsolódott, több évtizedes
városvezetői gyakorlattal rendelkező párt jelöltje vagyok,
és az ügyvédi iroda is segíti
munkámat. Nagy munkabírású
csapat áll mellettem, az ebben
rejlő potenciált be kell, hogy
vessem és be is vetem a választókörzet, így Katonatelep
érdekében is.
(Szerk. megjegyzés: Dr.
Fekete Gábor programjának
több részletét ismerhetik
meg a Mathiász Iskolába ös�szehívott tájékoztatón, 2019.
szeptember 23-án, ld. külön
hirdetés)
– Magánemberként mit
gondol a jelenlegi európai,
országos és helyi politiká-

ról, az ellenzéki összefogásról? Nehezebb lesz ez a
mostani választás a várost
lassan 20 éve irányító Fidesz-KDNP számára? Katonatelepen egy 16 éves
múlttal rendelkező riválist
kapott.
– Egyetértek a bevándorlással kapcsolatos kormányzati állásfoglalással. Persze
sokan mondhatják, no igen,
egy Fidesz jelölt nem mondhat
mást. De nem azért mondom
ezt, mert Fidesz jelölt vagyok,
hanem azért vagyok Fidesz jelölt, mert szüleim, nagyszüleim tapasztalatát, véleményét
egybeolvasztva, tiszta szívemből így gondolom.
Ami az összefogást illet: ha
pusztán a számokra figyelünk,
nyilván nehezebb választást
nyerni, ha csak két jelölt versenyez. Ha azonban a választás igazi célját nézem, ami
nem a győzelem, hanem az azt
követő városvezetési munka,
és józanul gondolkodunk, senki nem gondolhatja komolyan,
hogy az eddig egymást becsmérlő, lejárató, homlokegyenest más irányokat képviselő
pártok békésen, kéz a kézben
homogén városvezetést tudnak majd kialakítani. Katonatelepen több minden történt
az elmúlt 5 évben, mint előtte
16 éven át, ezt mindenki látja,
tudja. Van min javítani, ez kétségtelen, de ez a munka már
el is indult, ha a településen
élők az eredményt nézik, azt
hogy ki mit mutatott fel a település érdekében, akkor bizakodónak kell lennem.
Lejegyezte: Nagy L. Éva

FELHÍVÁS
A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány
ez évben újra meghirdeti Zsigmond Ferenc ösztöndíj-pályázatát.
Részletek a www.katonatelep.hu honlapon olvashatók.
Lázár János elnök
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EGYELŐRE CSAK TERV A POLGÁRI REPÜLÉS KECSKEMÉTEN

Több lépcsőben fejleszti
a honvédelmi tárca a légi bázist
A kecskeméti repülőtér
kettős hasznosítása – a
polgári és katonai célok
kielégítése – közbeszéd
tárgya Kecskeméten. A közérdeklődésre számot tartó témáról Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét
polgármesterét kérdeztük.
– Miért szükséges a repülőtér fejlesztése?
– Látnunk kell, hogy a kecskeméti repülőtér egy nagyon
fontos NATO légi bázis. Ebben a szerepben hazánk légterének védelmén túl a balti
légtér védelme is a kecskeméti repülőbázis feladata.
Az úgynevezett Zrínyi 2026
programban szerepel a kecskeméti reptér fejlesztése. A
program a honvédelmi tárca
2026-ig tervezett beruházásait foglalja össze. Jelenleg a
repülőtér technikai fejlesztése zajlik. Emellett tudni kell
azt is, hogy Magyarország és
az Amerikai Egyesült Államok megállapodást kötött.
Ez is jelentősen befolyásolja
a kecskeméti repülőtér életét,
hiszen az Egyesült Államok
légi hadereje gyakorlatozó
helyszínként jelölte meg a
bázist. Az ehhez szükséges
fejlesztéseket az Amerikai
Egyesült Államok végzi el.
Így a már zajló hazai haderő-fejlesztésen túl 2020-tól
újabb fejlesztések kezdődnek
a kecskeméti bázison.
– Mikor kezdődhet meg a
kecskeméti repülőtér kettős hasznosítására vonatkozó fejlesztés?

– Először meg kell várni,
míg az amerikai fejlesztések
befejeződnek. Jelenleg egy
kifutópálya áll a repülőgépek
rendelkezésére. Ehhez még
egyet kell építeni. Ez alapfeltétele annak, hogy mi bárminemű polgári funkcióban tudjunk
gondolkodni. A Modern Városok Program keretében még
2016-ban megjelöltük a repülőtér kettős hasznosítását. Ebben újszerűek vagyunk, nem is
szerencsés az összehasonlítás
más repterekkel.
– Miben lesz más a kecskeméti bázis, mint a sármelléki, vagy a debreceni
repülőtér?
– Sármelléken egy erőteljes
turisztikai forgalmat bonyolít
le az ottani repülőtér. Legyünk
őszinték: a Balaton és Hévíz
turisztikai vonzereje nem hasonlítható össze az alföldi turisztikai vonzerővel. Debrecen
szerepe is teljesen más: ott
a román, illetve ukrán piaci
előnyt tudják kihasználni. Abból a két országból is jelentős
utasforgalmat bonyolít le az

ottani repülőtér. Mi itt Kecskeméten mindkettőhöz képest
teljesen más helyzetben vagyunk. A megvalósíthatósági
tanulmány szerint a charter
piac szűkül, ebben tehát nem
is érdemes gondolkodnia
Kecskemétnek. A tanulmány
arra mutatott rá, hogy a kis
gépek, és az üzleti utazások
száma viszont egyre nő. Ez az
a piaci rés, ahol a kecskeméti
repülőtér kettős hasznosításával majd be tudunk kapcsolódni. De a repülési piac folyamatosan változik, ezért egyelőre
kár lenne ezzel mélyebben foglalkozni. A megvalósíthatósági
tanulmány adatait egyeztetve,
és a Honvédelmi Minisztérium ütemezett beruházásainak
tükrében tudunk majd nyitott
polgári hasznosításról beszélni. Természetesen a témában
nem születnek úgy döntések,
hogy erről ne beszélnénk
előbb a kecskemétiekkel, vagy
ne tárgyalná a közgyűlés.
– Milyen egyéb változások
várhatóak a lakosság szempontjából?
– A repülőtér területet nem
kell bővíteni, de a környezeti
hatásokkal számolni kell. Külön vizsgálat tárgyát képezi
a zajvédelem. Ez is feszültséget okoz nekünk a honvédelmi tárca és a lakosság
között. Évek óta nem tudjuk
elfogadni az érintett térségek
– Úrihegy, Hunyadiváros, Katonatelep – rendezési tervét.
Ugyanis a zajvédelmi határokat nem zárta még le a honvédelmi minisztérium. A jelenleg és a közeljövőben zajló

fejlesztések teljesen átrajzolják ezeket a határterületeket.
Az amerikai megállapodás is
egy új tartalommal született
meg, ezt is bele kell kalkulálni a zajvédelmi határokba.
De a reptérrel már nagyon
régen, 1937 óta együtt élnek
a kecskemétiek. Most azt kell
megértenünk, hogy a reptér
kettős hasznosítása még várat magára. Döntések előtt
állunk, amiket majd a következő közgyűlés megtárgyal.
Most örüljünk annak, hogy a
kecskeméti katonai repülőtér
fejlődik, szakmailag és nemzetközi kapcsolatrendszerében gazdagodik.

Év végén jönnek haza
a gépek
A Honvédelmi Minisztérium
közleménye szerint a leendő
polgári zóna a jó megközelíthetőség érdekében a repülőtér
445-ös úthoz közel eső részén
kerül kialakításra. A beruházások (utasforgalmi terminál,
gépjármű parkoló, kiszolgáló
építmények)
kivitelezésére
még várni kell.
Ezen feladatokkal egyidejűleg, mondhatni a fejlesztési
igények szerencsés együttállása miatt, a repülőtér NATO
és nemzeti katonai érdekű fejlesztéseire is sor fog kerülni a
2025-ig terjedő időszakban.
A beruházás első üteme
jelenleg is zajlik, a munkák
várhatóan az év végéig befejeződnek. Ekkor térhetnek majd
haza a Kecskeméten állomásozó repülőgépek.

Tisztelt Katonatelepiek! Várjuk Önöket!
Falu György FIDESZ-KDNP képviselő
beszámol az elmúlt öt év katonatelepi fejlesztéseiről.

Dr. Fekete Gábor FIDESZ-KDNP képviselőjelölt
bemutatja programját, az elkövetkező öt év megoldandó feladatait.
2019. szeptember 23., hétfő 17:30 Mathiász János általános iskola
Jöjjön el ön is, mondja el véleményét, formáljuk közösen katonatelep jövőjét!
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Ételallergia, vagy „csak hasmenés”?
A hasmenés olyan panasz,
ami – ha elég súlyos vagy
elég sokáig tart – előbb-utóbb
biztosan orvoshoz viszi a beteget, mivel jelentősen megkeseríti az életét, rontja az
életminőségét. Bár gyakran
banális, múló állapotról van
szó, súlyos organikus betegség jele is lehet.
Milyen típusait különíthetjük el és melyiket mi okozhatja?
Lefolyása alapján megkülönböztetünk akut, perzisztáló (tartós), valamint krónikus
hasmenést.
Az akut és perzisztáló hasmenést általában valamilyen
vírusos (pl. rotavírus, calicivírus) vagy bakteriális (pl.
Salmonella) fertőzés okozza,
ami pár nap alatt spontán is
elmúlhat.
Perzisztáló (tartós) hasmenésről akkor beszélhetünk,
ha a hasmenés már legalább
2 hete tartósan fennáll. Ilyen
esetekben javasolt a kóroki
tényező keresése, mely székletvizsgálatok
segítségével
megállapítható.
A 4 hétnél hosszabb ideje
fennálló hasmenést krónikus
hasmenésnek tekintjük. Ilyen
esetben mindenképpen keresni kell a kiváltó okot, mely
leggyakrabban
gasztroenterológiai kivizsgálás keretében történik.
Irritábilis bél szindróma: a
leggyakoribb oka a hosszan

fennálló hasi panaszoknak
az irritábilis bél szindróma.
Funkcionális
bélbetegség,
ami azt jelenti, hogy a vizsgálatok szervi eltérést nem
igazolnak, a panaszok oka
a bél beidegzésének zavara
illetve a megváltozott bélmotilitás lehet. A tüneteket a
stressz fokozza. Jellemzője a
kórképnek a hosszú hónapok
óta fennálló, lényegében változatlan panaszok és a riasztó tünetek (vérzés, hányás,
testsúlyvesztés, láz, éjszakai
nyugalmat megzavaró tünetek) hiánya.
Emésztési zavar okozta
hasmenés: ebben az esetben
a béltraktusba jutott étel lebontása nem teljes, így a
vastagbélbe jutott emésztetlen tápanyagokat a bélflórát
alkotó baktériumok bontják
gázképződés és gyakori székürítés jelentkezése mellett.
Ilyen hasmenés alakulhat ki,
ha a hasnyálmirigy nem termel elég emésztőenzimet,
gyomoreltávolítást követően
vagy epesav vesztés miatt.
Hasonló mechanizmussal
okoz hasmenést a laktózintolerancia is.
Idült gyulladásos bélbetegségek: ebbe a csoportba
a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa tartozik. Míg a
Crohn-betegség főként hasi
fájdalommal és hasmenéssel, esetleg végbél körüli
sipolyokkal járhat, a colitis

ulcerosa elsősorban véres
hasmenéssel
jelentkezik.
Mindkét betegség leggyakrabban a húszas-harmincas
életévekben kezdődik, aktív
szakok és nyugalmi periódusok váltakozásával jár.
Lisztérzékenység (coeliakia): a gabonafehérjék közé
tartozó gliadinra adott túlérzékenységi reakció, melynek
következtében
bélboholysorvadás, felszívódási zavar
alakul ki. Igazolására vérvétel
illetve gyomortükrözés során
nyert vékonybél-biopszia alkalmas. Gluténmentes diéta
mellett a betegek teljesen panaszmentesek.
Vastagbél-polyp vagy vastagbélrák: a nagyobb polypok
fokozott nyáktermelés révén,
a rosszindulatú folyamatok
a béllumen beszűkítésével
paradox módon okozhatnak
hasmenéses tüneteket (a
szűkület fölött pangó széklet
csak elfolyósodva juthat tovább).
Hormonális okok: pajzsmirigy-túlműködés, hormontermelő daganatos folyamatok
szintén okozhatnak hosszan
fennálló hasmenést.
Hogyan kezelhető a hasmenés?
A betegség kezelése a kiváltó betegségtől függően sokféle lehet. A hasmenés okának
pontos diagnózisát követően
kezdődhet az oki terápia.
Minden esetben a tünetek

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

enyhítése az első lépés, hogy
a kiszáradás és az ionvesztés megelőzhető legyen. Ez
történhet gyógyszerekkel és
diétával is.
Bármilyen eredetű a hasmenés, fontos a gyomor és a
bélrendszer kímélete.
Ajánlott a zsíros, fűszeres,
cukros ételeket kerülni, továbbá a magas rosttartalmú
ételek fogyasztását minimalizálni, ezek ugyanis feleslegesen terhelik az emésztőrendszert, és fokozza a puffadást.
Gyulladásos
bélbetegségek, lisztérzékenység, laktózintolerancia, vagy egyéb,
táplálékallergia, intolerancia
bebizonyosodása esetén, pedig javasolt dietetikus szakember által összeállított speciális diétát követni.

A rotavírus elleni védőoltás véd a diabétesztől is?
(Forrás: wikpédia.hu)

A rotavírus fertőzés nyári hasmenéses megbetegedésként
ismert. Az utóbbi néhány évben azonban nemcsak nyáron,
de az év bármely időszakában
szembesülünk a vírus súlyos
tüneteket okozó hatásával.
Különösen a koraszülött, a
kis súlyú újszülött és a súlyos
szervrendszeri betegségben
szenvedő csecsemők számára
veszélyes. Sajnos egészséges
csecsemők
fertőződésekor
is nagyfokú súlyvesztésre, a
szervezet elektrolit háztartásának felborulására, elhúzódó
gyógyulásra kell számítani.

A rotavírus elleni védőoltás
javasolt a csecsemőknek. Térítéses, teljes árú védőoltás,
amely kettő /Rotarix/, vagy
három /Rotateq/ oltássorozatból áll (szájon át adandó
cseppek formájában). Mindkét gyártó védőoltása megbízható, és véd az olykor
csillapíthatatlan hányással,
hasmenéssel, lázzal, étvágytalansággal járó gyomor-bélrendszeri megbetegedéstől.
A folyadékveszteség és a kiszáradás miatt nem ritkán
kórházi kezelés válik szükségessé.
A rotavírus elleni védőoltás
2019-es ausztrál közlemény

szerint a teljes rotavírus elleni védőoltássorozaton átesettek között az ún. 1-es
típusú diabétesz 14 %-kal
szorult vissza a négy évesnél
fiatalabbak esetében. (JAMA
Pediatrics) Ugyanezt erősítik meg az USA-ban észlelt
eredmények, amelyben több
mint fél millió (540317) vakcinációban részesült gyermek
esetén 41%-kal kevesebb 1-es
típusú diabéteszt találtak a
nem oltottakhoz viszonyítva.
(SCIENTIFIC REPORTS)
Feltételezések szerint a
rotavírus által kiváltott gyulladás hozzájárulhat a hasnyálmirigy
szigetsejtjeinek

gyulladásához. A hasnyálmirigy béta-sejtjeinek és a vírusok peptidjei néhány szakaszon teljesen megegyeznek,
így a szervezet által termelt
ellenanyagok nem csak a vírust, hanem a hasonló peptid
szerkezetű saját hasnyálmirigysejteket is megtámadhatják.
További átfogó vizsgálatra
van még szükség a védőoltás
jótékony hatásának igazolásához.
(Összefoglalás a Gyermekgyógyászat 2019. júliusi számából)
Dr. Fischer László
házi gyermekorvos
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Gondolatok tanévkezdésre
Ne ásd el a talentumodat! (Mt. 25, 14-28.)

A herceg – nem sokkal trónra
lépése előtt – nősülni készült.
Meghirdették az egész országban, hogy a trónörökös feleséget keres. Özönlöttek az udvarba a nemes hölgyek közelről,
távolról. A herceg értésükre
adta, hogy valamennyiüket próbára akarja tenni. A konyhában
az egyik kis konyhalány mélységesen szerelmes volt a hercegbe, de meg volt győződve róla,
hogy semmi esélye sem lehet.
Szeretett volna azonban legalább a közelébe jutni, ezért elhatározta, hogy elmegy a próbatételre. A trónörökös körbejárt a
leányok előtt, s mindenkinek
a kezébe egy aprócska virágmagot tett. Ezt mondta nekik:
„Ültessétek egy cserépbe ezt a
magot, s aki egy fél év múlva a
legszebb virágot hozza nekem,
az lesz a feleségem. A kis konyhalány dobogó szívvel ültette el
a virágmagot. Locsolgatta, napfényes helyre tette, de sehogy
sem akart kisarjadni. Teltek a
hónapok, s bizony a cserépben
csak a fekete föld sötétlett. Eljött a megmérettetés napja. A
lányok szebbnél-szebb ruhákban sorakoztak a trónteremben. Kezükben pompás virágok
virítottak, színes cserepekben.
Csak a kis konyhalány húzódott meg szürkén a sarokban,
kezében az üres virágcserép.
A herceg végigvonult a jelöltek
között, megcsodálta virágaikat,
végül megállt a kis konyhalány
előtt. „Te leszel a feleségem.
Te hoztad a legszebb virágot:
az őszinteség, a hűség virágát.

Azokból a magvakból, amiket
adtam, soha nem sarjadhatott
volna ki semmi, hiszen csak
festett faszilánkok voltak, nem
egyebek.”
Jézus egyik leghíresebb példabeszédében, a talentumokról
szóló történetben olvashatók
a következő mondatok: „A kevésben hű voltál, ezért sokat
bízok rád! Menj be Urad örömébe!” „Aki a kicsiben hű, az
hű a nagyban is, aki a kicsiben
hűtlen, az hűtlen a nagyban is.”
Milyen könnyen képzeli be magának az ember, hogy ha majd
elérkeznek az élete nagy, döntő
pillanatai, akkor vitézül helytáll.
Csakhogy most még nem érkeztek el. Most csak a szürke,
unalmas hétköznapok sorakoznak, a maguk jelentéktelen teendőivel, amelyeket nincs értelme komolyan venni. Most csak
a megszokott emberek vannak
körülöttem, akikkel az élet egybesodort, akiket nem én választottam: osztálytársak, tanárok,
munkatársak stb. Ezeknek miért akarjak jól megfelelni? Elég,
ha valahogy kibírjuk egymást,
úgysem ők azok az emberek,
akik igazán fontosak lesznek az
életemben!
Csakhogy az ilyen gondolkodás nem más, mint önbecsapás! Hazugsággal nyugtatgatjuk
magunkat, s palástoljuk lustaságunkat, felelőtlenségünket,
szeretetlenségünket. Mi a garancia arra, hogy az életünkben
lesznek olyan látványos, nagy
dolgok, megmérettetések, találkozások, amilyenekre szá-

Régen jelentkeztünk kulturális újdonságokkal, most szeretnénk némileg bepótolni az
eddig elmulasztottakat Katonatelepi költők
és képzőművészek műveinek bemutatásával.

Patakmeder
Lajosné Török Zsuzsa festménye
Egy kiállítás képei
a képernyőn az interneten át
reánk köszönnek a természet-csodák
színesek szépek az ,,írott képek”
ecsettel komponált szín-szimfóniák
kék tó felett ködfátyolban úsznak
fehérlő sziklák között zöldben vízesések
csobog a felszín hallgat a mélység
s az őszirózsák könnye hull peregve

mítunk? Másrészt, ha valóban
lesznek ilyenek – mert miért
ne lehetnének? – akkor miből
gondoljuk, hogy felkészülten a
legjobb arcunkat tudjuk mutatni, a legkiválóbb képességeinket tudjuk megcsillogtatni, ha
egyszer szinte soha nem gyakoroltuk magunkat ezekben, nem
bontakoztattuk ki őket?
Isten már a teremtésünk
pillanatában talentumokat bíz
ránk: adottságokkal, képességekkel ajándékoz meg minket.
Ezeket azonban használnunk
kell, ha ki akarjuk fejleszteni
az egyéniségünket, ha teljes
emberekké akarunk válni. Elérkezett a tanév kezdete, s vele
a tanulmányi számonkérések
ideje. Nagy a kísértés, hogy ezt
most, éppen itt ne vegyem komolyan! „Attól én még szorgalmas vagyok, de ez a tantárgy
vagy lecke értelmetlen, vagy
éppen nincs tétje! Majd másban, máskor, nagyobb dologban
megmutatom, hogy szorgalmas
vagyok!” Na, nem! Így lehet leszokni a tanulásról, munkáról, a
kötelességek felvállalásáról.
Állandó jelleggel vannak az
életünkben alapvető emberi követelmények is: szeretni a másikat, elfogadni, segíteni neki,
legyűrve az önzésünket. Itt is lehet a „nagy alkalomra” várni, de
biztos, hogy lesz olyan? „Most
beszólok a másiknak, most
nem adok neki, most éppen én
is kicsúfolom, most kikövetelem
magamnak az utolsó szó jogát,
de attól még szeretem, attól
még jó osztálytársa vagy ta-

szomorú napraforgók fejet hajtanak
a viharfelhők tűzkelyhe alatt
gyászol a folyó egy vén büszke fatörzset
viharfelhőkkel megérkezett
s elment október november
állj meg ó ember e képek előtt
s fedetlen fővel hajts fejet
élednek újra a gyökerek
valami döbbenet járja át testedet
vonz hív a zöld a táj
a föld a víz a napsugár fényzuhatag
öleld át a kékséget a szépséget a zöldet
és érezd a szerény kék primulák illatát
látod még ma is vannak csodák
ecsetvonásán nő a rím a dallam
együvé válunk képben versben dalban.
Nagy l. Éva

nítványa, családtagja vagyok!”
Nem! A kis dolgokban, egyszerű, hétköznapi eseményekben
kell és lehet megmutatni a szeretetet, az önzetlenséget.
Vannak a tanév során (persze
nyáron is lettek volna!!) vallási
jellegű kötelességeink is: részvétel a szentmisén, az istentiszteleten, imádság, a szentségek gyakorlása stb. „Ugyan!
Lehet valaki hívő ezek nélkül
is!” – hangoztatják sokan. De
akkor mégis hogyan mutatja
meg, hogyan váltja aprópénzre
a hitét az ilyen ember? Ima – ja,
abban nem. Mise – abban sem!
Gyónás – abban sem! Akkor
mivel mutatom meg a hitemet?
Nem egyéb ez valójában, mint
egy üres szlogen!
Ne feledjük el, hogy a számon
kérők nem mi vagyunk! Ne essünk a talentumot elásó ember
hibájába, tudniillik, hogy mi
magunk akarjuk meghatározni,
hogy a hazatérő gazda mivel
is legyen elégedett részünkről,
mit is kérhet tőlünk igazából! A
számonkérés nekünk jó: értünk
van! Valaki bízik bennünk, valaki többnek akar látni minket,
többet akar kihozni belőlünk.
Nem is akárki, hanem maga
az Isten. Igyekezzünk a tanév során hűségesek, szorgalmasak, lenni, az előttünk álló
kisebb-nagyobb,
legtöbbször
egészen hétköznapi feladatokban! Mindez azt a nagy egészet
formálja, ami nem más, mint a
mi saját kibontakozó életünk,
egyéniségünk!
Finta József kat.plébános
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A komposztálásról újra!
Lapunk korábbi számaiban,
már 2016-ban először, foglakoztunk a házi komposztálás
gyakorlatával. A kérdés most
újra az érdeklődés középpontjába került, mert a környezetvédelem egyre lényegesebb
kérdés a világon, és hazánkban is. A környezettudatosság
még mindig gyerekcipőben jár
hazánkban, pedig már az iskolákban is erre nevelik gyermekeinket. Az otthoni, családi
példa mindig komoly hatással
bír gyermekeink későbbi viselkedési formáira, többek között
környezetünk védelmére is.
Előnyben lennének a családok
különösen a zöldövezeti településeken élők, ennek fejlesztésében, ahogy Katonatelepen is.
Sajnos a fejlődés nem nagyon
mutatkozik, ezért szeretnénk,
ha most néhány olyan kérdést
tisztáznánk, aminek megoldása, különösebb anyagi ráfordítás nélkül, házilag is segíthet.
A katonatelepi „Tisztább Katonatelepért” Facebook csoport
erőfeszítéseit, akcióit többen
figyelemmel kísérik, de sajnos,
a közös akcióikban elég kevesen vesznek részt, és sokszor
kifogásolják kommentjeikben,
hogy nem növekszik megfelelően a megmozdulásaikhoz
csatlakozók létszáma. A komposztálással kapcsolatos észrevételeik nem igazán találnak
értő fülekre, ahogy a legutóbbi
sem volt sikeres. Mindezeken
túl, bár az önkormányzat próbál javítani a helyzeten, többféle úton (komposztálók kihelyezését, zöldhulladék, nyesedék
elszállítása stb.), sajnos hamarosan jön majd a panaszáradat, hogy megint avart égetnek,
nem viszik el a zöldhulladékot.
Ezt megelőzendő, szeretnék
egy kicsit bővebben foglalkozni
a kerti hulladék és a szerves
anyagok hasznosításával esetleg ártalmatlanításával. Ehhez
felhasználtam, helyenként idézem, dr. Kocsis István egyetemi oktató ebben a témában írt
munkáit.

A komposztálásról
általában
A települési szilárd hulladékokat leggyakrabban sze-

métlerakókban helyezik el.
Ilyen formában azonban nem
hasznosul a hulladék szervesanyag-tartalma. Eljött az idő
a helytelen gyakorlat leváltására. Kézenfekvő megoldás a
komposztálási technológiák
fejlesztése, és minél szélesebb
körű alkalmazása. A komposztálás nem a mai kor vívmánya,
hanem egy évszázadok óta ismert, új köntösbe bújt eljárás,
hisz nagyszüleinknek és elődeiknek a mindennapi életük
része volt a portájukon végzett
szervesanyag-kezelés.

be belevezették a konyhák és
fürdők szennyvizét.
A középkor visszaesést hozott a hulladékkezelés területén. A várakból egyszerűen az
azokat övező lejtőkre dobálták
az ételmaradékot és a szemetet. A városokban az utcákra
öntötték a hulladékot, sőt az
éjjeliedények tartalmát is. A
patkányok is nagy számban
nyüzsögtek az utcákon, így
nem csoda, hogy rendszeressé váltak a járványok (pestis,
kolera). Más módszerekkel is
kísérleteztek; Londonban pél-

A fogyasztói társadalomban
nagyobb létszámú településen
élő emberek nagy mennyiségű
szerves hulladékot termelnek.
A hulladék szerves anyagának
körforgalomba való visszajuttatása már a természetes ökoszisztémában nem valósítható
meg. Ezért a visszajuttatást az
ember irányított humuszgyártással (komposztálás) és biogáz-termeléssel valósítja meg.
Ezen ismeretek elsajátítása
nem csak ismeretszerzés, hanem a gyakorlati tevékenység
alapja is.

dául védetté nyilvánították a
hulladékot fogyasztó hollókat
és sólymokat.
A probléma megoldása
azonban nem sikerült, csak a
19. században szánták rá magukat az emberek – az európai
kolerajárvány miatt és miután
Robert Koch bebizonyította
a higiénia és a betegségek
közötti kapcsolatot – a probléma leküzdésére. A szemét
összetétele viszont időközben
drasztikusan
megváltozott.

A komposztálás
története
Amióta létezik az ember, azóta termelődik a szemét. A legrégebbi szeméttárolók egyikét
egy kőkorszaki településen találták meg Norvégiában.
Az ókorban, a városok kialakulása koncentrálta a hulladék
képződését, ezért az akkori
emberek már többfajta megoldást alkalmaztak a probléma
kezelésére. Vízelvezető rendszereket építettek ki, melyek-

Dr. Kerényi Zoltán

A hulladékban olyan egészen
új, részben mérgező anyagok
tűntek fel, melyek évszázadok
alatt sem bomlanak le. Az embert veszélyeztető káros anyagok már az élelmiszerekben
is megtalálhatók, a környezetet pedig a hulladék gigantikus mennyisége fenyegeti. A
hulladékkal való bánásmód
azonban keveset változott.
A szakszerű és a környezetet nem fenyegető elhelyezés
ritka, és a szemétszállítás
fejlesztésével próbálják meg
ellensúlyozni az igazi megoldást, a hulladék keletkezésének meggátolását. Vannak
biztató folyamatok is, például
az újrahasznosítás („recycling”), de nem ezek a meghatározó jelenségek. Nagyon
nagy szemlélet- és technológiaváltásra lenne szükség, s
ez minél később történik meg,
annál súlyosabb árat kell érte
fizetnünk.
Napjainkban a hulladék
mennyisége megemelkedett,
elsősorban a fogyasztási szokások jelentős változása miatt, a műszaki és a gazdasági
fejlődés, valamint az urbanizáció következtében. Sajnos a
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2019. szeptember
megnövekedett hulladékmen�nyiség egyre nagyobb károsodást és kockázatot jelent a
környezetünkre.
A települési szilárd hulladék
30-40%-ban tartalmazza a
szerves hulladékokat, amelyeket leggyakrabban szemétlerakókban helyeznek el. A szerves hulladékok hasznosítására
megoldás lehet a komposztálási technológiák fejlesztése,
alkalmazása. A komposztálást
már évszázadokkal ezelőtt fel-

ismerték, a módszer azóta kisebb-nagyobb fejlődésen ment
keresztül.
A hulladékok környezetkárosító hatásának felismerése
mellett egyre nyilvánvalóbbá vált a hulladékok szerepe
a természeti erőforrásokkal
való ésszerű gazdálkodásban.
Több olyan szennyvíztisztító
telep üzemel, amely a biodegradáció valamelyik eljárásával,
komposztálással vagy biogáz előállításával oldja meg a

n

szerves anyag mezőgazdasági
hasznosítását. A beruházásokhoz leggyakrabban pályázati
pénzeket vesznek igénybe. A
megvásárolt
komposztálási
technológia sok esetben kevéssé igazodik a hulladék „szerves
anyag tulajdonságaihoz”. A
kommunális szilárd hulladék
komposztálása régóta ismert,
hasznos technológia.
Először az 1920-as években
kezdték alkalmazni Indiában
és Olaszországban, növényi és
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állati maradékok feldolgozására. Az első városi komposztüzemet 1932-ben, Hollandiában létesítették. Jelenleg kb.
30 féle komposztálási eljárást
alkalmaznak a gyakorlatban.
A legújabb, nemzetközi
felmérések szerint nem túl
rózsás a helyzet más országokban sem a hulladékgazdálkodás terén. A következő ábra
szerint Magyarország elég
rossz pozícióban van.
(Forrás: Baka Éva IKKE)

A komposzt és a komposztálás fogalma
A komposzt szó a „compositus” latin eredetű szóból származik, jelentése „összetett”.
A komposztálás az emberiség
egyik legrégebbi hulladékhasznosítási eljárása, már az
ókorban is ismert volt. Később, a műtrágyák iparszerű
használatával kissé háttérbe
szorult.
A talaj termőképességét
elsősorban
humusztartalma befolyásolja. A komposzt
tulajdonképpen
mesterséges humusz, ami a növények
számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz.
Komposzt az a morzsalékos, sötétbarna színű földszerű, magas szerves anyag
tartalmú anyag, amely szerves hulladékokból, maradványokból, mikro- és makro organizmusok tevékenységének
hatására jön létre, megfelelő
hatások mellett (oxigén, nedvesség, szén/nitrogén arány,
pH, hőmérséklet).
Napjainkban
szerencsére ismét reneszánszát éli. A
lehulló levelek, ágnyesedék,
fűkaszálék, konyhai hulladék,
jelentős szervesanyag- és tápanyag-mennyiséget képvisel. A területről betakarított
terméssel, lehordott zöldtömeggel tápanyagot vonunk el
a talajból, amit a növények
megfelelő fejlődéséhez vis�sza kell pótolni. Ezt tehetjük
műtrágyákkal is, ám ezekkel
szemben a komposzt előnye,
hogy gyakorlatilag ingyen
van, és nem csak a növények
fejlődéséhez elengedhetetlen tápanyagokkal gazdagítja a talajt, hanem a jelentős
szerves anyag mennyiségnek
köszönhetően javítja annak
szerkezetét és vízháztartását.

A komposztálásnak számos
definícióját ismerjük.
• A komposztálás a kerti- és
háztartási szerves hulladékok
hasznosítása.
• A komposztálás olyan
biológiai folyamat, amely a
hulladékok, melléktermékek
szerves anyagait humuszszerű
termékké alakítja át. A mezőgazdaságban, különösen a
kertészetekben régóta ismert
és alkalmazott módszer.
• A komposztálás ellenőrzött körülmények között, a
szelektíven gyűjtött biohulladék, oxigén jelenlétében
történő biológiai lebomlása
természetes úton és szerves
anyagok újrahasznosításának
ötvözete, amely során humuszban gazdag, feldúsított földet kapunk: ezt nevezik komposztnak.
• A komposztálás levegős,
hőtermelő szerveshulladék-lebontás. A folyamat vegyes
mikroorganizmus
populációval zajlik le szabályozott
körülmények között, a végeredmény stabilizált maradék
szerves anyag, amely lassan
lebomlik a talajban, ha a feltételek ismét kedvezővé válnak
mikrobiológiai tevékenységre.
• A komposztálás olyan
mikrobiológiai
folyamat,
amely a baktériumok, aktinomycetesek és gombák vegyes populációjának növekedésétől és aktivitásától függ a
lebontandó szerves anyagban.
Ha a hőmérséklet, nedvesség
és az oxigénszint kedvező,
ezek a mikroorganizmusok
szaporodnak és levegős –
aerob – lebomlás megy végbe.
A komposztálás a legősibb
szerves hulladék újrahasznosító eljárás, de alkalmazása

az ipari fejlődés és a mezőgazdaság iparszerűvé válásával a 20. században egészen
a 80-as évekig teljesen háttérbe szorult. A viszonylag
olcsó és végtelennek gondolt
tápanyag-utánpótoló szer a
műtrágya megjelenése nem
tette szükségszerűvé a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a kommunális
szférában keletkező szerves
hulladékok újrahasznosítását.
A korszerű mezőgazdálkodást folytató termelők gazdálkodásának célja többek között
az, hogy a termékek és a belőlük keletkező hulladékok a
termelési folyamatokba kerülő külső anyagok és energiák
minimalizálásával zárt körfolyamatot alkossanak, ezért
számukra különös jelentősége
van a jó minőségű komposzt
előállításának.
A komposztálás „reneszánszát” egyrészről az idézte
elő, hogy az utóbbi évtizedekben kezd bebizonyosodni, az
iparszerű mezőgazdaság hos�szútávon csak a talajok termékenységének csökkenésével,
szerkezetleromlásával és a
környezet tönkretételével tartható fenn, másrészről a hulladékkérdés egyre nehezebben
kezelhető. Az EU országokban
a
„körforgás-gazdálkodás”
törvényi szinten szabályozzák,
megtiltják a szerves melléktermékek hulladéklerakókba
helyezését, és kötelezően előírják azok komposztálását.
A házi (kerti) és a közösségi
komposztálás alapanyagai
Aki a kertjében fűnyírás és
sövénynyírás során keletkezett kerti nyesedéket sajnálja
a kukába dobni, és e helyett
a bokrok, fák alatt, árnyéká-

ban szétteríti, talajtakarásra
használja (mulcsozás) az már
majdnem felületi komposztálást végez.
A házi (kerti) komposztálás mellett meg kell említeni
egy újabb fogalmat is, a „közösségi komposztálást”. Ez
annyiban tér el a házi (kerti)
komposztálástól, hogy nem
egy háztartás szerves hulladékait használják a komposzt
készítésére, hanem egy lakóközösség összefogásával létesítenek komposztáló helyeket
(pl. társasházak, többgenerációs családi házak, stb.), majd
a kész komposztot közösen,
vagy ki-ki a szükségleteinek
megfelelően használja fel. Természetesen ez feltételezi a lakóközösség együttműködését
a komposzt előállítása során,
a különböző műveletekben
való részvételt. Szükség van
egy olyan elkötelezett személyre is, aki koordinálja a feladatokat, figyelemmel kíséri a
komposztálás folyamatát. Épp
Katonatelepen, elképzelhető
egy kisebb, 4-6 ingatlanhoz
kapcsolható közös komposztáló kialakítása, melynek felállítása minimális anyagi ráfordítás mellett, önkormányzati
segítséggel is megoldható.
A házi (kerti), közösségi
komposztálás alapanyagai
• mezőgazdasági,
• kerti,
• háztartási szerves hulladékok.
Mi kerülhet a házi (kerti),
közösségi komposztálóba?
• A konyhából és a háztartásból: a zöldségtisztítás hulladékai, krumpli-, gyümölcsés tojáshéj, káposzta- és
salátalevél, kávé- és teazacc,
hervadt virág, szobanövények
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elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3), növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, toll, szőr,
papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva, de újságpapír nem!) kis mennyiségben,
gyapjú-, pamut és lenvászon
jól feldarabolva, szintén kis
mennyiségben.
• A kertből: lenyírt fű, kerti gyomok (virágzás előtt),
falevél, szalma, összeaprított
ágak, gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.
Mi nem kerülhet a házi (kerti), közösségi komposztálóba?
• Festék-, lakk-, olaj- és
zsírmaradék;
• szintetikus, illetve nem
lebomló anyagok (műanyag,
üveg, cserép, fémek);
• az ételmaradék, hús,
csont – bár ezek lebomlanak,
ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók
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és a fertőzést terjesztő legyek
miatt;
• fertőzött, beteg növények;
• húsevő állatok alma –
szintén a fertőzés veszélye
miatt;
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú
anyagok
(nagy forgalmú utak mellől
származó növényi hulladék;
fű, falevél, stb.), elem, akkumulátor, porszívó gyűjtőzsákja.
Az alapanyagok tápanyagtartalma is nagyon fontos a
végtermék szempontjából.
A komposztok elsősorban a
nitrogén- és a foszforutánpótlás szempontjából jelentősek,
de tartalmaznak különböző
mennyiségű káliumot, kalciumot, magnéziumot, mikroelemeket is. A növényi nyersanyagok kémiai összetételüket
tekintve igen eltérőek. A különböző felépítő elemek bomlási sebessége más és más.

Leegyszerűsítve elmondhatjuk, minél zöldebb, nedvdúsabb a nyersanyagunk,
annál nagyobb a nitrogén- és
annál kisebb a széntartalma.
Minél többféle anyagot keverünk össze, annál biztosabb,
hogy jó minőségű komposztot
kapunk végtermékként.
A kerti (házi) komposztálás
során egy-egy ház (család) a
saját kertjében végzi a komposztálást, a felhasználás is
itt történik.
A közösségi komposztálás elve és gyakorlata Magyarországon is egyre több
helyen valósul meg. Pedig a
legkönnyebben kivitelezhető
módja ez lenne a zöldhulladék háztartásokból történő
kikerülésének - ezáltal az
összhulladék és a szemétdíj
csökkentésének - és az újrahasznosításnak. Mivel ez
esetben kis léptékekről van
szó, a zöldhulladék keletkezé-
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sének helyszínén kialakítható, ezért szállítási költségek
egyáltalán nincsenek. Csak a
komposztáláshoz szükséges
alapanyagokra és eszközökre
van szükség, melyeket az előző tanulási egységekben már
megismerhettek. A (lakó)
közösségi komposztálás leginkább kertvárosi, illetve kisvárosi területeken valósítható
meg a lakók összefogásával.
Fentiek megvalósításához
Kecskeméten az önkormányzat a város területén kertes
ingatlannal rendelkező tulajdonosok részére a képen látható komposztáló edényeket
tud biztosítani jutányos áron,
ami hosszútávon megoldhatja
a szerves hulladék hasznosítását. A partner ebben 2019től a Duna-Tisza Közi Hulladékhasznosítási
Nonprofit
Kft. (korábban a Kecskeméti
Városgazdasági
Nonprofit
Kft.)

Katonatelepi Sportegyesület
– Katonatelep sportpálya
Az elmúlt hetekben több
internetes fórumon is szóba került a sportegyesület, a sportpálya állapota,
kezelése, kihasználtsága.
Úgy gondoltuk fontos tisztán látnia mindenkinek és
az egyesülettel kapcsolatban, ezért összegyűjtöttük
a felmerült kérdéseket és
feltettük őket a KTSE vezetőinek.
– Mivel sok új, vagy nem
régóta Katonatelepen élő
olvasója, internetes tagja
van a Katonatelepi Közügyeknek, így fontosnak
tartjuk egy kis történelmi
áttekintéssel kezdeni. Pár
szót tudnátok mondani az
egyesületről?
– A Katonatelepi Sportegyesületet 2015-ben alapítottuk 10 fő részvételével,
hogy a településrész sport
és szabadidős tevékenységét
felpezsdítsük. Az egyesület
2015 óta szervezi a minden
év szeptemberében rendezett
szüreti napot, az idén februárban második alkalommal

megrendezett hagyományőrző disznóvágást, valamint a
karácsonyt megelőző fenyőfadíszítést a Mathiász János
emlékparkban. Az alapítás
óta, az egyesület tevékenységének és az önkormányzat
támogatásának köszönhetően sikerült megfelelő területet találni a jövőbeni sport és
szabadidő központ részére,
mely alapvető célkitűzésünk
volt és a mai napig az is.
Régebben Katonatelepen
élők emlékezhetnek, hogy
ezt megelőzően a Vadalma
utca végén, az autófényező
műhellyel szemben található terület volt sportpályának
megjelölve (ma már családi
házak épülnek ott), igaz csak
papíron, hiszen a két focikaput a terület elhanyagoltsága
miatt használni nem lehetett.
Mivel meglévő sportpálya
gyakorlatilag nem volt Katonatelepen, az említett területet pedig nem volt megfelelő
méretű, így a lakosság véleményét előzetesen kikérve,
úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi területen kezdjük el

a sportpályák létesítését. A
döntést követő területrendezés után már 2017 augusztusában megépült egy 20x40
méteres műfüves labdarúgó
pálya, 2018-ban pedig egy
400m-es rekortán futókörrel és egy műanyag borítású
félpályás kosárlabda pályával
gazdagodott a terület.
– Mit érdemes a sportpályákról tudni?
Ezeket a sportpályákat
pályázat útján nyertük, melyekhez a szükséges önerőt
az önkormányzat biztosította, illetve az előkészületi
munkálatokat, mi magunk.
A létesítményt egyre többen
használjuk, a műfüves pálya
mellet nagyon népszerűek a
térítésmentesen használható
futó és kosárlabda pályák is.
Vegyes a pályákat használók
köre, a gyerekektől egészen
a nyugdíjasokig. Jó látni,
hogy sokan lelik örömüket a
sportban és a sportpályákban, csak azt sajnáljuk, hogy
mikor meghirdetjük a különböző programokat, munkálatokat a pályán, már jóval

kevesebben jönnek csak el.
Pedig kiváló hangulatban, egy
jó ebéddel egybekötve szoktunk dolgozni. Jelenleg a futókörön belüli terület rendezése van folyamatban, melyet
öntöző rendszerrel látunk el,
parkosítunk, majd pedig egy
nagypályás labdarúgó pályát
alakítunk ki. Egyesületünk
már le is játszotta első bajnoki mérkőzéseit a Bács-Kiskun
megyei 3. osztályú bajnokság
északi csoportjában, Fülöpszálláson pedig megszereztük a történelmi első pontunkat. A nagyméretű pálya
elkészüléséig a mérkőzéseket
idegenben játsszuk.
– Mit tekintetek a legnagyobb eredménynek?
– Mindenképpen azt, hogy
az elmúlt időszakban felépült
3 db kiváló minőségű sportpálya és folyamatban van a
következő. Ezt megelőzően
Katonatelepen csak az iskolában volt sportolási lehetőség,
sportot érintő beruházás pedig a sportcsarnok 1995-ös
megépítését követően 2017ig a műfüves pálya átadásá-
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ig nem történt, eltekintve a
korábban említett területtől.
Ilyen mértékű fejlődésről a
környékben nem tudunk.
– Kik segítik a munkátokat?
A beruházások előkészítésében, a terület rendezésében, szépítésében, a
pályázati és önkormányzati
források mellett, elévülhetetlen érdeme van annak közösségének, mely társadalmi
munkában végezte el többek
között a terület bekerítését,
a kosárlabda pálya fogadásához szükséges terület beton alapjának kialakítását,
a futókör megvilágításához
szükséges kandeláberek telepítését, valamint szemétszedési mozgalom keretein
belül a terület mentesítését
a különféle hulladékoktól, illetve jellemzően évente két
alkalommal a terület kaszálását. Ez azért nagyon fontos, mert sok pályázatban
önerőként beszámítható az
elvégzett társadalmi munka.
Szerencsére helyi vállalkozók
is támogatják az egyesületet,
jelenleg a füves pálya kivitelezésben nyújt hatalmas segítséget a Zsigó és Társa Kft,
mely nélkül biztosan nem haladnánk ilyen ütemben.
Itt szeretnénk megköszönni Mindenki munkáját, aki
bármilyen formában részt
vett, és részt vesz a sportpálya környezetének rendbe
tételében, fejlesztésében!
– Milyen forrásokat kap
az egyesület a terület kezelésére?
– A sportpályák kezelésére
jelenleg a KTSE sem eszközökkel, sem pedig forrásokkal nem bír, damilos fűkaszát
a Katonatelep Ifjúságáért
Alapítvány szokott biztosítani
részünkre. Ez így elsőre nem
hangzik túl jól, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy
szinte a teljes forrást, amit
a képviselői keretből kaptunk
az évek folyamán, a működés
fedezése helyett a sportpályák fogadására, a futókör
kivilágítására, az infrastruktúra kialakítására, a város ez
irányú támogatási rendszerét
kihasználva beruházásként
költöttük, szerencsére egyik
lehetőség jött a másik után.
Gyorsan kellett lépnünk, mi
így láttuk helyesnek, és a

sportpályák fogadása, telepítése mellett döntöttünk, azaz
felvállaltuk azt a kockázatot,
hogy a fenntartás néha körülményes lesz.
– Miért tűnt rendezetlennek a terület?
A pályák fogadásához szükséges volt a terület tereprendezése, melynek köszönhetően fellazítottuk a talajréteget,
így teret adva a különféle
gyomnövények
elszaporodásának. Ha másképpen
gondolkozunk, valószínűleg
meglenne a műfüves pályánk
és lenne egy üres területünk,
futópálya és kosárlabda pálya nélkül, de nem kellene a
sportpályák környezetének
állapotával sem foglalkoznunk különösebben.
– Miért nem nyírjátok
le a gazt rendszeresen a
sportpálya területén?
– Sajnos a terület gyomirtózásával, részben a nyár
eleji esős időjárás miatt is,
elcsúsztunk időben, így már a
méretes gyomnövényeket kellett kezelni, melyeket elszáradásukig szakember tanácsára nem vágtunk le, a későbbi
parkosítás miatt, hiszen így
tud a gyökeréig elpusztulni
a növényzet. Másrészt pedig
kevesen vagyunk, jellemzően
ugyanaz a 8-10 ember dolgozik a pálya körül, nyilván ha
van szabad idejük.
– A napokban mégis egy
traktor lekaszálta az egész
területet, erről mit érdemes tudni?
– Igen. Szerencsére, volt
megint olyan segítőkész
lakó, aki saját géppel lekaszálta a területet, hatalmas
segítséget nyújtva ezzel az
egyesületnek és a sportpályát használóknak is, hiszen
terveztük a kaszálást, de jelenleg ezt csak kézi gépekkel
tudtuk volna megvalósítani
több ember részvételével. Az
jó lenne, ha ez a példa terjedne el a közösségünkben, azaz
minél többen csatlakoznak
hozzánk, és segítenek, hogy
elérjük a célunkat és egy kiszolgáló létesítménnyel kiegészült sport és szabadidő
központot használhatunk 2-3
éven belül. Még sok munka
vár ránk, kellenek a segítők.
– Sok bíráló megjegyzés
van, hogyan érint ez Benneteket?

– Nem szeretnénk ezekkel
különösebben
foglalkozni,
mert többségük valós információkat, tényeket nélkülözve születik, olyanoktól, akiket
még nem láttunk a sportpályán dolgozni. Természetesen
nyitottak vagyunk az építő
jellegű észrevételekre, kritikára is, de kevesen keresnek
meg bennünket személyesen.
Mi hiszünk abban, amit csinálunk, reméljük a munkánk
eredménye elég válasz lesz
mindenkinek, ennek ellenére
a jövőben igyekezni fogunk
több friss információval jelentkezni.
– Közelednek az önkormányzati választások, a
kampány kapcsán is előtérbe került a sportpálya
állapota. Mit szóltok ehhez?
– Nagyon örülünk neki,
hogy a leendő képviselők
már most a szívükön viselik
a Sport és Szabadidő Központ sorsát, ebből látszik,
hogy mennyire fontos ügyért
dolgozunk. Mint egyesület
nem szeretnénk politizálni, az egyesületet politikai
hozzátartozás nélkül a Katonatelepért tenni akarókkal
alapítottuk, nyilván minden
Tagunknak meg van a maga
véleménye, de egyesületként
csak egy határozott kérésünk
van feléjük: A sportpályát
érintő kérdésekben egyeztessenek velünk. Van, aki már
megtette ezt, van, aki még
nem. Nyilván annak a munkáját könnyebben tudjuk támogatni, aki úgy alkotja meg a
programját, hogy előzetesen
egyeztet velünk. Mi, mindenesetre nyitottak vagyunk, és
mindenkit szívesen látunk a
sportpályán ásóval, lapáttal,
fűkaszával, nem csak fényképező géppel.
– Újra és újra felmerül,
hogy sportpálya helyett
másra kellene költeni a
pénzt.
– Igen, ez így van, de ezt
mindenképpen tisztázni kell.
Az egyesület ezeket a forrásokat meg sem kapja, a
felhasználási területről sem
mi döntünk. Jó példa erre a
műfüves focipálya, hiszen egy
országos támogatási programból indul, megvan, hogy
adott időszakban hány darab
pálya létesítésére van lehe-
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tőség országosan, és ezekre
tudnak az önkormányzatok
pályázni. Hasonló a helyzet
a futópálya körül, mi csak
azért tudtunk dolgozni, hogy
Kecskeméten belül a futókör
nálunk kerüljön telepítésre,
ez szerencsére sikerült.
– Hogyan működik az
egyesület, részesül-e bárki
valamilyen juttatásban?
Az egyesület munkáját az
egyesület elnöksége és alapító tagjai irányítják, a fontosabb kérdésekben az éves
közgyűlésen döntünk a megjelent tagok szavazásával. Az
egyesület tisztségviselői, illetve tevékeny tagjai, semmilyen juttatásban, sőt költségtérítésben sem részesülnek.
A közösségért vállalat feladatukat, munkájuk mellett,
szabadidőjükben, saját eszközeik igénybevételével látják
el, az alapítás költségeit is az
alapító tagok állták.
– Végezetül, hogyan lehet az egyesületbe belépni?
– Az egyesületbe egy belépési nyilatkozat kitöltésével
és az egyesület közgyűlése
által megállapított tagdíjak
rendszeres fizetésének vállalásával lehet belépni. A
belépési nyilatkozatok elérhetőek a Katonatelepi Közügyek Facebook csoportban a
dokumentumok között, vagy
ha valaki jelzi belépési szándékát, akkor tudunk előre
nyomtatott példányt adni. Jelenleg felnőtteknek havi 500
Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig havi 300 Ft a tagdíj.
A befolyt tagdíjakból tudjuk
például a közös munkákon az
ételt és a frissítőt biztosítani
az ott részt vevőknek.
Ezúton is kérjük, akik
egyetértenek céljainkkal, lépjenek be a sportegyesületbe
hivatalosan is, ezzel is erősítve a további fejlesztések
lehetőségeket. Egy öntevékeny csoportnak nagy ereje
van, mellyel jelezni tudjuk a
jelenlegi és a jövőbeni képviselő és az önkormányzat felé,
hogy ide érdemes forrásokat
csoportosítani.
Bármilyen felmerülő kérdésben állunk rendelkezésre.
E-mail címünk: katonatelepise@gmail.com
Szentesi Zoltán
a KTSE alelnöke
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Vintázs portékák
Katonatelepről Svájcba
Több alkalommal láthattuk
már iskolában megrendezett vásáron, kézműves-vásárokon Danka Katalin gyönyörű kézműves
termékeit. Sokan ismerik,
hiszen 1975 óta él családjával
Katonatelepen,
de gondoltam utánajárok
vállalkozásának és történetének.
– Hogyan indult el vállalkozásod?
– Akik ismernek, tudják
rólam, hogy mindig szerettem valamit alkotni, kreatív
dolgokat kipróbálni. Családi
házunkban található összes
textíliát én varrtam, és ahogy
gyermekeim otthont alapítottak, részükre is én készítettem el az összes lakástextiles
elképzelésüket, függönyöket,
díszpárnákat, egyebeket. Közben nálunk is és gyermekeimnél is megfordult több
ismerős, akiknek tetszettek
munkáim, így részükre elkezdtem születésnapokra, névnapokra, karácsonyra ajándékként készíteni egy-egy holmit.
Egyre több pozitív visszajelzést kaptam. Mivel régóta
késztetést éreztem magamban, hogy valamin változtassak és a környezetemben is
Mindenki támogatott (amit
ez úton is Köszönök Nekik),
megalapítottam saját kézműves vállalkozásomat. Sokat

Danka Katalin

töprengtem, mi lesz az a név,
mely elég kifejező és jól körülírja vállalkozásom lényegét,
így született meg a VINTÁZSPORTÉKA.
– Ha jól tudom, a vintázs/vintage az 1920-1975
közötti
stílusirányzatok
gyűjtőneve, ruházat tekintetében a csipke, tüll, színvilágát tekintve a fehér és
púderszínek a legjellemzőbbek. Milyen termékkört
alakított ki e köré a stílus
köré és kik a vásárlói?
– Csipkékkel, fodrokkal díszített, régies, de kiváló minőségű anyagból készített
díszpárnák, tányéralátétek,
terítők beleillenek a legtöbb
háztartásba, sőt egyre többször használják a modern
berendezésű lakások otthonosabbá tételére is a belsőépíté-

szek. Varrok kosártextileket,
bevásárlótáskákat, neszes�szereket, függönyöket, nappaliba, étkezőbe, konyhába is
szépségeket, kötényeket. De
készítettem már egyedi megrendelésre karácsonyfa alátétet is. Vásárolók tekintetében
nagy a szórás, az idősebbek és
fiatalabbak körében egyaránt
népszerűek ezek a termékek.
Sokszor készítek ajándéktárgyakat is egyedi kivitelezésben, hiszen a kézművesség
nem csak egy általános fogalom, ennek óriási tartalma van. A kézműveskedés
sok-sok munkával, alázattal,
türelemmel, kreativitással,
néha bosszúsággal, de csodálatosan szép pillanatokkal
jár. Egy-egy darabbal néha
több órát is töltök, mire elkészül, viszont hihetetlen
felemelő érzés, mikor egy
vásárló azt mondja, hogy
nem csak a termékért önmagáért vásárol tőlem, hanem mert becsüli és értékeli
a munkámat. Vagy a piacon
összesúgnak előttem, hogy
„Nézd már, milyen szépek!”,
és közelebb lépnek a standomhoz. Nagyon szívmelengető érzés, mikor egy vásárló
elmondja, hogy külföldön élő
rokonainak szeretne valamilyen különleges, egyedi vintázs portékát ajándékozni.
Így kerültek el a termékeim
már Svájcba, Svédországba,

Amerikába és Franciaországba is.
– Nagyon érződik rajtad,
hogy szereted, amit csinálsz.
– A kézművességhez szív
és lélek is kell, ez tükröződik
a termékeken is. Ettől válik
egyedivé, különlegessé.
– Hol érhetők el a termékeid?
– Több módon is. Egyrészt, minden Szombaton
kint vagyok a városi piacon,
másrészt egyre többen felkeresik Facebook-oldalamat
(VINTÁZSPORTÉKA) is és ott
rendelnek. De ha valaki felhív
a +36 70 337 9889-es telefonszámomon, úgy is tudunk
egyeztetni.
– Ha karácsonyra szeretnénk Tőled rendelni terítőt
és karácsonyfa alátétet, akkor még időben vagyunk?
– Most, így szeptember elején még nagyon időben vagytok, de általában néhány napon belül igyekszem minden
megrendelést teljesíteni.
– Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok és örülök, hogy egy
újabb, sok-sok szépséget
termelő vállalkozást ismertem meg Katonatelepen.
– Én köszönöm, szeretettel
várok minden érdeklődőt és
vásárlót.
Lejegyezte:
Makai Krisztián

