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Új év, új évtized, új remények, régi vágyak
Minden Kedves
Katonatelepi Lakosnak!

Az elmúlt esztendő nem
szűkölködött eseményekben,
örömökben,
bánatokban,
sikerekben, bukásokban, vidámságban,
fájdalomban.
Befejeződött egy évtized, és
újra előre kell néznünk. Arccal a 20-as évek felé, tegyünk
együtt a szebb, jobb élhetőbb
jövőért, mindenki megelégedésére.
Lapunk hasábjain igyekeztünk miden fontosabb olyan
eseményről beszámolni, ami
érdekelhette, vagy kíváncsivá tette Katonatelep régi és
új lakóit. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, új
önkormányzati képviselőnk
továbbra is támogatni kívánja
a lap megjelenését, és ehhez
lehetőleg minden anyagi támogatást is igyekszik megteremteni. Bár a lap kiadója
változatlanul a Kecskemét
Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány, melynek céljai el-

képzelései nem változtak, az
új önkormányzati képviselet
szeretné, ha a lap hangsúlyozottabban a Katonatelep
lakóközösségét érdeklő, befolyásoló információval szolgálna. Ezt szolgálná, többek
között, a megalakult műszaki
tanácsadó csoport tevékenységéről, üléseiről rendszeres tudósítások közreadása,
valamint az aktuális városi
önkormányzati, a települést
érintő elképzeléseiről való
beszámolók is. Miután az
önkormányzati választások

során megváltozott az a választókerület, melynek ugyan
legnagyobb létszámú településrésze Katonatelep, a maga
csaknem 4000 lakosával,
mégis fontos az egész választókerületet is közösen kezelve, az érdekeket képviselni.
Ezért nemcsak a katonatelepi, hanem a vacsi-hegyi, borbási, talfájai, Törekvés falui
és úrréti területekről való
híradás is szerepelni fog lapunkban.
Az év első negyedében,
fentiek szellemében, átala-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

kításra kerül a lap szerkesztőbizottsága is, néhány rovat
„ráncfelvarrására, megújítására is sor kerül. Továbbra
sem kívánunk a Facebook-
csoport működésével konkurálni, de bizonyos, hogy nem
szeretnénk, ha kutya–macska–kisállat,
„adok-veszek”
rovatként működjön a lap. Ezzel szemben, értelmes, érvekkel és hiteles információkkal
teli vitákat, vitaindítókat szívesen közlünk bárki tollából.
Dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

(Folytatás a 2. oldalon!)

Dicsértessék a jó Isten Krisztus!
Angyal száll az égből, ruhája hófehér
csillagokon lépdel, míg a földre le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol borítja,
de az ó esztendőnek készen már a sírja.
Angyal édes angyal, lebbentsd
föl a fátylat,
hogy az új esztendőben
ne érjen sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást, békességet,
hogy melegebben süssön a nap
a házunk felett.
(Népköltés)

Folytatás az 1. oldalról
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Decemberi számvetés
dr. Fekete Gábor képviselővel
– Ha december van, akkor,
mint ahogy mondani szokták: ünnep – ünnep hátán.
– Valóban. A választókerület
is ünnepi, családias öltözetbe bújt decemberben. Mind
Törekvés Lakótelep, mind Katonatelep lakói karácsonyfát
állítottak, ahol forralt bor és
meleg tea várta az ünneplőket. (Tudósítás lentebb) A
karácsonyfa díszítésén túl Katonatelepen a Mathiász János
általános iskola diákjai adtak
elő ünnepi műsort. Törekvés
lakótelepen, pedig a Mikulás
szánja vitte körbe a gyerekeket a falu utcáin.
Elismerésemet szeretném
kifejezni a lakók számára,
hogy ilyen kedves színekbe öltöztették a körzetet, ezzel is
segítve, hogy szent estére az
otthon melege minden házba
elérjen.
– Gondolom, az ünnep ellenére, az élet nem állt meg,
képviselőként is akadt
munkája.

– Így igaz. Második ülését
tartotta a Katonatelepi Műszaki Munkacsoport, ahová a
csoport tagjain kívül vendégként jelen volt Orbán Csaba
osztályvezető, aki tájékoztatást adott az önerős útépítés
szabályairól. Az önerős út-,
járdaépítés két féle módon
történhet. Vagy az önkormányzat
közbeszerzéshez
kötött beruházásában vagy
az utca lakói választják ki a
kivitelezőt. Ez utóbbi valamivel valószínűleg olcsóbb, de a
lakosok által megbízott civil
képviselőtől a sok munkán
kívül számos területen nagy
szakmai, sőt jogi hozzáértést
is igényel. Minkét mód alapvető feltétele, hogy az utca lakói meghatározott arányban
vállalják a bekerülési költség
felének a megfizetését.
– Decemberben döntött a
közgyűlés az idei költségvetésről is. Lesz ennek kihatása Katonatelepre?
– Mindenképpen. Katona-

telep számára talán a legfontosabb költségvetési elem
az új két csoportos bölcsőde
terve, amire idén 302 millió 365 ezer forint jut. Ez az
összeg ugyan nem fedezi a
beruházás teljes költségét,
de biztosíték a számunkra,
hogy az építkezés még idén
megkezdődik és reményeim
szerint 2021 augusztusáig be
is fejeződik.
– Az egyéni választókerületi támogatás hogyan
alakul az idei költségvetésben?
– Választókerületi támogatási program címen a közgyűlés 174 millió forintot szavazott meg, ami azt jelenti,
hogy egy-egy választókerületre jóval nagyobb összeg
jut, mint korábban. Hogy az
általam képviselt választókerületre, ezen belül Katonatelepre konrétan mennyi, azt
még nem tudom, mivel a fenti
összeg felhasználási rendje,
szétosztási
mechanizmusa

még nincs kidolgozva. Ez a
munka január, február hónapra vár.
– Milyen pozitív változást
ígér még az új költségvetés?
– Városi szinten nagyon
fontos része a költségvetésnek, hogy a városüzemeltetési és kommunális feladatokra
közel négymilliárd forint jut.
Ez csaknem egy milliárddal
több, mint a 2019-es évben.
Remélhetőleg ez az összeg
elég lesz ahhoz, hogy jelentős
előrelépés történjen az utak,
köztük a választókerületi
utak állapotának feljavítására
és a város tisztántartására.
Reményeim szerint az idei
költségvetés alapján tovább
fejlődik, szépül a város és
Katonatelep is. A költségvetés
szempontjából mindenesetre
szebb jövő, boldogabb év vár
ránk, amit szívből kívánok
minden Olvasónknak, minden
katonatelepi lakosnak!
Kovács Klára

Karácsonyfa-díszítés Katonatelepen
2019. december 22-én
Hagyományos (immár harmadik) közös fenyőfa állítási,
díszítési ünnepségünket az
idén nem fogadta kegyeibe az
időjárás. Szemerkélő esőben,
hűvös, szeles körülmények
között így is sokan eljöttek
közösen felkészülni karácsony
áldott ünnepére. Az időjárási
viszontagságokat kárpótolta
a szép fenyőfa, melyet sajnos
a tavalyi gyökeres fa kiszáradása miatt, vágottal kellett
pótolni, a finom forralt bor
és tea, a mézeskalács,
a gyönyörű díszek, melyeket
az idén a HI
Kecskemét
program
finanszírozott. Az iskolások műsorát követte
a fenyőfa közös

díszítése, mely nem volt egyszerű feladat, olyan hatalmas
méretűt kaptunk helyi felajánlásból, hogy a létra is néha
rövidnek bizonyult. Az ünnepi
eseményt megtisztelte részvételével önkormányzati képviselőnk családjával, Laczay
András református lelkész úr,
az iskolások felkészítő tanáraikkal, és Raffainé Hábenczius Zsuzsi, a HI Kecskemét
program közösségfejlesztője. Sokan hoztak magukkal a
résztvevők számára finom falatokat, finom italokat (mézeskalács, házi sütik és pálinkák,
borok), így a lelki béke mellett,
részesülhettünk a test békéjében is. Köszönet mindenkinek,
aki részt vett az ünnepen és
akár kétkezi munkájával segített annak lebonyolításában.
Szerkesztőség
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Jelentés a műszaki csoporttól
Útépítés, közvilágítás, valamint a város közszolgáltatási hatáskörébe tartozó
ügyekben körzetünk képviselőjét, dr. Fekete Gábort
többen megkeresték Katonatelepről, ezért képviselő
úr összehívta a műszaki
csoportot.
A csoport 2019. december
9-én ülésezett, amelyen e kérdések megválaszolására leginkább autentikus személyt,
dr. Orbán Csabát, a kecskeméti Polgármesteri Hivatal
Beruházási osztályvezetőjét
is meghívta képviselőnk. A
meghívásnak a műszaki csoportból többen eleget tettek,
valamint további öt, a közvilágításban, vagy útépítésben
közvetlenül érdekelt katonatelepi lakos is részt vett.
Az osztályvezető úr rendkívül közérthetően, és teljes
körűen adott választ minden
kérdésre, amely kérdések
egyértelműen tisztázták az
utcákban lakossági hozzájárulással megépítendő utak,
valamint ivóvíz gerinc kiépítésének lehetőségeit, és a közvilágítás kérdését is.
Elmondta: az útépítésre két
féle módon kivitelezhető megoldás van. Egyfelől úgy, hogy
az önkormányzat közbeszerzéshez kötött hatáskörben
valósítja meg a beruházást.
Másfelől úgy, hogy – ma már
erre lehetőség van - az érintett utca ingatlan tulajdonosai
előkészítik, megterveztetik a
beruházást és kiválasztanak
egy kivitelezőt.
Kifejtette, hogy amennyiben
a város a kiviteleztető, úgy
a jelenlegi gyakorlat szerint
az ár négyzetméterenként

mintegy 40-80 ezer forint. A
megépíthetőség egyik feltétele, hogy az érintett utcák
lakói kiválasszanak egy közös képviselőt, akit írásban
teljes körűen felhatalmaznak,
hogy a polgármesteri hivatalnál járjon el ügyükben. A
másik feltétel, hogy az utcában lévő telektulajdonosok
két harmada kötelező módon
aláírásával igazolja, hogy kész
a tervezett út építésének a
költségét megfizetni annak
50%-os mértékéig. Itt a lakóknak, és a képviselőjüknek más
dolga ezután nem lesz, mint
az önkormányzat levelének
megkapása után az egy-egy
telekre jutó 50%-os hozzájárulást befizetik az arra a célra
megadott számlára, és várni,
hogy a hivatal költségvetéstől
függően megépíttesse a kért
és a lakók által 50%-on meg
finanszírozott utat.
Orbán Csaba elismerte,
hogy a magánúton kezdeményezett útépítések lehetnek
jóval kedvezőbb árúak, mert
azokat csak az adott szakaszra előírt műszaki tartalmú
feltételek kötik, és e feltétel
mellett szabadon versenyeztethetnek kisebb vállalkozókat, akik ez által olcsóbb –
esetenként jelentősen olcsóbb
- árral is képesek utat építeni.
A saját kivitelezés esetén
az eltérés az, hogy a jogilag
felelősséget vállaló megbízott
közös képviselőnek képesnek
kell lennie a szerződések szabályosságának, átláthatóságának, a technológiai megfelelőségének, illetve a garanciák
jogi keretek közötti biztosításának a törvényben szabályozott módon megfelelnie. Ez

a felelősség kiterjed minden
e körben létrejött szerződési feltétel előírásainak, és a
megvalósítás útján egyes feladatok térben és időben való
bonyolításának, és az estleges
jogi következmények bonyolítására is. Az így szervezett
útépítésnél az eltérés a lakossági hozzájárulás tekintetében, hogy az adott szakaszon
található összes telektulajdonos 100%-nak kell vállalni, a
teljes bekerülési költség 50
százalékát számítva, a rá eső
rész megfizetését, csak így
tud a város támogatói szerződést kötni a kérelmezők képviselőjével. Minden esetben a
megépített út a város tulajdona marad, mint közterület az
idevonatkozó törvény szerint.
Az osztályvezető kérdésre
válaszolva, elmondta, hogy a
sarokházak tulajdonosainak
minden esetben a portájuk
hosszabbik felén lévő utcaszakasz után kell részt vállalniuk
a költségviselésben. Szólt arról is, hogy gyűjtő utak esetében a lakossági hozzájárulás
mértéke a költségek 40%-a.
Orbán Csaba tájékoztatott
még arról is, hogy ma kísérlet alatt van egy valamivel
olcsóbb szilárd útépítés is, az
úgynevezett emulziós eljárás,
ami abban különbözik az aszfalt burkolattól, hogy a tömörített útalapba – ami kő lehet
– folyékony bitument szórnak
le, ami a kövek közé folyva
teszi vízzáróvá és portalanná
az adott útszakaszt. Ez az eljárást most tesztelik. A járda
építés lakossági hozzájárulási
mérték tekintetében azonos
feltételhez kötött, mint az
utak építése.

Vízgerinc építésének a lakossági hozzájárulási mértéke
szintén 50%, azzal a különbséggel, hogy azt csak a részben a város tulajdonát képező
Bácsvíz végezheti el, s nincs
a lakosságnak módja más kivitelezőt választani. Az adott
szakasz telek tulajdonosainak
a kétharmada kell hozzá.
Közvilágítás: a város közvilágításának a biztosítása
önkormányzati kötelesség, de
az energiát biztosító hálózat
az NKM tulajdonában áll. Miután a világítás költségét a
város fizeti, így feltétel, hogy
a hálózaton biztosítva legyen
egy külön vezeték, ami lehetővé teszi a mérést. Ezt a város mindig egyezteti szükség
szerint a szolgáltatóval, aki
kapacitástól függően kiépíti
azt. A világító testeket a város
építteti ki a már meglévő elkülönített hálózatra ütemezett
módon, költségvetéstől függően. Így fordulhat elő, hogy
egy-egy utcának éveket is kell
várakozni, hogy a kiépítési feltételek adottak legyenek.
Dr. Orbán Csaba osztályvezető úr vállalta, hogy az
érdeklődő útépítésben érdekelt utcalakók képviselőjét
fogadja egyeztetett időpontban, amikor is lehetőség lesz
tájékozódni az érintett utca
szakaszra elvárt feltételek
részletes megismerésre, mind
a kiváltandó közmű, mind a
teljes körű egyeztetésre.
Dr. Orbán Csaba
elérhetőségei:
Telefon+36-30/403-7457
e-mail:
orban.csaba@kecskemet.hu
Lejegyezte: Borsos Mihály

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány:6000 Kecskemét, Katona Zs.u.3.
Felelős Kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke
Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella
Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasó szerkesztő: Kovács Klára
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (Kertünk-házunk), Kisberk Hella, Marsa Tímea (Oktatás, óvoda), Szentesi Zoltán,
Kovács Péter(Sport), Laczay András, dr. Finta József (hit és erkölcs), Nagy L. Éva(Kultúra), Dr. Serfőző Katalin,
Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás), dr. Mezős Ottó (Jog),
Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1000 példányban
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„Gyermekvilág” megyei rajzpályázat
2019. december 13-án
tartottuk a „Gyermekvilág”
megyei rajzpályázatunk ünnepi díjátadó gála műsorát
és kiállítás megnyitóját.
Több mint 25 éve hirdeti
meg iskolánk a „Gyermekvilág” elnevezésű rajzpályázatát. Sok száz alkotás
érkezik iskolánkba Kecskemét általános iskoláiból és
a megye több városának
intézményeiből. A kiállított
művek között szerepelnek
rajzok, festmények, grafikák, textil és tűzzománc
munkák.
A pályázat évről évre jó
lehetőség a különböző iskolák tanulói számára, hogy
bemutathassák alkotásaikat,
ismerkedhessenek új, érdekes technikákkal, pedagógusoknak, hogy találkozzanak,
ismerkedjenek. .Ezek a találkozások nagyon inspirálóan
hatnak gyerekekre, tanárokra
egyaránt. A kiállítások alkalmával a gyerekek megtanulják
„látni a képeket”, rácsodálkozni, kérdezni. Így kiállítást
értő és kedvelő látogató közönséggé válhatnak. A beérkezett pályaműveket meghívott művésztanárok zsűrizik.
A díjazott munkákból kiállítást rendezünk iskolánkban,
melyet néhány héten át megtekinthetik az érdeklődők.
A legjobb alkotók meghívást kapnak iskolánkba és gálaműsor keretében kerül sor a
díjkiosztásra. Ünnepi műsort
az iskola tanulói adnak, majd
állófogadás keretében megvendégeljük a díjazott gyere-

keket és felkészítő tanáraikat.
A rajzpályázatnak minden
évben van egy mottója, ami
a témát körvonalazza, mellyel
kapcsolatban készítik el alkotásaikat a gyerekek. A téma
bemutatása: Ló és az ember
már évezredek óta kötődik
egymáshoz. Nincs a földön
még egy olyan élőlény, akinek
annyit köszönhet az ember,
mint a csodálatos négylábú
társnak. A lovak és emberek
közötti kapcsolat az idők folyamán elválaszthatatlan kötelékké fejlődött. Az ember
befolyásolta a ló fejlődését a
tenyésztését, a ló pedig részese, sokszor meghatározó
szereplője lett történelmünknek. Ez a négylábú társunk az
élet szinte valamennyi részén
fontos szerephez jutott. Gondoljunk csak Xerxes lovaira,
Nagy Sándor híres lovára,
Bucefalosra, a numídiai lovasokra, a Hunok lovaira. A

Herczeg Nikolett rajza

új fajta születik, az angol telivér. Kialakul a falkavadászat,
lóversenyzés. Hatalom, erő,
nemesség, vágtat s mintha
csak a széllel kergetőzne...
„A lovak álma a szabadság.
Zabla nélkül élni, Vágtatni a
pusztaságban a széllel szem-

Lovas Benita Viola rajza

Szabó Patrícia rajza

hadászat mellett a ló az ókori
mitológia, valamennyi művészeti ág kedvence. Az ókor
híres sportja a kocsiverseny.
Fő szerep jutott a lónak a
népvándorlás idején. Honfoglaló őseink is szerették, tisztelték a lovat. Kalandozások
során sikereiket nagyrészt hű
négylábú társaiknak köszönhették. 15. században a lovak
eljutnak az amerikai kontinensre. Kifejlődik az amerikai
musztáng. A 16. században a
ló egy új szerepkörben jelenik
meg, kifejlődik a lovaglás művészete. Az 1700-as években

be nézni. A lovak álma az
igazság Adni, sose kérni....!”
A lovak iránti ősi, kiolthatatlan érdeklődés, vonzalom,
szeretet él bennünk. Lovak a
történelemben, a csatákban
Lovak a művészetben, a mitológiában, a mesékben. Lovak
a versenyeken, és szabadon
száguldozva. A pályázat célja:
A „ló” mint téma által figyeljenek, kérdezzenek, kutassanak, gyönyörködjenek és
meséljenek a művészet eszközeivel. Határtalan a lehetőségek tárháza. Szárnyaljon a
fantáziájuk és a képzelet ere-

jével valamint a képzőművészet eszközeivel készítsenek
szép és izgalmas alkotásokat.
Több száz gyermekmunka
érkezett december folyamán.
Szebbnél szebb és igen értékes alkotásokat küldtek a
megye különböző iskoláinak
tanulói. A munkákat korcsoportonként értékeltük. Köszönjük valamennyi iskola
felkészítő
pedagógusának
és a gyerekeknek a kitartó
munkát. A Mathiász Iskolában köszönöm a munkáját
Bognár Éva rajz tanárnőnek,
aki a szakkörök alkalmával
segítette a gyerekeket a rajzok elkészítésében, és aki
az idei téma megálmodója
volt. Továbbá köszönet Gaál
Zsuzsanna tanítónak, aki a
kiállítást megrendezte és a
gálaműsort összeállította és
megszervezte.
Díjazottak:
1. osztály
I. helyezett: Bognár Levente
– Ménteleki Általános Iskola
II. helyezett: Bari Marci SZTE Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskolája
III. helyezett: Rózsa PetraSZTE Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskolája
2. osztály
I. helyezett: Bács Domokos
– Mathiász János Általános
Iskola –Kiskun AMI
II. helyezett: Ogbeide Bálint
– Mátyás Király Általános Iskola – Kiskun AMI
III. helyezett: Török Zsanett
– Ménteleki Általános Iskola
3. osztály
I. helyezett: Tótok Ádám At-
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tila – Vásárhelyi Pál Általános
Iskola és AMI
II. helyezett: Herczeg Nikolett – Kiskőrös Alapfokú Művészeti Iskola
III. helyezett: Lovas Edit Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI
4. osztály
I. helyezett: Batka Laura –
SZTE Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskola
II. helyezett: Szabó Patrícia
– Mathiász János Általános
Iskola – Kiskun AMI
II. helyezett: Lovas Benita
Viola – Magyar Ilona Általános Iskola

III. helyezett: Ramos-Kovács Erik – SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája
III. helyezett: Pintér Gréta Mátyás Király Általános Iskola – Kiskun AMI

Bodor Vivien rajza

5. osztály
I. helyezett: Horváth Luca –
Bányai Júlia Gimnázium
II. helyezett: Vörösmarthy
Panni – Ménteleki Általános
Iskola
III. helyezett: Polyák Dorina
– Kertvárosi Általános Iskola
– Kiskun AMI
6. osztály
I. helyezett: Reibl Hanna-
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Mátyás Király Általános Iskola – Kiskun AMI
II. helyezett: Nosek Roland
- Kertvárosi Általános Iskola –
Kiskun AMI
III. helyezett: Bodor Vivien
– II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
7–8. osztály
I. helyezett: Bloom Sára –
Mátyás Király Általános Iskola
– Kiskun AMI
II. helyezett: Lénárt Lili –
Kertvárosi Általános Iskola –
Kiskun AMI
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Készülődés karácsony ünnepére az iskolában
A kecskeméti Római Katolikus Főplébánia és a katolikus
hitoktató szervezésében adventi koszorúkészítésre került sor november 29-én, délután Katonatelepen az álta-

lános iskolában. Mintegy 30 hittanos gyermek és sokuk
szülei is eljöttek erre a közös, karácsonyra készülődő
programra.

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
Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő +3670 313 4372
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: 0670/413-6450; A posta átmeneti ideig szünetel.
Kecskemét–katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3630 769730
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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A skarlát

Az utóbbi hetekben több
alkalommal jelezték pácienseim, hogy gyermekeik
óvodájában vagy iskolájában skarlátos megbetegedés fordult elő. Ennek
apropóján szeretnék rövid
tájékoztatást adni a betegségről.
A skarlát (régebbi nevén vörheny) egy bakteriális (streptococcus pyogenes) fertőzés,
ami torokgyulladással, magas
lázzal és a test jelentős részét
beborító vörös kiütésekkel jár.
A betegség cseppfertőzéssel és kontakt úton terjed. A
fertőzés kapuja rendszerint
a torok, esetleg a középfül. A
legtöbb esetben súlyos, 2-4
napos lappangási idő után kialakuló betegséget torokfájás,
valamint láz kíséri. Az egykor
súlyos gyermekbetegség ma
már antibiotikummal könnyedén gyógyítható, ám ha kezeletlen marad, akkor a szívet,
vesét és más szervek működését befolyásoló súlyos problémákat is okozhat.
A skarlát főleg a hideg évszakban jelentkezik, és leg�gyakrabban az 5-15 év közöttieket érinti. Sok fertőző
gyermekbetegséggel ellentétben többször is megbetegíthet
a kórokozó, hiszen nem alakul
ki életre szóló védettség a
skarlátot okozó baktériummal
szemben.
A védettség csak a baktérium által termelt un. erythrogen toxinnal szemben van, de
magával a bakteriális fertőzéssel szemben nincs. A már
skarláton átesett egyén tehát
kaphat streptococcus okozta
mandulagyulladást, de kiütés

nem jelentkezik rajta. Felnőtt
korra csaknem mindenki védettséget szerez.
A betegség jellegzetes tünetei:
Torokban: a garatmandulákat és a lágy szájpadot érintő intenzív pír (skarlátvörös

nem okoz viszketést, általában egy hétig tart, majd
ezek elmúltával a kiütéssel
érintett bőr hámlani kezd. Ez
legkifejezettebb a tenyéren
és talpon.
Arcpír: A kipirosodás száj
körüli sápadtsággal társul.
Skarlát maszk jelzővel is illetik az elváltozást.
A skarlát egyéb kísérő tünetei: A nyelés nehézkessé
válik, valamint étvágytalanság is van.
Hasfájás: Hányingerrel és
hányással is társulhat.
Nyirokcsomó-megnagyobbodás: Az állkapocsszögletben elhelyezkedő nyirokcsomók megduzzadnak.
A skarlát diagnosztizálása
után az orvos antibiotiku-

torok) figyelhető meg. A jellegzetes képet: „ Felkelő nap
tünetnek” is nevezzük.
Málnanyelv: a betegség korai fázisában fehér bevonat
(lepedék) borítja a nyelvet,
mely néhány nap után leválik.
Ez után vörös, göröngyös felszínű lesz a gyermek nyelve.
Vörös kiütés: Általában a
torok tünetek után egy nap
múlva jelentkeznek a bőrelváltozások, kezdetben a
nyakon, majd a mellkason és
a hason. Tapintása smirgliszerű, kinézete a napégéshez
hasonló, nyomás hatására
a vörös bőr kifehéredik. A
kiütések tipikusan a törzset
és a végtagokat érintik, de
az is előfordul, hogy a tünetek csak az ágyék, a hónalj, a
könyök és a térdhajlat bőrén
jelentkeznek. Az elváltozás

mot (elsősorban penicillint,
az arra érzékenyek számára
pedig hasonlóan hatékony
készítményt) ír fel. A gyermeknek a kezelés alatt végig
szednie kell a gyógyszert,
mert az orvos utasításának figyelmen kívül hagyása esetén
előfordulhat, hogy a fertőzés
oka nem szűnik meg teljesen.
A skarlát akár gyógyszerek
alkalmazása nélkül is elmúlhat, de a késői szövődmények
előfordulása kezeletlen esetekben gyakoribb.
A láz általában 3-5 nap
után alábbhagy, és a kiütések
is egy bő hét alatt eltűnnek.
Korai szövődmények: pl.
mandula körüli tályog, középfülgyulladás
Késői szövődmény: az antibiotikumos kezelés bevezetése óta nagyon ritka, de

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

előfordulhat a reumás láz
– amely a szívet, idegrendszert, ízületeket, és a bőrt
érintő megbetegedés –, valamint a vesegyulladás.
A szakszerűen kezelt beteg
pár nap után már nem tekinthető fertőzőnek, kezelés nélkül viszont csak a harmadik
hét után válik fertőzésmentessé.
A skarláttal szemben védőoltás nem áll rendelkezésre, tehát a leghatékonyabb
megelőzési stratégiák ugyanazok, mint általában a fertőzések ellen.
Sajátítsa el a gyermek a helyes kézmosást!
Hívjuk fel a figyelmét, hogy
sose egyen vagy igyon más
után, és ne ossza meg a poharát, evőeszközét másokkal! Mondja el gyermekének,
hogy megakadályozhatja a
kórokozók terjedését, ha köhögésnél, tüsszentésnél eltakarja a száját! A skarlátos
gyermek poharait, edényeit
és játékait forró, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el!
Láz- és fájdalomcsillapításra használjon ibuprofen vagy
paracetamol tartalmú készítményt. Fontos a bőséges
folyadékfogyasztás. Az ételek
ne legyenek kemények, darabosak, torkot irritálóak.
A párásítás szintén kedvezően hat a kellemetlen tünet
enyhítésére.
A cigarettafüst vagy a különböző tisztítószerek illatanyagai irritálhatják a fájó
torkot.
Pihenjen a gyermek, és
természetesen NE menjen
közösségbe, amíg nem gyógyult.
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In memoriam Nagy L. Éva
Súlyos veszteség érte újságunk
szerkesztőségét, és mindazokat,
akik ismerték szerették, tisztelték
kulturális rovatunk vezetőjét, a művészet, a szellemi élet lelkes közvetítőjét és művelőjét, sokak Évikéjét. 2019. december 22-én elhunyt,
türelemmel viselt hosszú betegség
után, hiába küzdött utolsó percekig
reménykedve
felgyógyulásában.
Pontosan egy éve így írt Facebook
feljegyzésében az őt ismerőkhöz:
„Beteg vagyok, de meg fogok gyógyulni, mert van kikért és miért!”
Most mégis döbbenten állunk a hír
hallatán, hittünk benne, hogy még
sokáig a körünkben lesz és segít a
kultúra Katonatelepi megszerettetésében, az olvasók örömére.
Oldalakat lehetne megtölteni sajnálatosan rövid életútjáról, szívből fakadó ember- és főleg gyermek centrikus
mindig vidám közösségi személyiségének méltatásával, életútja állomásainak
felidézésével. Bár elsősorban verseire,
költészetére volt büszke, a művészet
csaknem minden formájában alkotó
emberek érdekelték, a zenétől a festészetig, az újságírástól a kultúraszervezésig, az ő munkájuk elismerését, megismertetését tartotta életcéljának. Mi
sem jellemzi jobban hitvallását, mint az
általa szerkesztett Bács-kiskun megyei
költők és írók baráti köre 30-ik évfordulójára készült könyv hátszövegének
sorai: ”Valamennyiünk élete, mint bárki
másé, a megszületéssel kezdődik és az
égiek hívásával véget is ér. A köztes idő
hossza és minősége mindenki számára
más és más. Az élet nagy drámái sajnos utat keresnek életünkbe. Észre sem
vesszük, hogy már fuldoklunk az ár hullámai között. A végzet halk szavú, kínzó
és szívszorító. Csak rajtunk múlik, hogy
hogyan tudunk megbirkózni a ránk kimért sorssal. Van, akinek sikerül, van,
akinek nem….”
Alig néhány évet tudtunk vele együtt
az újság sikeréért dolgozni, általa ismerkedtünk meg olyan szellemi potenciállal, ami itt lapult a katonatelepi
házak között, szinte rejtve a megismerés elől, általa szerezhettünk tudomást,
nemcsak professzionális, hanem nagyszerű amatőr művészemberekről is,
akik itt közöttünk éltek, élnek, de alig
ismerjük őket. Most nagy űr marad utá-

Nekrológ

na, de munkáját, remélhetően ugyanolyan színvonalasan, tovább tudjuk folytatni.
Teljes életútjának méltatását, búcsúztatását mindenki elolvashatja majd
a „Montázs Magazin” következő számában, ahol élet- és költőtársa, Kovács
István József idézi fel egy igaz ember
pályájának állomásait, munkásságát.
Itt, most, egy általa írt rövid kis verssel és Kovács István József soraival
búcsúzunk Tőled, nyugodj békességgel,
nem feledünk!

Írok
Írok, mert írnom kell
szívem ilyenkor bolondul ver,
s bennem egy dal
parázsként énekel
				
Nagy L. Éva

Mi még hiszünk!
Mi még hiszünk az alkotó erőben,
S hogy, megértést talál a szeretet.
Hogy emlékeink fénye, túlélhet minket,
Az idő nyom rá majd bélyeget,
Aranyverettel, ezüstverettel,
Kisugárzásainál, melegszik az ember,
Szíves és lelke, megtelik fénnyel.
Mi még élünk hittel és reménnyel
Bevéstük rovásaink, porba, kőbe, fába
Lészen-e visszhangja?
Mit mond majd a fáma
Nem tudjuk, csak érezzük.
Nem éltünk hiába!
Kovács István József

Jóízű verses meséit szinte itták gyermekeink. Halasi Éva virtuóz rajzaival
a Nagy L. meseversek ellenállhatatlan
jókedvet váltottak ki. A beléjük szorult
bölcsesség és kedvesség a felnőtt-korra is maradandó emlék. Sokat küzdött
gyermekkorától kezdve. Ezért nagyon
szomjazta s tetézett mértékkel osztotta a szeretetet. Látta maga körül a
nagyképű önzést, ezért – ezzel ellentétben – ő (szerkesztőként és íróköri
titkárként) nem garasoskodott a megbecsüléssel és elismeréssel. Díjazta
a törekvést és a tehetséget. Önmaga
– vallomásos – megrendítő életgyónásokig jutott. Mardosta magát sikerületlenségek láttán: háromszor jajongta
remekében, hogy ‚valamit nagyon elronthattam én’. Hát persze, aki ilyen
mélyen, mélyenszántón képes vádolni magát, az nemhogy nem rontott el
semmit (vagy nagyon keveset), hanem
éppen hogy önmaga lélekcentrumához
ért el. S Éva el is ért oda! Nagy L. Éva
teljes, szép életet élt. (Ha ezt a hirtelen gyász fájdalomfellegei, a szenvedés
tépő képei be is árnyékolják még emlékezetünkben.) Most már meghasonlás
nélkül ölelhetik meg egymást ott abban
az egyértelműbb túlvilágban messziről
szeretett édesanyjával. Isten áldjon téged, örök-kedves barátnőnk, követjük
példád!

Törtfény
Nagy L. Éva emlékére
Mikor a tört fény
egészben lobban föl
a szemben, ott vagy
mindig hol kell a
jó szó, esdeklő simogatás –
a múlt piros kardját
letörölni képtelen
emlékezet jeges tisztaságán át…
S valami izzó barna fény
olvasztja a határt, ha
Rád gondolunk, mert
nem volt benned semmi
tettetés. És…
Nagy lépésekben
tetted, mit tenni csak a
nagy lélek merész.
Turai Laura

Dr. Fekete Gábor képviselő, a szerkesztőség valamint a katonatelepi lakosok nevében
őszinte részvétünket fejezzük ki Nagy L. Éva családjának.
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Autósiskola Katonatelepről
Sarkadi Zsolt mindenütt ott
van. Részben azért, mert
folyamatosan úton van,
másrészt ritkán van olyan
szüreti nap, sportesemény,
közösségi munka, ahol ne
venne részt vagy ne tenné
bele a munkáját. Ezen túl
számtalan ismerősöm, barátom, rokonom van, aki
Nála tanult autót vezetni,
ezért úgy gondoltam, hogy
mostani
lapszámunkban
az Ő, illetve cégük, a CARMAN autósiskola történetének járok utána.
– Tudom, hogy nem most
kezdtétek a tevékenységetek, mert a 90-es évek
végén feleségem nálatok
tanult autót vezetni, megjegyzem, jól vezet. Hogyan
kezdődött?
– A 90-es évek elején még
repülőgép szerelő voltam,
de mint tudjuk, a honvédség
speciális munkáltató, ezért
nem akartam ott maradni.
Az autósiskolát 1996-ban
alapítottuk. Eleinte még a teraszunkon is voltak elméleti
órák, majd az iskolában, végül lett saját oktatótermünk.
Ma már a Munkácsy utcában
van irodánk és termünk. Eleinte egy oktatójárművünk
volt, ma már 6-8 kollégával
dolgozunk együtt.
– 24 év ebben a folyamatosan változó, állandóan
újraszabályozott szektorban szép teljesítmény. Milyen erőfeszítések állnak e
mögött?
– Folyamatosan nyomon
követjük a változásokat, vannak kötelező továbbképzések
és jó kollegális kapcsolatunk
van más oktatókkal. Figyeljük
a Közlönyöket, híreket, trendeket. Nem csak a központi
vizsgákban szereplő kérdésekre támaszkodunk, mert
műszaki területen többnyire
azok elavultak, hanem igyekszünk aktuális, használható
tudást adni a tanulóinknak.
A KRESZ, a közlekedés infrastruktúrája, a technológia is
folyamatosan változik, ezekre is tudatosan készülünk.
Csak hogy egy példát említsek az elektromos autók tér-

nyerésével hirtelen fog megnőni a kereslet az automata
váltós gyakorlati órákra, erre
már régóta van járművünk.
Ezen túl sokat erősít rajtunk,
hogy csapatban dolgozunk,
igyekszünk jól csoportosítani
az erőforrásainkat. Feleségem gyakorló egészségügyi
dolgozó, Ő tartja a közúti
elsősegély oktatásokat, így
nem csak száraz elméleti kitekintést kapnak tanulóink.
– Úgy olvastam, egyre
nagyobb teret hódít ebben
a szektorban is az internetes, on-line tanulás, az
e-learning. Nálatok is elérhető?
– Természetesen elérhető,
de fontos, hogy ha teljes körű
tudást szeretnénk adni, akkor
ezt ki kell egészítenie tantermi képzésnek. Az e-learning
sokaknál nem hatékony, ki
kell egészítenie személyes
konzultációnak és nem azért,
mert nem tud ráhangolódni,
hanem egész egyszerűen a
hallás utáni és a kérdéseken alapuló interaktív tudásátadás jobban rögzül. A mi
célunk mindig az, hogy aki
innen kikerül, annak valóban jó ismeretei, készségei
legyenek, ezért szeretünk a
tantermi órákon meggyőződni afelől, hogy milyen tudás
birtokába kerülnek tanulóink.
– Nagyjából mennyi jogosítvány
megszerzése
történt rajtatok keresztül
eddig?
– 2019-ben 700 tanulónk
jutott jogosítványhoz. Indulásunk óta 10.000 feletti számról beszélhetünk.

- Milyen gyakran indulnak tanfolyamaitok?
– Jelentkezők számának
függvénye, de általában havonta indul tanfolyamunk,
most a következő Január 20.án indul. Év elején sok tanulónk szokott lenni, ilyenkor
szoktak jelentkezni azok a
diákok, akik a nyári szünetre már B kategóriás jogosítvánnyal szeretnének rendelkezni. Általában 3-5 hónap,
mire tanítványaink jogosítványt szereznek, de ez nagyban függ a rendelkezésre álló
szabadidejüktől. Sokaknak az
érettségi sok idejüket leköti, így lassabban haladnak a
gyakorlati órákkal. A teherautós és motoros képzéseinkre kiegyensúlyozottabb a
kereslet.
– Mi lesz néhány éven

belül, ha önvezető autók
fognak cirkálni az utakon?
– Ugyanúgy hozzá fejlődik a
tudás és a tudásátadás, mint
korábban bármihez.. Néhány
éve nem volt elérhető a parkradar, majd a tolatókamera, a
holttér figyelő, a tempomat, a
forgalomkövető adaptív tempomat, stb. Ezek hasznos
biztonsági és kényelmi kiegészítők. Ma már ezek használatára is meg kell tanítani
mindenkit attól függetlenül,
hogy vizsgán lehet vagy nem
lehet használni ezek segítségét, mert a gyakorlatban, a
forgalomba kikerülve fogják
használni, ha van az autójukban.
– Hogyan érhetnek el
benneteket a jogosítványra vágyók?
– E-mailben a carman.autosiskola@gmail.com címen,
telefonon a 06-20/365-2109es telefonszámon, de a www.
carmanautosiskola.hu weboldalunkon is tájékozódhatnak.
– Bár kisfiaink már most
is vezetni szeretnének 11
és 7 évesen, de még várniuk kell, hogy tanfolyamra
járhassanak. Kereshetünk
majd benneteket?
– Örömmel várjuk Őket, a
katonatelepi tanulókat egyébként is szívügyünknek tekintjük.
Lejegyezte:
Makai Krisztián
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Új esztendőben új szívekkel
Németországi barátjához látogatott egy kínai férfi. Amikor
leszállt a gépe, német barátja
már a repülőtér előtt várta.
Épp hogy csak üdvözölte, máris tekintgetni kezdett a közeli
buszállomás felé, ahonnan a
városba indultak a járatok.
Járó motorral bent is állt egy
busz. Erre a német férfi kézenfogta kínai barátját, s mint az
őrült, rohanni kezdett vele a
busz felé. Teljesen kifulladva
az utolsó pillanatban ugrottak
fel a buszra, melynek azonnal
becsukódtak az ajtói, s elindult
a város felé. Miután a német
úriember kissé kilihegte magát, megszólalt: „Na, most
legalább 10 percet nyertünk!”
Kínai barátja mosolyogva megkérdezte: „Miért volt ez fontos?
Mit kezdünk most azzal a 10
perccel, amit nyertünk?”
A modern ember egyre több
időt takarít meg a technika csodáinak, a gépesítésnek és a piacgazdaságnak köszönhetően.
Ma már azon munkák jó részét,
amelyek korábban kézi erőt
igényeltek, gépek végzik. A különféle élelmiszerek, fogyasztási cikkek lassú és fáradságos
megtermelése helyett csak bemegyünk a szupermarketbe, s
telipakoljuk a kosarunkat mindenféle szükséges – és persze

szükségtelen – holmival. A kézzel megírt levelekkel és üdvözlőlapokkal postán való sorban
állás helyett rövidke üdvözlő
sms-eket és kör e-maileket
küldünk a fotelben ülve. Az
időigényes látogatások helyett
mobiltelefonon intézgetjük a
legszemélyesebb megbeszéléseinket is. Igen, rengeteg időt
takarítunk meg – de legalább
így év végén vagy év elején meg
kell kérdeznünk magunktól: mit
is kezdünk a felszabadult idővel? Mire is fordítjuk a visszahozhatatlanul elcsorgó órákat,
perceket? Tény, hogy az életünk
nem lett nyugodtabb, békésebb.
Sőt, az állandó rohanás, a sürgős tennivalók szüntelen torlódása jellemzi a társadalom
nagy többségének életét. Nem
ellentmondás ez? Rengeteg
időnk felszabadult a korábbi
nemzedékekhez képest, mégis
sokkal elfoglaltabbak, hajszoltabbak vagyunk! Igen, mert
rengeteg olyan dologra is időt
szánunk, ami nem fontos, nem
tölt be jelentős szerepet az életünkben.
Hogyan is tudjuk eldönteni,
mi a valóban lényeges, ami
tényleg elmulaszthatatlan, s mi
az, amit nyugodtan kikapcsolhatunk a tennivalóink sorából,
nem fog különösebb vesztesé-

get okozni az elmulasztása?
Ennek eldöntésében annak
megfogalmazása
segíthet,
hogy mit is tartunk a földi lét
céljának. Ha valaki önmagában
a földi életet tartja végcélnak,
akkor mindenáron itt a Földön kell boldognak lennie, s e
világ múló értékeiben kell keresnie boldogsága eszközeit.
Ebből fakad az a mentalitás,
hogy „mindent, azonnal, minél
könnyebben megszerezni!”. Az
ilyen ember akar minél több
mindent kipróbálni, mindenben részesülni, amit csak a
világ adhat. Éppen ezért nincs
is igazán része tartós örömökben, csak rövid lejáratú
gyönyörökben, gyorsan múló
élvezetekben. A túl gyorsan
megszerzett értékeknek gyorsan le is jár a szavatosságuk!
Gyorsan-gyorsan begyűjteni,
behabzsolni mindent, aztán
már túl is vagyunk rajta, s lejárt az élet! Az ilyen ember legföljebb későn veszi észre – ha
egyáltalán észreveszi – hogy
ami igazán fontos lett volna,
azt meg legtöbbször elmulasztotta. Ezzel szemben, aki
hisz az örök életben, az örök
boldogságban, az a földi létet
előkészületnek tekinti, valóban zarándoklásnak a mennyei
haza felé. Az ilyen ember szá-

mára is nagyon fontos a jelen
élet, de más szempontból: az
igazi, örök életre megmaradó
értékek megtalálása és kiformálása szempontjából. Mi
is volt fontos Jézus számára
rövid földi élete során? Az
Atyával való kapcsolat ápolása (egész éjszakákat átimádkozott!). Az emberek Istenhez
való elvezetése tanításával
és életpéldájával. Az Atyától
kapott küldetés, a megváltás
beteljesítése. A mindenki iránt
tanúsított áldozatos, megbocsátó szeretet, az önfeláldozó
szolgálat. Jézus ezekben látta
a földi lét értelmét, a „szűk
utat”, amely az igaz életre
visz. Ha el akarunk jutni oda,
ahol Ő otthont készít nekünk,
mi is ezeket a dolgokat kell,
hogy fontosnak tartsuk, ezekre
kell időt szánnunk. Imádságra, az Istennel való kapcsolat ápolására. Élethivatásunk
megtalálására, az arra való
felkészülésre és annak hűséges teljesítésére a szürke
hétköznapokban. A mellénk
társul adott emberek szerető
szolgálatára. Ha ezekre az értékekre szánunk időt, életünk
napról-napra a beteljesülés
felé halad.
Finta József
plébános

Decemberi kecskeméti sporthírek – röviden
Férfi kosárlabda
A bajnok FalcoVulcano Energia KC Szombathely gárdáját
fogadta otthonában december elején a KTE-Duna Aszfalt
férfi első osztályú kosárlabdacsapata, ahol 81-93-as arányú
vereséget szenvedtek. Az első
félidőben a Falco hihetetlen
tripla sorozatával nagy előnyre tettek szert, de ezt még
a második félidőre le tudta
dolgozni a hazai csapat. Ezt
követően a vendégek jobban
rátaláltak a saját ritmusukra,
agresszív, kemény kosárlabdával nyomás alatt tartották
a hazaiakat, amit azok már
nem bírtak el, pedig mindent
kiadtak magukból. Játékával
Djuraszovics, Deraszimovics
és Thomas tűnt ki.

A Szombathely csapatától
elszenvedett vereség után a
Sopron KC csapata vendégeskedett a hírös városban, ahol
90-80 arányú vereséget szenvedett. Szoros csata alakult
ki, ugyanis a vendégek agres�szíven, szervezetten védekeztek a kecskemétiek pedig
nem játszottak jól. Sikerült a
hazaiaknak a védekezésüket
helyreállítani, majd jól járatták a labdát a döntő pillanatokban pedig a fontos labdák
pontokat értek. A csapatból
Deraszimovics, Wittmann és
Karahodzsics vitte a prímet.
Kaposvári
vendégjátékkal folytatódott a december
a KTE-Duna Aszfalt játékosai számára. Rossz kezdés
után nem tudtak visszajönni

a kecskemétiek a meccsbe, a
Kaposvári KK kosarasainak
pedig minden összejött, így
nem meglepő a 87-62-es vereség. Deraszimovics és Karahodzsicsnyújtott elfogadható
teljesítményt.
Elmaradt mérkőzésen fogadta a kecskeméti csapat a
Pécsi VSK – Veolia együttesét,
ahol Wittmann Krisztián utolsó másodperces triplájával
felejthetetlen 96-94-es hazai
diadal született. A pályán végig nagy taktikai csata zajlott.
A hazaiak jó kezdés után beragadtak védekezésben és
sok volt az eladott labda is. A
változást a védekezésben történt javulás hozta meg. Kitűnt:
Wittmann, Deraszimovics és
Karahodzsics.

Oroszlányi
vendégjátéka
alkalmával a kecskeméti kosarasok 67-66-os vereséget
szenvedtek. A mérkőzés nem
volt túl magas színvonalú, de
mindenképp izgalmas, kiélezett összecsapást hozott. A
vendég gárda a meccs végén
fontos kosarakat hagyott ki,
így a hazaiaknak volt lehetőségük megszerezni a győzelmet.
Elfogadható teljesítményt Thomas és Djurasovic nyújtott.
A KTE csapata 94-69-es vereséggel zárta a 2019-es évet
Szolnokon.
Futsal
Az Aramis SE csapatához
látogatott az SG Kecskeméti
Futsal férfi első osztályú futsalcsapata és 6-2 arányú vereséget szenvedett. Az első
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félidőben remekül kezdtek
a kecskemétiek, majd a második félidőre sajnos kissé
hitehagyottá vált a csapat. A
statikus támadójátékra a vitatható játékvezetői ítéletek
sem voltak hatottak túl jól.
SG Kecskemét Futsal – Haladás VSE 1-4. A bajnokság
legerősebb csapatával szemben nem is lehetett más az
elvárás, mint a tisztes helytállás, aminek meg is feleltek
a hazai futsalosok.
Hozta a papírformát a bajnokság éllovasa az MVFC
Berettyóújfalu és 6-1-es
vereséget mért az SG Kecskemét Futsal csapatára. A
Berettyó végig gyorsabban
és dinamikusabban játszott,
ezt a tempót pedig nem tudta tartani a vendég csapat.
A hazaiak végig figyeltek a
kecskemétiek kontráira, akiket a meccs közben sérülések is tizedeltek. Gólszerző:
Rutai Balázs. A kecskeméti
első osztályú futsal csapat a

n
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8. helyen várja a folytatást a
bajnokságban.
Férfi röplabda
Decemberben a meccsek
sorát egy pécsi vendégjáték
nyitotta. A PTE-PEAC gárdáját
1-3 arányban győzte le a HÉPKRC férfi első osztályú röplabda csapata. Előbb is el lehetett
volna dönteni a találkozót, de
végül így sem marad el a kötelező győzelemmel.
A Vidux-Szegedi RSE elleni
meccsen minden utasítást betartva, jól játszottak a kecskeméti röpisek, így nem maradhatott el a 0-3-as vendégsiker
sem. Pesti Marcell, Krupánszki és Qepa játéka volt kiemelendő.
A VRCKVolleyball Kft. elleni 3-0-s sikerrel hazai pályán
szerezte meg a győzelemért
járó pontokat a HÉP-KRC csapata. Nagyon fontos meccset
sikerült megnyerni, még akkor
is ha a vezetés után magukra
hozták a kecskemétiek a vendéglátókat.

A Magyar Utánpótlás Válogatott az év utolsó meccsén
nagy meglepetésre 3-2-re felülkerekedett a HÉP-KRC csapatán. A megszerzett vezetés
után a kecskeméti csapat már
teljesen azt hitte, hogy zsebben van a meccs, de a hazaiak
nem adták fel és megfordították az eredményt. A kecskemétiek hozzáállása a vezetés
megszerzése után nem volt
megfelelő, így megérdemelt
hazai siker született. Vereségével harmadik helyen zárja
az évet a HÉP-KRC a tabellán.
Férfi Kézilabda
Hatalmas taktikai csatában maradt alul 20-22-re a
KTE-Piroska Szörp férfi kézilabda NB I/B. Keleti Csoportjában szereplő csapata a
Cegléd KKSE ellen. A Cegléd
védekezése és kapusteljesítménye jobb volt, ez döntően
meghatározta a mérkőzést. A
kecskemétiek sok helyzetet kihagytak, ezt pedig nem tudták
ellensúlyozni a lelkesedéssel.

2020. január
Mazákjátéka volt kiemelendő.
Az őszi szezont a második helyen zárta a csapat.
Darts
A Hírös Hunok DC csapata
a Steel Nemzeti Csapatbajnokság döntőjében a másodosztályban elért második
helyezésével feljutott az első
osztályba, így jövőre már a
legjobbak között szerepelhetnek.
Búvárúszás
Az uszonyos- és búvárúszó
rövidpályás országos bajnokságon a Bácsvíz KVSC versenyzői 2 arany-, 16 ezüst-, és
13 bronzérmet szereztek.
Asztalitenisz
A Para Asztalitenisz Országos Magyar Bajnokságon
összetett párosban az értékes második helyet szerezte
meg a Kecskeméti Spartacus
Sportkör és Közösségi Tér
versenyzője Szvitacs Alexa Bicsák Bettinával párban.
Dr. Kovács Péter

Újra a diófákat támadó kártevőről,
a dióburok-fúrólégyről
Igaz alig egy éve már próbáltuk a kérdést közelebbről
megvizsgálni, különös tekintettel a védekezés lehetőségeire, de most karácsony előtt
szembesültünk a ténnyel, hogy
nem sikerült hatékonyan védekezni a kártevő ellen, a dió ára
az egekbe szökött, veszélybe
került az ünnepi asztal elengedhetetlen tartozéka a diós
bejgli is.
Az utóbbi időben saját kertünkön kívül sajnos sok más
helyen, Katonatelepen is,
felfigyeltem a rengeteg elfeketedett termésű, beteg diófára.
Utánajártam a dolognak és
ismét információkat szereztem az újfajta kártevőről, a dióburok-fúrólégyről. Már nyár
végén sok visszajelzés érkezett olyan emberektől, akik a
kertjükben lévő fák kivágását
fontolgatják.
Szerencsére nagyon jó híreim vannak, ugyanis a dióburok-fúrólégy által okozott
fertőzés megszüntethető és
megelőzhető!

NEM KELL KIVÁGNI
A DIÓFÁKAT!
Nagyon sok hasznos dolognak
néztem utána, jegyzeteltem le,
melyeket most szeretnék megosztani, bízva abban, hogy szélesebb körben is tudja mindenki terjeszteni, megvédve ezzel
csodálatos diófáinkat!:
Sajnos a klímaváltozás negatív hatásai a növényvédelem területére is begyűrűztek,
s mára már olyan növényeket
is védeni kell a kártevőktől,
amelyek esetében korábban
erre nem volt szükség.
A kártevők elleni védekezés
lehet biológiai és/vagy kémiai
növényvédelem. A biológiai
növényvédelem esetében káros anyaggal, vegyszerrel nem
terheljük a környezetet és a
növényt, viszont ez önmagában csak nagyjából 90%-os
eredményességet tud produkálni. A teljes siker eléréséhez
emellett feltétlenül szükség
van kémiai szerek használatára, amelyek mennyiségét
azonban szakszerű használat-

tal a minimálisra lehet csökkenteni. A két módszer együttesen már teljes védelmet
jelent a növény számára.
Nézzük, a diófa esetében
mit értünk biológiai védelem
alatt:
– a legfontosabb feladatunk,
még a tél beállta előtt, az lett
volna, hogy a fa alól az összes
beteg termést összegyűjtsük
és elégessük, valamint, ha a
fa környékét felgereblyéztük
volna, hogy a rovarok ne tudjanak megbújni az aljnövényzetben. Ezzel már elkéstünk,
de még most is javasolnám,
hogy akinél a fán maradtak le
nem hullott levelek és feketére
aszott termések, tegye meg
ezeket a lépéseket. Tudom,
hogy helytelen, környezetkárosító az égetés, de nincs más
megoldás!
– Ezt követően legközelebb
jövő június–júliusban lesz
teendő, amikor is ún. zöldes-sárgás (ld.: fotó) ragadós
lapokat kell kihelyeznünk a
fa ágaira, amelyekre darázs
alakú ún. feromon csapdát

Dr. Kerényi Zoltán

kell pluszban ráragasztani. Az
elhelyezés leghatékonyabb a
fa közepe fölött valamivel, lehetőleg a több napfényt kapó
oldalon. Ezek a csapdák a
nőstény rovarok illatanyagát
bocsájtják ki, s amikor a hímek megközelítik a csapdát,
beleragadnak a lapba. Nagyon
fontos, hogy ezeket a csapdákat nem csak, hogy nem érdemes, hanem nem is szabad
ennél korábban kihelyezni, mivel veszélyt jelenthet például
a méhekre is, amelyek szintén
beleragadhatnak a papírba.
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A kihelyezett csapdák által megfogott egyedek száma
alapján pontosan meg lehet
határozni a rajzás idejét. Ez
azért fontos, mert a rajzáskor
és az azt követő héten kell alkalmaznunk a kémiai növényvédelmet.
Kémiai növényvédelem a
rajzáskor:
– Valamilyen felszívódó szerrel (Calypso 480 SC, Mospilan
20SG, Actara) le kell permeteznünk a fát, de elegendő a permetszert a korona alsó 1/2-ére
A vegán, vagy veganizmus
kifejezést általában az étkezéshez kötjük, pedig a vegán
életvitelt követők az élet
más területein is tudatosan
választanak, legyen szó akár
öltözködésről, akár különböző kozmetikai termékekről,
de bizony a borfogyasztás,
borválasztás során is körültekintően járnak el.
De mit is jelent pontosan a
veganizmus, és milyen borokat
fogyaszt az, aki vegán?

Vegán vagy vegetáriánus?
Bár a vegán és a vegetáriánus
étrend azon a ponton találkozik, hogy egyik sem tartalmaz
húst, ezen kívül nagyon sok
eltérés mutatkozik közöttük.
Ráadásul, míg a vegetarianizmus leginkább csak az
étkezésre korlátozódik, addig a veganizmus egy teljes
életformát takar. A lényegi
különbség azonban az, hogy
míg a vegetáriánusok inkább
az egészséges táplálkozás jegyében mellőzik az állati eredetű hústermékeket – adott
esetben tojást, tejterméket
azonban fogyaszthatnak –,
addig a vegánok teljes mértékben elhagyják az összes
részben vagy teljesen állati
eredetű alapanyagot. Ráadásul mindezt etikai okokból,
az állatok védelme és a környezettudatosság jegyében
teszik.

De hát a szőlő növény!
Mivel a bor szőlőből készül, a
szőlő pedig növény, joggal vetődhet fel a kérdés, hogy akkor
miért léteznek külön vegán
borok, tehát hogyan kerülnek
adott esetben a bor közelébe
állati eredetű alapanyagok?

juttatni, onnan fel fog szívódni
és teljes védelmet fog biztosítani a növény számára.
- Ezen a permetezésen kívül
még egy őszi (október) és tavaszi (március eleje) lemosó permettel is támogathatjuk a fát.
– Célszerű megakadályozni,
hogy a kártevők a talajba juthassanak, valamilyen talajtakaró fóliával, fátyollal még a
lombhullás előtt.
Fontos: honnan fogjuk tudni, mikor van a rajzás? Ennek
követése a már említett csap-
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dákkal sikerül (Leginkább a
Csalomon PALz, magyar termék, sárgászöld ragacsos változata jó, ami megrendelhető
a Csalomon honlapjáról: www.
csalomoncsapdak.hu.
Összefoglalva tehát a teendők:
1. Beteg termések összegyűjtése, elégetése, fa alatti
terület felgereblyézése.
2. Őszi (október) és tavaszi
(március) lemosó permetezés
olajos, kénes és rezes szerek
használatával.

Vegán borok?!
Úgy, hogy a borkészítés során
előfordulhat, hogy állati eredetű segédanyagokat használnak bizonyos borászati folyamatoknál. Mivel egyre inkább
ritkul az ilyen segédanyagok
használata, illetve ezeket egyre több borászat kiváltja növényi eredetű segédanyagokkal,
egyre több bor felel meg a vegán filozófiának. Ezt azonban
nem minden esetben tüntetik
fel a címkén, tehát ha nincs
megjelölve egy bor vegán borként, még készülhetett állati
eredetű segédanyagok teljes
mértékű mellőzésével.

Mire használják?
A borkészítés során rengeteg
olyan folyamat megy végbe,
amely később a borok minőségét, potenciálját, stabilitását
jelentősen befolyásolja. Éppen
ezért néhány ilyen folyamatnál
nagyon fontos a megfelelő borászati műveletek elvégzése.
Ilyen például a borok erjedés
utáni derítése, vagyis a bor
„megtisztítása”. Ehhez szükséges a derítőszerek használata, amelyek a hordó vagy
tartály aljára süllyednek, miközben „magukkal viszik” a
zavarosságot okozó részecskéket is, illetve megkötve más,
a borban nemkívánatos részecskéket, kiválnak a borból.
Ezáltal a bor tiszta, és ami
nagyon fontos, stabil lesz. Ezt
a folyamatot általában bentonit porral, egyfajta ásványi
anyaggal végzik, de a derítő
segédanyagok között időnként
találhatók állati eredetű anyagok is, mint a tojásfehérje a
kollagén, vagy a zselatin, me-

lyet állati csontból, porcból és
bőrből nyernek ki.

Növényi eredetű
alternatívák
A borok egyre nagyobb része ma már nem állati eredetű
segédanyagok használatával
készül, hiszen megjelentek
azok a növényi segédanyagok,
amelyek tökéletes helyettesítők. Ilyen például a derítéshez
használt búza-, burgonyavagy zöldborsófehérje. Sőt,
az is előfordul, hogy a bort
szűrés és derítés nélkül palackozzák, ez esetben egyáltalán nincs szükség semmilyen
segédanyagra, viszont a bor
stabilitása változó lehet.

Ha bio, akkor vegán is?
A bioborok csak a vegyszermentességet
garantálják,
tehát tartalmazhatnak állati eredetű segédanyagokat,
így bioborok nem feltétlenül
egyenlők a vegán borokkal. A
biodinamikus gazdálkodásban
pedig – bár az állattartásnak
itt rendkívül szigorú a szabályozása – szintén használhatnak állati eredetű segédanyagokat a borkészítéshez. Sőt,
mi több, akár már a szőlőtermesztés során is előfordulnak
állati eredetű anyagok vagy
preparátumok, mint például
a tehénszarv vagy a marhatrágya.

Mi köze az állatoknak
a borhoz?
Sokan gondolnák, hogy semmi, hiszen szőlőből készül, ez
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3. Jövő június-július környékén zöldes-sárgás lapok kihelyezése feromon illatanyaggal.
4. Rajzás figyelése a csapdákban majd az azt követő
10-14 napon belül felszívódó
szerrel történő permetezés.
5. Talajtakarással megakadályozni a kártevő talajban
való áttelelését
Remélem, tudtam segíteni
és jövő ősszel ismét egészséges diók potyognak majd a
kertjeinkben!
azonban csak részben igaz.
A borkészítés fejlődésével a
szőlő feldolgozása finom változásokon ment keresztül, a
készítés során használt anyagok köre kibővült, módosult,
így lett köze a háztáji gazdálkodásban tartott állatoknak,
például a tyúknak vagy a disznónak, az elkészült termékhez. Amikor a nap csókolta
fürtök leve a tartályokba kerül,
lassan beindul a természetes
erjedési folyamat, amely során az élesztőgombák a cukorból alkoholt állítanak elő,
dolguk végeztével azonban
nem tűnnek el nyomtalanul,
apró szemcsékként tovább
úsznak a borban.
A borászok számára ekkor
érkezik el a derítés pillanata,
amihez, a folyamat nevéhez
hűen, valamilyen derítőszert
használnak, amely tulajdonságánál fogva magához vonzza az élesztőgombákat, majd
együtt a hordó aljára sül�lyednek, ahol már könnyedén
kiszűrhetőek az elkészült nedűből.
A felhasznált anyag lehet
albumin (tojásfehérje), zselatin (sertés, szarvasmarha
csontjából vagy kötőszövetéből kivonva), halhólyag vagy
kazein (tejfehérje), de, lévén,
hogy mind állati eredetű, a
vegánok az ilyen anyagokkal
derített bort nem fogyasztják. Akadnak borászok, akik
egyszerűen kihagyják a derítés folyamatát, míg mások,
azonosulva a veganizmus eszméjével, egyéb szereket alkalmaznak, például bentonitot
(agyagfajta) vagy aktív szenet,
ezzel pedig egy még hazánkban betöltetlen piaci szegmenst szolgálnak ki, ahogy
ezt az izsáki Gedeon Birtok is
tette.
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Katonatelepi Közügyek

2020. január

Népi étkezési szokásaink
2019. február 8-án
A SPORTCENTRUM TERÜLETÉN

Kezdés: 6.30 órakor
A résztvevők megismerkedhetnek a húsfeldolgozás folyamataival,
fogópálinkás üdvözlés, reggeli 10 órakor
(sült vér vagy sült pecsenyék, savanyúság, pogácsa, 2 dl forralt bor vagy tea)
Vacsora: 18 órakor
(orjaleves főtt hús tormával, hurka, kolbász, toros káposzta,
2 dl bor vagy üdítő és ásványvíz)
A részvétel INGYENES, ami magában foglalja a reggelit és a vacsorát,
előzetes regisztráció alapján.
A regisztráció határideje 2020. február 3.
AZ ESTE FOLYAMÁN ÉLŐZENE IS VÁRJA A KILÁTOGATÓ VENDÉGEKET.
KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY: Várjuk csapatok jelentkezését a kolbásztöltő versenyre!
A szervezők mindenkinek biztosítanak 5 kg húst, a többi hozzávalót és eszközt
a csapatoknak kell hoznia.
Jelentkezési határidő: 2020. február 3.
A gyerekeknek lesz játszósarok a fűtött sátorban,
ahol a nap folyamán ügyeskedhetnek.
Regisztráció:
Balla Krisztián 30/624-6989
Tóth László 20/973-7187 (Hobbi büfé)

