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Február: jégbontó, télutó, böjtelő hava
Február hónapja
Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.
Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.
Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.
De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.
Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.
Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

„Január, február, itt a nyár”,
szoktuk ebben a hónapban
mondogatni, de pontosan nehéz megjósolni, hogy az időjárás mikor igazodik ehhez a
népi jósláshoz. Kitekintve az
ablakon, reménykedünk, hogy
hamar eljön a tél vége, de az
utóbbi években tapasztalhattuk, hogy február hozhat még
nagyon kemény fagyokat, havat is.
A hónap neve a latin „februare”, megtisztítani szóból

ered, utalva arra, hogy a korábbi hónapok vigasságai,
mulatozásai után, itt az ideje
a testi-lelki megtisztulásnak.
Ez már a „böjtelö”, ami 2020ban, a február 26-április 11.
közötti, Nagyböjt előtti 3 hetes
időszakot jelenti. Idén a február 29 napos, vagyis szökőév,
melyről a továbbiakban részletesen is beszámolunk. Ez a
hónap, meteorológiai szempontból, a tél utolsó hava,
általában már megkezdődik a
tartósabb olvadás, „jégtörés”,
kevésbé szélsőségesek az időjárási körülmények. Ebben a
hónapban, lévén rövidebb a
többi hónapnál, kevesebb jeles
napot találunk, most a fontosabbakat felsorolás szerűen
említjük meg, és csak néhányat emelünk ki közülük.

Február 1.
A Tisza Élővilágának
Emléknapja
Kecskemét, Úrrét
(Dr. Bíró Ernő akvarellje)

20 éve, 2000. január 31-én, a
Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul
nevű bányavállalat cianiddal
és nehézfémekkel szennyezte
a Szamos és a Tisza folyókat

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

Romániában. A szennyeződés
február 1–12. között vonult le
a Tiszán ökológiai katasztrófát, többek között halpusztulást okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés
erre emlékezve 2000. június

(Folytatás a 2. oldalon!)

KÁNYÁDI SÁNDOR:

Folytatás az 1. oldalról
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16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február
1-jét a „Tisza Élővilágának
Emléknapjává” nyilvánította.

Február 2.: Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja
A templomokban ezen a napon
szentelik a gyertyát, melynek
a keresztény ember életében,
ünnepekhez kötődő szokásaiban kiemelt szerepe van.
Európában a gyertyaszentelés szokása a 12. század folyamán terjedt el. A szentelt
gyertya Krisztust jelképezi. Ismert időjárásjóslás is kötődik
ehhez a naphoz. Ha süt a nap,
a medve előjőve barlangjából
meglátja az árnyékát, ezért
visszamegy, és még hosszú
lesz a tél. Ha viszont rossz
idő van, nem tart már sokáig
a hideg.

telő betegség volt a diftéria,
más néven torokgyík, érthető,
hogy ennek a szentnek komoly
kultusza alakult ki. A Balázs
áldás alkalmával a katolikusoknál a pap a hívők álla alá
egy kétágú gyertyát tesz, és
könyörgő imát mond értük.

védőoltás bevezetéséig – rettegett és sok áldozatot köve-

életkedv elég változatossá tette napjait.

Február 19.
Zsuzsanna napja

„tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”.
E z a nap egyidejűleg időjósló nap is, azt tartják, ha hideg
az idő, Mátyás feltöri a jeget,
ha viszont nem talál, akkor
csinál, azaz hirtelen időjárás
változást vártak ettől a naptól.

Február 18.
Jókai Mór születés napja

Február 25.
A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja

1825-ben ezen a napon született Jókai Mór a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, a
nagy magyar regényíró, mesemondó, a márciusi ifjak egyi-

(Jacob Jordaens festménye)

Február 3.: Szent Balázs
püspök napja
Balázs a torokbetegségek
ellen védő szent, a legenda szerint megmentett egy
halszálkát nyelt fiút. Mivel
Magyarországon még a 20.
század első felében is – a
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ke, országgyűlési képviselő.
Életútjának állomásait korábbi
lapszámainkban részletesen
ismertettük, most csak érdekesség képen megemlítjük
kapcsolatát
Kecskeméttel,
ahová, miután tüdőbetegsége
miatt levegőváltozásra volt
szüksége, anyja küldte őt, jogot tanulni. Ezen alföldi város
testére, lelkére egyaránt üdvösen hatott. „Itt lett belőlem
ember! Itt lett belőlem magyar
író”, mondja visszaemlékezésében ő maga. Mellbaja teljesen megszűnt, szervezete
megerősödött.
Megismerte
az igazi magyar népéletet, a
népjellemet, a puszták világát. Kecskeméten a visszatért

A gyönyörű ótestamentumi nőalakot fürdés közben a
vének meglesték, majd házasságtörés hamis vádjával
illették. Zsuzsanna azonban
tisztázta magát és a véneket
elítélték. Ezt a bibliai történetet elő szokták adni az ún.
Zsuzsanna-játék során dramatizált formában. Ehhez a
naphoz kötődő időjárási megfigyelés szerint, ekkor szólal
meg a pacsirta, melynek éneke a tavasz közeledtére utal.

Február 24.
Mátyás napja, Szent Mátyás
apostol ünnepe
A Lévi nemzetségéből, Betlehemből származó Mátyás
tudós ember volt. Az Úr tanítványai közé tartozott: követte
Jézust „János keresztségétől
fogva egészen mennybevétele
napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt

Legeza Dénes István
felvétele

Ezt az emléknapot az Országgyűlés 2000. június 13án elfogadott határozata értelmében minden év február
25-én tartják. 1947. február
25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a
megszálló szovjet katonai
hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba
hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban
Összeállította: Kerényi Z.
Források: magyarkurir.hu,
wikipedia.org,
jelesnapok.oszk.hu)
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Farsang: a vidámság, a
mulatozás, a bálok és a
lakomák időszaka. Minden
évben ugyanakkor kezdődik, vízkereszttől (január
6.) – a húsvétot megelőző
negyven napos nagyböjt
kezdetéig –, hamvazószerdáig tart. 2020-ban ez február 26-ára esik.
Farsang! Mindenkiben felvillan a kép: jelmezes forgatag
jókedv, ünneplés. mulatozás.
Sokan szívesen és aktívan
részt is vesznek benne, de legalább annyian csak szemlélőként vállalnak részt az ünnep
sikerében. Ha viszont megkérdeznénk a farsangolókat, hogy
ismerik-e az ünnep eredetét,
többnyire csak egy fejrázás
lenne a válasz.
Ebben az írásunkban, melyet a https://www.mosthallottam.hu/erdekes/farsang-eredete-szokasok-hagyomanyok/
weboldal alapján állítottunk
össze, szeretnénk megosztani olvasóinkkal, a farsanggal
kapcsolatos fontosabb ismereteket, szokásokat, érdekességeket.
Ezt a kérdést érdemes két
részre bontva vizsgálni, mert
egyfelől létezik egy közvetett,
ókorba nyúló archaikus szál
és létezik egy közvetlen, néhány száz éves eredet, amely
a késő-középkorba vezet.
A Föld különböző országaiban zajló farsangi ünneplések
mindegyikének van egy közös eredője a múltban. Megjelenési formájukban ezek
a tél végi maszkos, álarcos,
jelmezes ünnepi vigasságok
és események. Ebben érhető
leginkább tetten az az ókori
vonulat, amely a világ számos
népénél hasonló gyökerekből
fakad.
A farsang név német nyelvterülethez köthető, osztrák-bajor eredetű szó, amelynek első írásos megjelenését
többféle dátumhoz is kapcsolják.
A Magyar Néprajzi Lexikon
1283-at adja meg első megjelenésként, de van olyan
szakmai oldal, amely ezt jóval
későbbre, a 14. század közepére teszi. A szó mai alakja
sok megközelítéssel elemezhető, de vélhetően mindkét
dátum valós lehet.
Nyelvészeti magyarázatok-

Farsang 2020

kal olvasóinkat nem fárasztva, lényeg az, hogy a farsang
végső szógyökere a ‘Fastenschank’, azaz ‘böjti kocsma’ szó, amely többszörös
szókapcsolat és átalakulás
után nyerte el mai ‘farsang’
formáját. Ez pedig nyilvánvaló utalás a húshagyó keddre,
mert a húsvéti böjti időszak
előtt ez volt az utolsó nap,
amikor még alkoholos italt lehetett fogyasztani.
Érdemes megemlíteni, hogy
a latin országokban ugyanerre az időszakra a ‘carneval’
(karnevál) szót használják.
Érdekessége a dolognak,
hogy a farsangtól teljesen eltérő hangzású carneval szó
kialakulásának érdemi gyökerei, pont ugyanoda vezetnek,
ahová a farsang szó gyökerei
is. Nevezetesen a húshagyó
keddhez. A carneval (karnevál) szó olasz eredetű őse, a
‘carnelevare’ ugyanis annyit
tesz: ‘húst eltávolít’.
A tél vége és tavasz kezdete, a termékenység és bőség
időszakának kezdete az ókori népek mindegyikénél jeles
ünnep volt, amit képletes
díszítéssel, különféle maszkokba és jelmezekbe bújva
ünnepeltek.
Az ősi kelta kultúra ‘imbolc‘ ünnepe, az ősi germán
Freia(Freyja) istennő köszöntése, vagy a Mezopotámiából
a hellenisztikus kultúrkörbe
asszimilálódó
‘saturnália‘
ünnepek, a görög ‘dionüszo-

szi‘ és római ‘lupercalia‘ ünnepek, mind-mind ennek az
ékes bizonyítékai. Ezeket az
archaikus ünnepeket tekinthetjük minden farsangok legrégebbi ősének.
A kereszténység elterjedésével azonban Európában
az ilyen típusú ünnepek gyakorlatilag eltűntek a mindennapokból és csak a középkor
végétől, a reneszánsz kibontakozásától kezdtek ismét
megjelenni.
Az eltűnése azzal magyarázható, hogy az álarcos-jelmezes mulatságok minden
esetben össznépi dorbézolással, evéssel-ivással párosultak. Főleg ez utóbbi következtében igen gyakoriak voltak a
randalírozások és erőszakos
cselekmények. Az erőszakot,
iszákosságot, torkosságot és
bujaságot pedig az akkor már
igen erős egyház nem nézte jó
szemmel, sőt néha egyenesen
az ördögtől valónak titulálta.
Ezért aztán minden eszközzel
megpróbálta visszaszorítani,
de a jelentős sikerek ellenére
sem sikerült teljesen felszámolnia.
Az egyház a középkor végétől taktikát váltott és az ősi
“farsangi” ünnepeket fokozatosan keresztény tartalommal kezdte megtölteni.
Az ókori Róma saturnália
örökségét életben tartó déli
városállamok azonban kivételek voltak.
(Velencében már a 11. szá-
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zadban születtek a helyi karnevállal kapcsolatban írásos
feljegyzések.)
Az ősi indíttatású népszokások ezen a vidéken folyamatosan jelen voltak és az
ezredfordulót követően szinte
észrevétlen átmenettel alakultak át pogány ünnepből
keresztény karnevállá.
Az átmenetben természetesen igen nagy szerepe volt a
keresztény egyháznak.
Ehhez jó alap volt II. Orbán pápa 1091-ben született
rendelete, amely az őskeresztény eredetű hamvazkodást –
hamvazó szerdát – hivatalos
egyházi ünnepnappá nyilvánította.
Ezzel az aktussal az ősi
termékenységi ünnepek bevonultak a karácsonyi ünnepkör
vége és az említett rendelettel kiterjesztett húsvéti ünnepkör kezdete közé.
Így már közvetlen időbeli
kapcsolat, érintkezési pont
jött létre a keresztény és pogány ünnepek között.
A fenti események hatására, az immár keresztény
tartalommal
megtölthető
télbúcsúztató már az egyház
számára is vállalható volt és
a siker az elmúlt évszázadok
alatt világméretű lett.
A farsangok és karneválok
középkortól megjelenő új szokásai mára minden kontinensen elterjedtek.
A hagyományok megőrzése
és a mai kor normáinak megfelelő bemutatása az eredeti
“örömködésen”
már jócskán túlnyúlik.
Egész iparág épült rá, amely
komoly pénzügyi bevételt generáló turisztikai látványosságot nyújt világszerte a sok
millió érdeklődőnek.
A magyar farsangi szokások jellemzően néphagyományokra épülnek, mégpedig elsősorban német
eredetű néphagyományokra.
Legrégebbi képviselői a farsangi köszöntők valamint a
maszkos-jelmezes felvonulások, az úgynevezett maszkos
alakoskodások.
Ahogy arról az előzőekben
már írtunk a farsang szó germán eredetű, így nem meglepő, hogy a szokások túlnyomó
része is onnan ered. Az ebből
a kultúrkörből származó far-
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sangoló szokások elsősorban
a nép, a városi polgárság és
vidéki parasztság körében
nyertek termékeny befogadókra.
Az arisztokrácia körében
inkább a népi csoport által úri
huncutságnak tartott, itáliai
eredetű karneválozás fényűző
szokásai terjedtek el.
Ennek a kettősségnek a
hatása a mai napig tetten
érhető. Elég, ha a jól ismert
operabált és mondjuk, a
busójárást vetjük össze.
A jelmezes felvonulások,
maszkos alakoskodások is
szorosan kötődnek a farsanghoz. Ide sorolhatjuk elsősorban az itáliai-francia reneszánsz mintát követő álarcos
mulatságokat. Az álarcos
bálok alapvetően az arisztokrácia, illetve a nagypolgárság
ünneplési formái maradtak.
Ez a fényűző környezetben
tartott ünneplés rövid időn
belül a legnépszerűbb, legrangosabb és legfontosabb
társadalmi események sorá-
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Busójárás

ba emelkedett. Mai tipikus
képviselői között található
például a bécsi és pesti operabál, vagy az Anna-bál.
Természetesen a báli szezonnak nevezett időszaknak
számos népi bálozási vonatkozása is van.
Kialakultak a különböző
szakmák és népcsoportok
báljai, mint például a céhes

bálok, ahol egy-egy szakma
képviselői ünnepeltek közösen. Ekkor indultak hódító útjukra a terület alapján
szerveződő bálok, amelynek
tipikus képviselői a batyus
bálok. A batyus bálnak az volt
a sajátossága, hogy a résztvevők maguk vitték a mulatozáshoz szükséges ételeket és
italokat.

Az ünneplők néha nemenként vagy korcsoportonként
különültek el. Ilyen esemény
volt például az asszonyfarsang.
A farsangi ünnepkör leglátványosabb elemei a jelmezes felvonulások. A világ sok
országában zajló vidám felvonulások közös jellemzője,
hogy az utolsó farsangi hétvégére esnek, illetve a hosszabb
ideig tartóknak ekkor van a
csúcspontjuk.
Hazánkban a legismertebb
farsanghoz kötődő maszkos
felvonulás a mohácsi busójárás.
Nemzetközi vizekre evezve
pedig két jól ismert rendezvényt érdemes kiemelni, a
riói karnevált és a velencei
karnevált.
A farsangi köszöntők is a
legrégebbi farsangi szokások
közé tartoznak. Jellemzően
adománygyűjtéssel párosuló
népszokások voltak, amelyek
művelői elsősorban férfiak
esetleg gyerekek voltak. Két
legjellemzőbb formája a bakkuszjárás és a farsangi dőre.

Januári számvetés dr. Fekete Gáborral

– Nem túlzás azt állítani,
hogy az időnként amúgyis
szinte járhatatlan földutak
állapota
katasztrofálissá
válik, ha valami ok miatt
nehéz munkagépek, teherhordók zúdulnak rájuk. Úgy
tudom, ezt januárban képviselőként ön is megtapasztalta.
– Valóban. Katonatelepen a
hónap legnagyobb problémája
az volt, hogy a Hosszúnyelű
utcában az út állapota rendkívül rossz lett. Emiatt jogos
felháborodás alakult ki, amit
a lakosok a Facebookon is
közzétettek. A problémát a
Városüzemeltetési Kft. illetékes munkatársainak, mind
írásban, mind telefonon, többszörösen bejelentettem, de az
indoklás az volt, hogy 0 CO
alatt a gréderezésnek nincs
értelme, mert az út ilyenkor
jeges lapokban jön fel és még
rosszabb lesz az út, mint előtte volt. Viszont az út állapota
annyira rossz volt, hogy a városüzemeltetési Kft. vezetőjével történő személyes egyeztetés után abban maradtunk,
hogy megnézik tudnak-e ott
valamit csinálni. Így a gépe-

ket kivezényelték a helyszínre.
Sok próbálkozás után an�nyit tudtak csinálni, hogy a
Hosszúnyelű utca a vasúttól
az Oportó utcáig és maga az
Oportó utca nagyjából járható
lett. Itt köszönet Bíró Tivadar
úrnak is, aki az utcaközösség
élére állt, megfogalmazta és
kitartóan képviselte a lakosság
jogos kérését. A helyi lakóknak
tájékoztatásul mondom, hogy
ha a helyszínen azt látták,
hogy az út szélén áll járó motorral az úthenger, vagy a gréder, az nem azt jelenti, hogy
nem dolgoztak, hanem azt
várták, hogy mikor megy plusz
7 fok fölé a hőmérséklet, mivel
e fok felett lehetett valamit javítani az úton.
– Úgy tudom, személyesen is megtekintette a
munkálatokat.
– Így történt. Sajnos személyesen is meggyőződtem arról,
hogy mínuszokban táblákban
jött fel a homok és nem lehetett szétpréselni. Szerencsére
az Oportó és a Hosszúnyelű
utca elején valamiért sikerrel
jártak a gépek, de sok helyen,
mint mondtam nem. Legközelebb csak tavasszal tudom a

gréderezést kérni, addig kérem a lakosokat, hogy legyenek türelemmel.
– Helyszíni bejárás volt a
Katonatelep-Orchidea utca
és környezetében is. Erre
miért volt szükség?
– A helyszíni szemle oka
az volt, hogy az utcalakók levelet írtak az önkormányzatnak, kérve, vizsgálják felül az
Borbolya, Som, Hortenzia,
Orchidea, Kökörcsin, Magnólia utcákon áthaladó teherforgalmat, melyek az építkezési
területekre érkeznek. A szemlén részt vettek: Ballai József,
Orchidea utcai lakos, Kocsis
Balázs, az építési területek
tulajdonosa,Vaszkó József a
városüzemeltetés
képviseletében, Antal László az önkormányzattól és jómagam. A
szemle végén jegyzőkönyvben
rögzítettük, hogy az építkezés
a 441-es sz. főútról a 0446
hrsz-ú önkormányzati úton keresztül lesz feltárható. Feltétel
a földút eredeti szélességének
visszaállítása, a benőtt fák
kivágása, és a földút karbantartása. Ezt március 31-ig kell
elvégeznie a Városüzemeltetési Kft-nek. Ezt követően pedig

a Borbolya, Som, Hortenzia,
Orchidea, Kökörcsin, Magnólia
utcákról kitiltásra kerülnek az
5 tonnánál nagyobb terhelésű
tehergépkocsik.
– Bár érthetően mindenki
azonnali megoldást szeretne, a március vége azért belátható időpont.
– Remélem addig kitart
az itteni lakosok türelme is.
Dehogy valami örvendetes
eseményről is szó essék: szerintem várakozáson felül jól sikerült a február 8-i katonatelepi disznótor, amelyen magam
is személyesen részt vettem.
Még a kolbásztöltő versenybe
is beszálltam. Meglepett, hogy
a katonatelepiek közül milyen
sokan vállalták az egész napos
önkéntes munkát. Böllérkedéssel, mosogatással, főzéssel, felszolgálással idősebbek,
fiatalok, sőt még gyerekek is
szorgoskodtak azért, hogy a
reggeltől estig megjelent több
száz katonatelepi lakos jól
érezze magát. Ez egy igazi közösségkovácsoló rendezvény
volt, amihez csak gratulálni tudok a szervezőknek és a közreműködő segítőknek.
Kovács Klára
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Jól indult a kecskeméti
közösségi közlekedés
Májusban jönnek a Mercedes buszok. A kecskeméti
közgyűlés tavaly márciusban döntött arról, hogy
saját közlekedési társaságot alapít, s létrehozta
a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-t. Féléves
szervezés után ez év január elsejétől ez a társaság szervezi és irányítja
a kecskeméti közösségi
közlekedést, irányítja a vonalhálózat és a menetrend
kialakítását és kezeli a város közlekedési vagyonát.
A változástól mindenki azt
reméli, hogy az igényekhez
igazodóan, sűrűbben indulnak a buszok, kényelmesebbek lesznek és természetesen pontosabbak.
– Mi is ezt reméljük, ezért
dolgozunk – mondja Hári
Ernő, a társaság ügyvezetője. Néhány kisebb zökkenőtől
eltekintve azt hiszem jól indultunk. Legalábbis erre vallanak az utasok észrevételei,
visszajelzései. Huszonöt éve
dolgozom a személyszállításban, de ilyen nagyszámú pozitív hangvételű reagálást még
soha nem tapasztaltam. Az
utasok dicsérik például, hogy
végre melegek a buszok. Kritikát alig kaptunk, ha igen, azt
is tényszerűen megjelölt információkkal, ami nagyban segíti
a mi munkánkat is.
– Mondana a kritikára is
példát?
Igen. Bizonyos járatokon
csuklós buszt kérnének az
utasok, mert nem férnek fel.
Értjük a gondot, igyekszünk
orvosolni, vagy az adott időszakban sűríteni a járatokat
egy-egy vonalon. Megismétlem, a jelzések szinte kivétel
nélkül segítőszándékúak. Kaptunk például egy bejelentést
arról, hogy az egyik megállóban megrongálódott a buszmegállót jelző KRESZ tábla.
Azonnal intézkedtünk.
– Úgy tudom az előkészületek fontos része volt,
hogy minden egyes járaton

forgalomszámlálást végeztek, s ez alapján állították
össze a menetrendet. De
mi történik azokkal a járatokkal, amelyeken kevesen
utaznak, például a 10-es
busszal, hogy a választókerület berkein belül maradjunk, idővel megszűnik?
– Semmiképpen, de ennek
a vonalnak a vonalvezetését is
át kell gondolnunk, mint ahogy
az idei év fő feladata a teljes
helyi autóbuszhálózat újragondolása, indokolt esetben
korrekciója. A feladat során

– Vegyük sorra a választókerületet, kezdjük a katonatelepi járatokkal.
– Katonatelepről semmilyen
panasz nem érkezett. Néhány járat esetében kérték,
hogy lehetőség szerint csuklós autóbusszal közlekedjünk,
vizsgáljuk ennek lehetőségét.
A 23-as illetve 23A jelzésű
buszok megfelelő sűrűséggel
közlekednek. A 23-as például
iskolai tanítási napokon reggel
hattól hét óra negyvenötig 15
percenként jár. Hozzáteszem
a legelső járat munkanapokon

kiemelt figyelemmel leszünk
arra, hogy elsősorban a hivatásforgalmi és egészségügyi
ellátással kapcsolatos, valamint valós és jogos közösségi érdeket szolgáló igényeket
minél nagyobb mértékben ki
tudjuk szolgálni.
– Nem lenne érdemes a
Törekvés faluig kivinni a
10-est? Vagy úgynevezett
mini buszokat üzemeltetni?
– A kis buszhoz is kell vezető, annak munkabére van, szabadsága, a járműre biztosítás
kell és üzemanyag, valamint
ugyanolyan
gyakorisággal
kell szervízeltetni is. Hálózati szinten valós hatékonyság
növelést ezzel a módszerrel
nem lehet elérni. Egyébként
Törekvés falu illetve a környékbeli külterületi lakosok
helyi bérlettel felszállhatnak
lajosmizsei távolsági járatokra, melyek csúcsidőszakban
20-30 percenként közlekednek. Erre külön megállapodást kötöttünk az Innovációs
és Technológiai Minisztériummal.

4 óra 15 perckor, hétvégén
pedig 4 óra 10 perckor indul
és az utolsó járat egységesen
22.30-kor.
– Munkaszüneti napokon is?
– Igen. Vannak olyan munkahelyek – így a kórház, rendőrség, tűzoltóság, mentők,
folyamatosan üzemelő gyárak
–, ahová be kell érni hétvégén,
ünnepnapon is. A menetrend
összeállításánál ilyen, szempontokat is figyelembe kell
venni. Ahogy például azt is,
hogy Borbás úgynevezett alvó
településrész. Ez azt jelenti,
hogy a lakosok reggel elmennek munkába, iskolába, s csak
késő délután, kora este utaznak haza.
– Ez a menetrend már
végérvényes?
– Az élet mindig produkálhat olyan fordulatokat, mondjuk egy nagyobb létszámú új
munkahely belépését, vagy
intézmény hálózat változásaiból adódó mobilitási igényváltozásokat, így soha nem lehet
véglegességben gondolkodni.
A társaság egyebek között

azért jött létre, hogy rugalmasan, a mindenkori igényekhez
igazodóan szervezze a közösségi közlekedést. Az átfogó
forgalomszámlálást természetesen idén is folytatjuk. S ha
már a fordulatoknál tartunk,
május elsejétől igen kedvező
változás jön a kecskeméti közösségi közlekedésben. Addig
ugyanis megérkeznek a Debrecenben most gyártott vadonatúj Mercedes szóló buszok,
amelyek alacsonypadlózatúak,
klímával ellátottak, kényelmesebbek és környezetkímélőbbek a jelenlegi buszoknál.
Negyvenöt darabot kapunk
belőlük.
– Szeretne-e még valamire kitérni?
– Igen. Nagyon fontos, hogy
a lakosság szemlélete is változzon. Ha többen letennék
a kocsit, és autóbusszal közlekednének, az biztos, hogy
kevesebb lenne a dugó. Ebből
adódóan az autóbuszok is pontosabban közlekedhetnének,
így kiszámíthatóbb és ezen keresztül magasabb színvonalú
lenne a helyi autóbusz közlekedés. Emiatt tehát egyre többen
vennék igénybe, ami azt jelenti,
hogy tovább tudnánk növelni a
vonalak és a járatok számát,
tehát megint emelkedne a
szolgáltatás színvonala, és az
sem mellékes, hogy a közösségi közlekedés környezetkímélő és pénztárcabarát is. Egy
össz
vonalas dolgozói bérlet
ára havi 6610 forint, ez jelenleg 15-17 liter üzemanyag ára,
és akkor még nem beszéltünk
a biztosításokról, adókról és
arról a pénzről, amit az autó
árakor kifizettünk és gyakorlatilag, az idő előre haladtával,
egyre kevesebb eséllyel fogunk
visszakapni annak eladásakor.
Összegezve: mi igyekszünk
mindent megtenni az utasok
jobb ellátásáért, de csak a lakossággal közösen és együtt
gondolkodva tudunk a környezetünkért és városunkért többet tenni.
Kovács Klára
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Pályázati felhívás – összefoglaló
A támogatás célja:
Tanyán élő természetes személyek, gazdálkodók háztartási léptékű villamos energia, és
vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztései.
Pályázók köre:
1. célterület: természetes
személyek
2. célterület: települési önkormányzatok
Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenységek:
Háztartási léptékű, az adott
tanyás ingatlanon megvalósuló,
– szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése – megújuló energia felhasználása
kötelező (pl. napelemes rendszer),
– ivóvízellátást szolgáló
rendszer kiépítése (pl. háztartási törpe-vízmű),
– szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése (pl. egyedi szennyvízkezelő
berendezés).
Választható, önállóan
nem támogatható tevékenységek:
– generátor beszerzése
(csak 2. célterület esetén)
– már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója
– épületen belüli vízvezeték
rendszer felújítása, kiépítése
– beruházás során sérült
közúthálózati sáv, járda, kapu-

A felhívás megnevezése:
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései
VP6-7.2.1.4-17
bejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.)
helyreállítása
– próbaüzem
– üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás
– projektmenedzsment
– támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez
és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása
– előkészítési tevékenységek
– monitoring rendszer kiépítése
– fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló
helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által
Egyéb elvárások:
2. célterület esetében Ön-

kormányzat és a fejlesztéssel
érintett ingatlan (ok) tulajdonosával / tulajdonosaival
együttműködési szerződés(eke)t kell kötni, amely tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket. A szerződéseket
csatolni kell a támogatási kérelemhez.
Az önkormányzat és a tanyatulajdonosok egymás között a kötelezettségeket és
a működtetési feltételeket a
helyi önkormányzati rendelet
alapján kialakított szerződésben kell rögzíteni.
A szerződésben az alábbi
pontokat kell kötelezően feltüntetni:
– a fejleszteni kívánt tanyák
címe, helyrajzi száma;
– a fejleszteni kívánt tanyákon élő lakosok neve;
– a szerződés tárgya;
– az ingatlanra telepített

létesítmények mennyisége és
műszaki specifikációja;
– pénzügyi feltételek, vonzatok.
A szerződésben a fejleszteni kívánt tanyán élő lakosok
vállalják, hogy hozzájárulnak
a pályázat benyújtásához,
annak végrehajtásához és
a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi
aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban
a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
Benyújtási határidő: 13.
(utolsó) benyújtási szakasz:
2020. április 3.
A támogatási kérelmet kizárólag az MVH elektronikus
felületén, elektronikus úton az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő
szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani!

1. célterület (természetes személy pályázó)
95% - kecskeméti járásban

2. célterület (önkormányzat pályázó)
85% - kecskeméti járásban

Vissza nem térítendő támogatás összege:
1. célterület (természetes személy pályázó)
maximum 6,2 millió Ft

2. célterület (önkormányzat pályázó)
maximum 50 millió Ft

jóváhagyható támogatási összeg alsó határa
tanyánként 200.000 Ft
jóváhagyható támogatási összeg felső határa
tanyánként 8.000.000 Ft

A Mathiász János Általános Iskola városi szintű
RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET óvodás korú gyermekek számára
„NYITNIKÉK” címmel
„Somvirág, somvirág,
aranysárga a világ.
Kakukkfű, kakukkszó,
kirándulni volna jó….”
Téma: Ugye Te is voltál kirándulni! Családi nyaralás, bicikli
túra, erdei séta, hétvégi kirándulás….. Ezek alkalmával
olyan élményekre tehetünk
szert, olyan csodálatos dolgokat láthatunk, amelyeket
érdemes megörökíteni. Emlékezetesek maradnak az átélt

események, nem feledjük a táj szépségét akár télről,
akár nyárról legyen szó.
Nézegessetek fényképeket,
képeket,
l ap o z ga s s at o k
könyveket, beszélgessetek szüleitekkel
a közös kalandokról, meséljétek el az óvó néniknek, amiket
átéltetek!

Idézzétek fel legkedvesebb emlékeiteket! Kérjetek segítséget
s z ü l e i t e k t ő l,
testvéreitektől,
és az óvó néniktől! Rajzaitok
által
osszátok
meg velünk is a
legemlékezetesebb élményeiteket!
Beérkezési határidő:
2020. március 6.

A legszebb alkotásokból a
zsűri értékelését követően
kiállítást rendezünk iskolánkban. A zsűri által helyezett
művek készítői jutalomban részesülnek.
A kiállítás megnyitása és a
díjak átadása:
2020. március 20.
Információ:
Tel.: 76/471-045
e-mail:
mathiaszjanos@
mathiasz-kmet.sulinet.hu
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Kertgondozás felsőfokon – Katonatelepről
Noha tudom, a kutya nem eszi
meg a telet, de a január végi
már-már tavaszias időjárásban megint elcsábultam. Mint
már oly sok éven át mindig,
most is összevásároltam egy
csomó magot, virághagymát,
– tövet, s átadtam magam az
ábrándozásnak, hogy milyen
szép kertem lesz. Nem akartam tudomásul venni a szomorú valóságot – ami évek óta
így történik –, hogy a kezdeti
nagy lelkesedés után elfogy az
erőm a gyomokkal való áldatlan küzdelemben (gyomirtót
elvből nem használok), kisül a
föld, mert azon a héten, amikor locsolni kellett volna, éppen nem voltam otthon, vagy
ellenkezőleg egy hét alatt az
esőzések nyomán méteresre
nőtt a fű, a gaz. Előre vetítve
a nem kívánatos jövőt feljajdultam magamban: hát nincs
a világon valaki, akire rá merném bízni a kertemet, akkor is
ha távol vagyok?
S mit tesz a véletlen? A
legutóbbi szerkesztőségi értekezleten kiderült, hogy egyik
szerkesztőtársunknak és feleségének kertészeti cégük van.
Minél többet beszélgettünk,
annál inkább rájöttem: nekem – s bizonyára még sokaknak - rájuk van szükségem.
A katonatelepi GardenAngels
kertfenntartó cég fiatal, megnyerő tulajdonosaira: Makai
Zsuzsannára és Makai Krisztiánra. Őket kérem: mutassák
be magukat és a céget.
Zsuzsanna: – 2018-ban
kezdtük el ezt a tevékenységet. Akkoriban kormányhivatalban dolgoztam és éreztem,
hogy életem végéig nem azt
szeretném csinálni. Hatezer
négyzetméteres saját kertünk
van, amit imádtam akkor is
művelni. Egyik barátunk kérdezte, hogy miért nem kertgondozással foglalkozunk. Innentől kezdve felgyorsultak a
dolgok. Elkezdtünk intenzíven
tanulni, tájékozódni, fejlődni.
Én tanultam gőzerővel a szakmai részt, férjem Krisztián
az üzleti oldalt kezdte ös�szerakni, így rajzolódott ki a
végső, egyedi üzleti koncepció őszre. Ekkor saját erőből
megvásároltuk a vállalkozáshoz szükséges gépeket és in-

dultunk. Eleinte egyedül dolgoztam, de
olyan ütemben
bővült a kereslet, hogy 2019
őszén férjem
is ideigazolt a
pénzügyi szférából. Régóta
tervezte a váltást, de ekkor
jött el az ideje.
– Mit jelent az
egyedi koncepció egy
kertfenntartással foglalkozó cégnél?
Krisztián: – Tömören, hogy
az ügyfélnek csak kávéznia
kelljen a kertjében. Havi vagy
éves átalánydíjért mi teljes
körűen karbantartjuk a kertjét. Kicsit jobban kifejtve: sok
céget megvizsgáltunk, sok potenciális ügyféllel beszélgettünk. Felmértük a piacot és az
igényeket. Ennek eredményeként arra törekedtünk, hogy
olyan szolgáltatást nyújtsunk,
amit mi magunk is szívesen
tapasztalnánk. Kiszámítható,
korrekt, pontos, csavaroktól
mentes és egyenes.
Zsuzsanna: – És a lehető
leginkább
környezetbarát.
Fontos szempont volt, hogy
amennyire lehetséges, óvjuk
környezetünket, így esett a
választásunk akkumulátoros
kertfenntartó gépekre. Szinte
mindent ezekkel csinálunk,
így halk, pontos és környezetbarát módon műveljük
ügyfeleink kertjeit. Leginkább
a szerves tápanyagok használatát részesítjük előnyben.
Ahol például kisgyermek vagy
kutya van, ott elvből nem is
használnánk komoly vegyszereket.
– Hogyan lesz valaki az
ügyfeletek?
Zsuzsanna: – Ma már jellemzően megtalálnak bennünket olyan családok, akik nem
érnek rá a kertjükkel foglalkozni, esetleg nem akarnak
gépeket venni, fenntartani
vagy nem értenek a növényekhez, de szeretnének szép kertet találni, mikor hazaérnek.
Vannak az ügyfeleink között
idős emberek is, akik részére gyermekeik rendelték meg
a kertfenntartást. Sok ügyfelünknek drágább az ideje

annál, hogy a hétvégéjén reggeltől
estig a kertjében dolgozzon, s mégsem olyan,
amilyennek
megálmodta. Inkább
játszik
a
gyermekeivel
vagy a hivatását
gyakorolja. Tehát
tényleg sokféle élethelyzetben hasznos szolgáltatásunk.
Krisztián: – Ha érkezik egy
megkeresés, megnézzük a
kertet, műholdkép alapján lemérjük a pontos művelendő
terület nagyságát. Amennyiben valaki folytonos kertfenntartással szeretne megbízni
bennünket három féle csomagajánlatot adunk, melyből tud
választani. Ha eseti munkát
kér valaki (például családi
kerti parti előtti kertigazítás
vagy házeladás előtti fotózás
miatt kell rendbe rakni a kertet), akkor eseti árajánlatot
adunk. Minden esetben szerződéses alapon dolgozunk,
még a legkisebb munkáknál
is.
– Mit tapasztal az ügyfél,
ha már állandó megrendelőtök?
Zsuzsanna: – Általában
kulcsátadás mellett döntenek ügyfeleink, tehát minden
művelendő területhez kapunk
kulcsot, így nem kell az ügyfélnek igazodnia hozzánk és
viszont. Hét-tíznaponta megyünk minden kertbe. Egy
nappal előre küldünk egy
e-mailt a várható érkezésünkről. Amikor a kertbe érkezünk,
a saját telefonos alkalmazásunkkal készítünk egy fotót a
kertről, ezt azonnal megkapja ügyfelünk, így tudja, hogy
most léptünk be a kertjébe.
Mikor végzünk a munkánkkal,
a kertet lefotózzuk és ekkor
is kap egy e-mailt ügyfelünk.
Így pontosan tudja, hogy aznap miket végeztünk el, mikor
hagytuk el kertjét, ki volt a
munka felelőse és a fotókat is
megnézheti.
Krisztián: – Ugyanekkor
ez a teljesítési igazolás is,
valamint ez teszi lehetővé a

későbbi tervezést. Pontosan
tudjuk, melyik munkafolyamatunk melyik kertben hány
percet vesz igénybe, így hatékonyabb a későbbi munkaszervezés és időbeosztás.
Emellett a reptéri meteorológia is nagy segítségünkre
van a tervezésben és még
sok-sok dolog, ami lehetővé
teszi, hogy ügyfeleink a lehető
legjobb szolgáltatást kapják.
– Tervezitek a bővítést?
Zsuzsanna: – Mások kertjében dolgozni bizalmi dolog,
ezen túl elég drága gépekkel
dolgozunk. Nehéz olyan munkaerőt találni, aki hasonló
körültekintéssel és igényességgel végzi el a feladatokat,
így ebbe az irányba nem gondolkodunk.
Krisztián: – A rendszer viszont, amit megalkottunk
sokkal szélesebb kör kiszolgálására alkalmas, így mikor egy
pécsi ismerősünk kérdezte,
miként csatlakozhat hozzánk,
a franchise hálózat létrehozása mellett döntöttünk. Így már
más kertfenntartó cégek is
dolgoznak a mi programunkkal, a mi szerződéseinkkel a
mi arculatunkat használva.
– Mekkora kerteket műveltek és hogyan lehet benneteket megtalálni?
Zsuzsanna: – Jelenlegi ügyfeleink kertjei 300 négyzetméter és 3100 négyzetméter
közöttiek, de minden kert egy
kicsit más. Más a gyep állapota, más a talaj PH értéke,
mást és mást igényelnek a növények, így minden esetben az
adott kerthez igazítva döntjük
el, hogy milyen tápanyagokat
és gondozást igényel ahhoz,
hogy a legjobbat hozzuk ki belőle.
Krisztián: – Elérhetőek vagyunk a +36205541885-ös
telefonszámon, vagy ha bővebben szeretne valaki tájékozódni rólunk, akkor keresse
fel a www.gardenangels.hu
weboldalunkat.
– Elmondásotok szerint
érzékelem, hogy maximalizmusra törekedtek, szlogenetekhez méltón kertgondozást
mesterfokon. Köszönöm a
beszélgetést és sok sikert
kívánok a szezonra.
Kovács Klára
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Amikor ezeket a sorokat írom,
naponta cikkek sokasága jelenik meg a Kínából indult koronavírussal kapcsolatosan. Van
köztük tudományos igényű,
szenzációhajhász, megelőzési
lehetőségeket firtató és összeesküvés-elméleteket bemutató
is. Az ember csak kapkodja a
fejét, azt se tudja kinek hig�gyen, és valószínűleg annak
fog, amelyik legközelebb áll
hozzá, amivel ő is egyetért.
Ugyanakkor, mivel a „csapból is
ez folyik”, már unjuk a témát,
tovább kellene lépni rajta. Aztán persze könnyen lehet, hogy
mire ezek a sorok megjelennek, már hazánkban is vannak
fertőzöttek, rosszabb esetben
halálos áldozatok is. Nem ez a
világtörténelem, de még csak a
21. század első járványa sem.
Voltak idők, amikor minden
évben emberek ezrei, tízezrei
haltak meg járványokban, vagy
olyan betegségekben, amelyekből a mai gyógyszerek mellett
mi néhány nap alatt meggyógyulunk. Az emberek sokkal inkább számoltak a halállal, mint
mi, így a „mi történik a halál
után” kérdése is sokkal inkább
foglalkoztatta őket.
Mire késztethet minket a kialakult helyzet, vagy bármilyen
más válság, ami világunkban,
életünkben bekövetkezik?
Át kell gondolnunk, mi a helyes sorrend az életünkben!

Katonatelepi Közügyek

2020. február

Életből életbe
Életünk nagy traumái átalakítják a mindennapjainkat, megváltoztathatják a szokásainkat.
Át kell gondolnunk, mi az, ami
igazán fontos. Ilyenkor jobban
előtérbe kerül a szeretet, a család, munka helyett a pihenés,
a minőségi idő, a hit. Aztán
többnyire, ha elmúlik a nehézség lassan, de biztosan minden
visszatér a régi kerékvágásba,
míg újra ki nem zökkent onnan
valami. Mi lenne, ha nem lenne
szükség nehézségekre ahhoz,
hogy rendbe tegyük a dolgainkat? A Szentírásban Isten világos értékeket és sorrendet ad
az embernek: család, szeretet,
munka-hivatás, jótékonykodás.
Olyan értékek ezek, amelyek
mindannyiunk számára fontosak, ugyanakkor érezzük a
hiányosságainkat is ezen a téren. A Bibliában Jézus Krisztus
azt mondja, keressétek először
az Isten országát, s ezek mind
ráadásul megadatnak nektek.
Vagyis a helyes sorrendjeinket
azért nem tudjuk megtartani,
mert nem az első helyen szerepel az Isten. Isten nem azt
akarja, hogy lemondjunk az
életről, hanem azt, hogy legyen
helyén a sorrend.
Át kell gondolnunk, hogy

amink van, az mennyire maradandó. Mindannyiunk célja, hogy valamiképpen nyomot hagyjunk magunk után
a világban. Ezért dolgozunk,
ezért próbálunk úgy gyermeket nevelni, hogy annak lássuk
eredményét. Hisszük, utódainkban élünk tovább. A tárgyak
is fontosak, amik körülveszik,
kényelmesebbé teszik az életünket. Ezzel nincs is baj. Ám
tudjuk, a tárgyak értéktelenné
válnak, kidobjuk őket, elhasználódnak. Az emberekre gyakorolt hatásunk bizonytalan,
sok kudarcot kell elszenvednünk ebben. Mi marad utánunk? A Bibliában Jézus azt
mondja, hogy az ember gyűjthet sokféle dolgot: elmúló és
örök kincseket. Nem mondja
azt, hogy az elmúló dolgok nem
lehetnek fontosak. Arra azonban emlékeztet minket, hogy
van, ami örök. Mennyei, vagyis
maradandó kincsek gyűjtésére és gyarapítására biztat: hit,
szeretet, remény, tisztesség,
becsület.
A megmaradó, örök kincsek
között az örök életet kell megtalálnunk! Az élet múlandósága – válságok és járványok
között különösen – állandó

Laczay András
lelkipásztor

tapasztalatunk. Érezzük, hogy
az életnek többnek kell lennie,
mint földi évtizedeinknek, és
többnek kell lennie a mindennapi munkánál és tevékenységeinknél. Isten az embert örök
életre alkotta, ami véget nem
érő, boldog életet jelent. Ez
ma nem a miénk. Annyi maradt meg belőle, hogy vágyunk
a jobbra és teljesebbre. Az élet
múlandóságával szemben Isten az élet örökkévalóságát
kínálja. Azt, amit Jézus Krisztus szerzett vissza az ember,
mindannyiunk számára. Arra
biztat az Úr, hogy ne mondjunk
le erről, legyen célunk az örök
élet. Az élet mulandóságával
szemben meg kell keresnünk
az örök életet. Törekedjünk
erre bátran!

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: 13–17 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 7698259
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,
vasárnap 6–11 óráig Tel.: +3630 7697370
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu
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Adókedvezmény súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek esetén
A 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet 18 olyan betegségcsoportot (ez hétszáz betegséget jelent) határoz
meg, amelyek esetén érvényesíthető az adókedvezmény.
A kormányrendeletben a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek listája megtalálható.
Az adókedvezmény a személyi jövedelemadóból érvényesíthető,
szakorvosi,
szakambulanciai vagy ezek
alapján háziorvosi igazolással, amit az adótörvényben
meghatározott ideig meg kell
őrizni.
Tehát kedvezményt az érvényesíthet, aki a kormányrendelet mellékletében meghatározott betegségben szenved,
vagy a mellékletben meghatározott fogyatékossággal él.
A mellékletben nem szereplő
betegségek után nem érvényesíthető az adókedvezmény.
A kormányrendeletben szereplő betegségek a teljesség
igénye nélkül a következők:
• hallási fogyatékosság
• látási fogyatékosság
• mozgásszervi fogyatékosság
• elzáródást okozó érbetegségek
• súlyos szervi károsodással
járó immunbetegségek
• veleszületett enzimopátiák, e körbe tartoznak – többek
között – a laktóz érzékenység
miatt fellépő betegségek
• emésztőrendszer betegségei, e körbe tartoznak – többek
között – a glutén érzékenység
miatt fellépő betegségek endokrin és anyagcsere betegségek, ezen belül is az I. típusú,
és a szövődményekkel járó II.
típusú cukorbetegség.

A személyi kedvezmény
igénybevételének feltételei
Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a magánszemélynek már az igénybevétel időpontjában legyen a
súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolása,
vagy a rokkantsági járadékra,
fogyatékossági támogatásra jogosító határozata.
A 2019. előtti évekre csak
akkor érvényesíthető a kedvez-

mény, ha az igazoláson a súlyos
fogyatékosság kezdő időpontja
2019. január 1. előtti dátum.
Igazolás alapján minden évben érvényesíthető az adókedvezmény.
Az orvosi igazolást nem kell
csatolni az adóbevalláshoz, de
az elévülési idő végéig meg
kell őrizni, mert egy esetleges
adóellenőrzéskor a kedvezményre jogosultság ezzel igazolható.
A súlyos fogyatékosság minősítése nem a Nemzeti Adóés Vámhivatal hatáskörébe
tartozó adójogi, hanem orvos
szakmai kérdés.
A személyi kedvezmény
igénybevételének
feltétele,
hogy a súlyosan fogyatékos
magánszemélynek legyen adóköteles jövedelme.
A kedvezmény érvényesítésének joga másnak például
szülőnek, házastársnak át nem
adható.

Receptkiváltás rendelkezéseinek módosulása
Saját részre történő receptkiváltás:
14 éves kortól mindenki
maga is kiválthatja a gyógyszereit
14 év alatti gyermek gyógyszerét csak felnőtt válthatja ki.
Recepttel
A megszokott módon tudja
kiváltani a gyógyszerét
Az orvos a receptjét kézzel,
vagy géppel is írhatja, de NEM
szerepel a vényen
– az, hogy „Felírási igazolás”
– harmadik vonalkód

Felírási igazolással
Az orvos a receptjét az elektronikus térbe töltötte fel, és
az ön kérésére kiadta az arról
szóló igazolást. A felírási igazolás átadásával tudja kiváltani a gyógyszereit.
A vényen szerepel:
– az, hogy „Felírási igazolás”
– harmadik vonalkód
Iratokkal
A megfelelő iratok bemutatásával hozzáférhet az elektronikus receptjeihez.
Szükségesek:
– egy, az Ön azonosítására
alkalmas fényképes igazolvány
– TAJ-kártya
Vagy:
– az Ön E-személyi igazolványa,
– ha ismeri annak PIN kódját

Más részére történő
receptkiváltás
Recepttel
Az eddig megszokott módon
válthatja ki a receptet.
Az orvos a páciens receptjét
kézzel, vagy géppel is felírhatta, de NEM szerepel a vényen:
– az, hogy „Felírási igazolás”
– harmadik vonalkód
Felírási igazolással:
Az orvos a páciens receptjét
a térbe töltötte fel, és kérésére
kiadta az arról szóló igazolást.
Ön kérje el ezt a pácienstől, annak segítségével tudja a
gyógyszert kiváltani!
A vényen szerepel:
– az, hogy „Felírási igazolás”
– harmadik vonalkód
Meghatalmazással:
Hamarosan! A jogszabály
környezet kialakítása elindult,
így hamarosan elektronikus
meghatalmazással kiváltható
lesz a gyógyszer.

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

GYAKORI KÉRDÉSEK

„Nem is kell orvoshoz mennem, ha az állandó gyógyszereimre van szükségem?”
De. Ugyanis az orvos írja fel,
magától a térbe a rendszeresen szedett gyógyszerek sem
kerülnek fel.
A receptírás pedig meghatározott időközönkénti orvosi
vizsgálathoz kötött.
„Meddig jók az e-receptek?”
Ugyanúgy a felírástól számított 3 hónapig érvényesek,
mint a hagyományos vények.
Ez idő alatt bármikor kiválthatók.
„Honnan tudom, hogy az
orvos feltette a térbe a receptet?”
A legegyszerűbb módja ennek, hogy a lakossági portálon
a DÖR-ben beállítjuk az értesítési e-mail címet. Így a receptírás tényéről azonnal, e-mailben értesítést kapunk.
https://www.eeszt.gov.hu/
hu/ nyito-oldal.
„Hol válthatóak ki az
e-recptek?”
Az internetnek köszönhetően az e-receptek Magyarország területén bármely gyógyszertárban elérhetőek. Nem
egy adott patikába küldi fel az
orvos az e-recepteket. E-recept
elszámolására pedig minden
gyógyszertárnak alkalmasnak
kell lennie, így az ország bármely közforgalmú gyógyszertárában kiválthatóak.
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Szőlőmetszéskor mire figyelmeztetnek
a látható tünetek?
A 2019-20-as tél mindeddig
alkalmat adhatott a szőlőt
művelőknek a metszés elkezdésére, sőt befejezésére is,
vannak, akik kivártak, és még
hozzá sem kezdtek az egyik
legfontosabb, az éves termést
meghatározó műveletnek. Elsősorban nekik szól a következő írás. a téma jó ismerőjének tollából. (Szerk. megj.)

A szőlő metszésekor növényvédelmi
szempontból
több dologról árulkodnak a
szőlő egy- vagy többéves eltávolított vagy a tőkén maradt részei. Ezeket célszerű
figyelembe venni és szükség
esetén beavatkozni.
Talán a legszembetűnőbb
kép a szőlővesszőn látható
csillaghoz hasonló rajzolat,
ami az előző évi szőlőlisztharmat gombafonalak szívásainak következménye.
Ahol ilyen szőlővesszőt
látunk, ott az előző évben a
tőkén lisztharmat fertőzés
volt, vagy akár az egész ültetvényben, de még ilyenkor
nem mondhatjuk azt, hogy a
metszést követő évben biztosan lisztharmat fertőzés lesz.
A lisztharmat ugyanis nem a
szőlővesszőn, hanem a szőlőrügyekben telel át gombafonál formában vagy ivaros
alakban (kleisztotecium). A
fertőzött rügyekből fejlődik
az úgynevezett zászlós hajtás. Ha a rügyekben gombafo-

nál alakban telel át a lisztharmat, szigorú télen a rüggyel
együtt elpusztul a lisztharmat is, mert a lisztharmat
legalább annyira érzékeny,
mint a szőlőrügyek. Eddig a
tél szinte nem nevezhető télnek, ezért a rügyek fakadása
után nagy valószínűséggel az
átlagnál több zászlós hajtással találkozhatunk. Általában
gyakoribb az ivaros szaporító
képletekből történő fertőzés.
Az ivaros szaporító képlet a
levelekkel együtt lehullik a
talajra, ahonnét elindulhat
a fertőzés, de ezek a szaporító képletek is ki vannak
téve a természetes ellenségek (gombák) pusztításának.
Ezért, ha lisztharmatos ves�szőt látunk, az azt jelenti,
hogy az első permetezéskor
megelőző jelleggel védekeznünk kell a szőlőlisztharmat
ellen.
Vannak olyan szőlőbetegségek, amelyek nemcsak a
tárgyévben fertőzik a szőlőt,
hanem a tőke életét veszélyeztetik. Ezek az úgynevezett korai tőkeelhalást okozó
betegségek. Ezeket részben
vírusok vagy baktérium vagy
gomba, illetve gombák okozzák, vagy ezek együttesen.
Tüneteik nagy részét metszéskor meg tudjuk figyelni,
és a megfelelő beavatkozást
(ami néha nagyon fájdalmas) meg tudjuk tenni. A ko-

rai tőkeelhalást tünetei egy
részével is találkozhatunk
metszéskor, sőt van lehetőségünk közbeavatkozásra. A
korai tőkeelhalást okozó eutípás rák tünetét arról vesszük
észre, hogy a metszlapon tipikus „V” alakú barna körcikk
található.
Ha egyedül ez a kórokozó
támadta meg a szőlőt, akkor
ez nagyon kemény és barna
színű, ha más korai tőkeelhalást okozó kórokozóval együtt
fertőzött, akkor folt a lehet
kicsit száradt korhadásos is.
A betegség kialakulásában
és fejlődésében a kórokozókon kívül szerepet játszanak
termesztéstechnikai okok is,
mint például a metszés- és
művelődésmód. A tartóhuzalra csavart kar a szél mozgatása következtében egész
évben ki van téve sebzésnek

és fertőzésnek. Az eutípás
rák 0 és 450 oC között tud
fertőzni. Metszéskor a beteg
részt az egészségesig vissza
kell vágni, akár fűrészelni, és
sebkezelő anyaggal a metszlapot le kell zárni. A levágott
beteg részeket nem szabad
az ültetvénybe hagyni.
E betegség közé tartozik
a fertőző leromlás vírus is,
aminek jellegzetes tünete a
rügyek „összecsúszása”, valamint a villás elágazás.

Ez a vírus szőlőtermesztésünk nagy vámszedője (men�nyiségi és minőségi veszteséget okoz), de általában e
miatt még nem pusztulnak
ki a tőkék. A vírusbetegségek
közül a legjelentősebb (ami
miatt gyakran el kell búcsúzni a szőlőtőkétől is, nem csak
a tőke egy részétől), a faszöveti barázdáltság vírus, ami,
egyedül vagy társulva más
betegséggel a szőlő pusztulását okozza.
Ezt elsősorban az oltványoknál tapasztalhatjuk. A
sajátgyökerű szőlő egy darabig tovább tud élni a faszöveti barázdáltság vírussal.
A következő kórtünet, amit
már metszéskor érzékelhetünk a tőkéink egy részén
az agrobaktériumos golyvásodás, ami ellen ugyanúgy,
mint a vírusok ellen, csak
megelőzéssel, azaz egészséges szaporítóanyaggal védekezhetünk.
Agrobaktérium
mentes szaporítóanyag előállítás nem „ördöngösség”,
mert több módszer is (meleg
vizes kezelés, csúcshajtás tenyésztés) alkalmazható e cél
eléréséhez.
Dr. Mikulás József
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Januári kecskeméti sporthírek – ízelítő
Férfi kosárlabda
Az Atomerőmű SE NB I-esférfi kosárlabda csapatát látta vendégül január elején a
bajnokságban a KTE-Duna
Aszfalt, ahol 99-105-ös paksi siker született. Szinte az
egész mérkőzésen a vendégek
akarata érvényesült. A hazaiaknál sok energiát emésztett
fel, hogy nagy hátrányból kellett felkapaszkodniuk. A végig
feszült hangulatú összecsapáson a kecskeméti csapatból
Derasimovic és Wittmann tűnt
ki, jó játékával.
A 2020-as év első idegenbeli fellépésén PVSK-VEOLIA-KTE-Duna Aszfalt 84-62.
A meccs elején a KTE nyomást
tudott gyakorolni a vendéglátókra, de a második negyedre
magukra találtak a pécsiek és
onnantól végig ők domináltak.
A kecskemétieknél Thomas
nyújtott jó teljesítményt.
Meglepő hazai vereségbe
futott bele hazai pályán a KTE
a Naturtex-SZTE-Szedeák elleni összecsapás alkalmával. A
Kecskemét végig kontrollálta a
meccset, de a végjátékban jobb
volt a Szeged. A fontos pillanatokban bedobták a helyzeteiket

és ezzel nyertek 78-81 arányban. A kecskemétieknél ismét
Wittmann, Derasimovic dobta
a legtöbb pontot.
A bajnok Falco-Vulcano
Energia KC Szombathely otthonában folytatta szereplését
a KTE-Duna Aszfalt, ami papírforma 75-63-as hazai győzelemmel ért véget. A szombathelyi csapat igazolta, hogy
magasabban jegyzett társaság,
mint a vendégek, de a KTE
mégis teljes erőbedobásra
késztette őket. Karahodzic és
Wittmann ponterős játékát lehetett kiemelni.
Remek hozzáállással szerezte meg a győzelmet a KTE-Duna Aszfalt az Alba Fehérvár
vendégeként. Végig azt játszotta a kecskeméti csapat, amit
eltervezett. A fontos pillanatokban jól döntöttek a játékosok, így megérdemelt volt a 8090-es siker. Wittmann, Thomas
és Révész kitűnően játszott.

Futsal
A Dunaferr csapatát fogadta
hazai pályán, az év első mec�csén az SG Kecskeméti Futsal
férfi első osztályú futsalcsapata és 1-2 arányú vereséget

Nyolcból hét

szenvedett. A hazaiak elfáradtak a második félidőben,
így a vendégek föléjük tudtak
kerekedni. A kecskeméti csapat mély védekezésből próbált
veszélyes kontrákat indítaniTombácz játékának köszönhetően, ami most ennyire volt
elegendő.
Az FTC-Fisher Klíma látta
vendégül a kecskeméti futsalosokat az év második mec�csén, ahol a borzalmas első
félidőt, egy kicsivel jobb második követett, így nem meglepő
6-2-es végeredmény.

Férfi röplabda
Kaposváron játszotta első
Extraligás meccsét a HÉPKRC férfi első osztályú röplabda csapata, ahol szoros
hazai 3-1-es siker született.
Végig egymás mellett haladt
a két csapat, de a hazaiak a
kivédekezett labdáikat mind
pontokra tudták váltani. A
KRC alapjátéka döcögött, az
ellenfélé ugyanakkor jó volt
és így felül tudott kerekedni a
Fino Kaposvár.
A DEAC SNK Kft. 3-1-re
győzött otthonában, a KRC
ellen 3-1-re. A kecskeméti

csapat rossz hozzáállással és
mentálisan teljesen megrogyva játszott.
Nehéz mérkőzésen, az ütőjátékosok 50% feletti hatékonyságával nyert hazai pályán a HÉP-KRC a MAFC-BME
csapata ellen 3-0 arányban.
Kiemelkedőt Krupánszki, Pesti és Quepa nyújtott.
Kritikán aluli, sima mec�csen kapott ki a KRC 3-0-ra
idegenben a Pénzügyőr SE
ellen az év negyedik bajnoki
meccsén.
A bajnokság közben a HÉPKRC a Fino Kaposvár legyőzésével bejutott a Magyar Kupa
döntőjébe egy emberfeletti
fordításnak köszönhetően. A
döntőt Kecskeméten, a Mes�szi István Sportcsarnokban
rendezik 2020. február 28-án,
ahol a Pénzügyőr SE lesz az
ellenfél.

Birkózás
Pécsett rendezték meg az év
első felnőtt birkózó versenyét,
melyen a KTE sportolói két
arany-, – Farkas Rajmund (57
kg) és Juhász Balázs (97 kg) -,
illetve egy ezüstérmet – Vida
Csaba (79 kg) szereztek.

Az iskolánk tanulóiból álló KKA MitugrÁSZ
U11-es kosárlabda csapat már hét győzelmet szerzett az országos kenguru bajnokság dél-keleti csoportjában. Az első mérkőzés után még ők gratuláltak legyőzőiknek,
de azóta szoros eredményük sem volt, és
magabiztosan kapaszkodnak egyre feljebb
a 28 gárdából álló régió tabelláján. Eredményük azért is dicséretes, mert a társaság nagy része még fiatal a korosztályban.
A csapat tagjai:
Fertig Bendegúz, Lászka Regő Bendegúz, Margit Aliz, Szurnyák Dorka, Juhász
Andor, Kállai Boglárka, Lipótzy Kevin Bálint, Molnár Endre, Szablics Miklós, Orlik
László Gábor, Farkas Fanni, Poór Boglárka, Szabó Patrícia. Edző: Lakosa Zsolt
Az eddigi mérkőzések eredményei:
KKA MitugrÁSZ
– KKA Villámok 33–53
– Kécskei Vidrák 68–32
– Hernádi KA 64–19
– Bajai MNMK 68–7
– FTSI Batthyány 84–14
– FTSI Platán 68–19
– KKA Vadmacskák 51–23
– KKC Mátyás 57–23
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