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Február: jégbontó, télutó, böjtelő hava
Aranyosi Ervin

Tavaszról álmodó
Mackó pajtás, mi van veled?
Te is unod már a telet?
Ki aludtad tán magadat?
Kamrádban méz csepp sem maradt?
Már a hó is olvad, csorog?
– Enned kéne, gyomrod korog?
Mire gondol most a medve?
– Bár a tavasz közeledne!
Visszafordul barlangjába,
visszabújik a vackába,
újra rátalál az álom.
– Utánoznám, megpróbálom!

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján
a katolikus templomok körül
sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül
sor a gyertyaszentelésre is.
A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt
gyertya megvédi a gonosz
szellemektől a csecsemőket,
a betegeket, a halottakat. A
gyertyaszentelő ünnepéhez
hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak.
Az európai hagyomány szerint, ha a barnamedve - egyes

helyeken a borz – gyertyaszentelő napján, február 2-án
kijön az odvából és meglátja
az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert
hosszú lesz a tél. Ha viszont
borús idő van, akkor kint
marad, mert rövidesen jön a
tavasz. Az észak-olasz népi
szólásokban e napon a medve mellett a farkas is „időjósként” jelent meg. Észak-Amerikában pedig az újkori
bevándorlók az ott élő erdei
mormotát tették a február
2-ai népi hiedelem tárgyává,
olyannyira, hogy ez a nap „az

erdei mormota napjaként”
(Groundhog Day) is ismert.
Ezeket a hiedelmeket a meteorológusok nem igazolják
Február 14-e Szent Bálint
napja (Valentin-nap), a szerelmesek védőszentjének ünnepe.
Az angolszász országokban
alakult ki az a hagyomány, hogy
ezen a napon a szerelmesek,
a jó barátok és mindazok,
akik szeretik egymást kisebb
ajándékokkal (képeslappal, virággal, színes léggömbökkel,
szívekkel) lepik meg egymást.
Általában februárra esik a
karnevál, vagyis farsangi fel-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

vonulás. A leghíresebb a riói
karnevál és a velencei karnevál, Magyarországon pedig a
busójárás. (Egyes években
ezek az ünnepségek március
elejére esnek.)
Február 18-a jeles napként
ismert, hiszen 475 éve ezen a
napon hunyt el Luther Márton a protestáns reformáció
szellemi atyja, lelkész, reformátor. A reformáció vagy
hitújítás a 16. században,
Nyugat- és Közép-Európában
a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak
megnevezése.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Februári népszokások, hagyományok, jeles napok

Folytatás az 1. oldalról
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A 15–16. században egyre
fokozódott a katolikus egyház
bírálata. Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes először
az általa megfogalmazott 95
tézissel hívta fel a figyelmet a
hibákra (a hagyomány szerint
1517. október 31-én kiszegezte követeléseit és tanításait a
wittenbergi vártemplom kapujára), majd fokozatosan eltávolodott a római vezetéstől. Nem
sokkal később Ulrich Zwingli,

majd Kálvin János Svájcban
is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak
tagjait a pápasággal szembeni
tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték,
a kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes
irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak,
felekezetek
kialakulásához,
majd megerősödéséhez veze-

Szerkesztői előszó: Az elmúlt év, és még az ideinek egy kiszámíthatatlan terjedelmű része, a járványhelyzet miatt az
élet számos területén okozott és még fog okozni gondokat,
elmaradt rendezvényeket, megszokott tervek halasztását,
elmaradását. Katonatelep egyre fejlődő általános iskolája és
óvodája is hasonló problémákkal küzd, ami megnehezítheti
a jövő tanév beiskolázását. Elmarad a Mathiász bál, a Nyílt
nap, az iskolai alapítványok is kevésbé tudnak segíteni a to-
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tett. Ezek közül az evangélikus
egyház (más néven lutheránus
egyház) és a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása érdekében a
katolikus egyház az ellenreformációval válaszolt.
Napjainkban sokat vitatott
filozófiája szerint Isten kétféle módon uralkodik a világban az emberek által, ezért az
emberek is kétfélék: van, aki
Isten birodalmához és van,

vábbi fejlesztésekben. Annak érdekében, hogy a leendő iskolások és szüleik megismerhessék az intézmény lehetőségeit,
terveit, az eddig folyó munkát, a bemutatkozó anyag első
részében, a februári számunkban, most nagyobb terjedelemben foglalkozunk az iskolai élettel, remélve, hogy a szülőkhöz
több információ juthasson el.
A márciusi számban folytatjuk az oktatás újabb részeivel,
különleges szakmai lehetőségeivel az iskolában.

Bemutatkozik
a Mathiász János
Általános Iskola
Katonatelep múltjával és jelenével összeforr a több mint
120 éves iskola története. Aki
Katonatelepi lakos tudnia kell,
hogy itt élt és dolgozott Mathiász János a világhírű szőlőnemesítő.
Az iskola 1986-ban vette fel
nevét, erősítve ezzel is a tanulók településhez való kötődését. Az intézmény mindig arra
volt hivatott, hogy oktassa-nevelje a katonatelepi gyerekeket. Ma sincs ez másképp és
ennek fenntartása érdekében
az iskola folyamatosan fejlődik, modernizálódik. Az épület egy szintes, 9 tanteremmel
rendelkezik, amely mellett
informatikai
szaktanterem,
fejlesztő szoba is található
benne. Külön büszkék vagyunk

az iskolához tartozó de a lakosokat is kiszolgáló könyvtárra,
ahol kölcsönzés, olvasgatás,
tanulás, internet használat
mellett foglalkozások, programok várják a gyerekeket akár
tanórához kapcsolódóan és a
szabadidő hasznos eltöltése
céljából. 2005-ben épült és
igen népszerű városi szinten
is az iskola hatalmas torna
csarnoka. Az iskola épületében egy óvodai csoport is
működik. Maga az iskola rendezett, jól karbantartott és
nagy füves udvar veszi körül.
Pályázati forrásból 160 millió

aki a Világhoz tartozik. Az
egyik birodalomban a lélek
uralkodik, és Krisztus országába vezeti a keresztényeket,
a másikban a világi hatalom
féken tartja a rossz embereket.
A két uralmat nem szabad
összekeverni. A világi hatalom határát így határozza
meg: „Istennek kell inkább
engedelmeskednünk, mint az
embereknek”.

forintos energetikai beruházás keretében újjá varázsolódott az iskola épülete. 2019
nyarán pályázta meg iskolánk
az ÖKOISOLA címet. Ahhoz,
hogy ez a cím elnyerhető legyen, különféle kritériumoknak kell megfelelni az alapdokumentumokat, a szervezeti
és működési feltételeket illetően, számtalan öko-elemnek
kell megjelenni a pedagógiai
munkában, az iskolai programokban és egyéb tevékenységekben.
Iskolánk létszámát illetően „kisiskolának” számít. Az

egyes évfolyamokon 20 körüli az osztályok létszáma.
Valamennyi gyerek jól ismeri
egymást iskolai szinten. Az
osztályok családias összetartó közösséget alkotnak, támogató, segítő szülői háttérrel. A
gyerekek az iskola valamennyi
tanítóját, tanárát hamar megismerik a különböző szakköri
és sportfoglalkozásokon valamint az iskolai rendezvények
alkalmával. Az iskola pedagógusai is személyesen ismerik az intézmény valamen�nyi tanulóját. Segítik őket, ha
tanulási nehézségeik vannak,
támogatják olyan tevékenységekben, melyben tehetségesek. Egyéni vagy életkorral
járó problémáik, de gyermeki
örömeik, sikereik meghallgatásra találnak az iskola falain
belül.
Összeállította:
Kisberk Hella
tagintézményvezető
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Az olvasás tanítása
Intézményünk évtizedek óta
a Meixner Ildikó által kidolgozott tankönyvcsaládból tanítja
az elsős gyerekeket írni, olvasni, annak érdekében, hogy

az olvasással kapcsolatos
élmények pozitívak legyenek.
A módszer lényege, hogy az
aprólékosan felépített fokozatosság, az egymásra épülő
módszertani lépések segítik
a tanítási cél elérését, azaz
az olvasás, írás megtanítását,
a szókincs gazdagodását, a
nyelvi fejlődést, valamint az
anyanyelvről szerzett ismeretek bővülését.
A tankönyvben található
gazdag feladattár lehetőséget
nyújt a tanulók közötti differenciálásra. A vizuálisan vagy
fonológiailag egymáshoz hasonló betűket egymástól távol tanítja. Az olvasásórák fő
feladata a beszédfejlesztés.
A 45 perces tanítási órán a
különböző tevékenységeket,
rövid, mozgásos játékokkal
választjuk el egymástól, melyet nagy örömmel végeznek a
gyerekek.
Összeállította:
Juhász Andrea
a jövő évi 1. osztály tanítója

Az informatikai
tantárgy tanításának
céljai
Mindennapi életünk során az
embereknek nélkülözhetetlen
igénye, hogy biztos digitális
készségekkel és képességekkel rendelkezzenek. Emellett
ismerje és értse a számítástechnika történetét és változékonyságának, megújulásának
ütemét, másrészt alapismeretekkel és felhasználói tudással

rendelkezzék. Ennek tükrében
fontosnak tartjuk, hogy az
iskolánkban tudás alapfeltétele között szerepeljen az is,
hogy gyerekek mind az elemi
informatikai és mind számítástechnikai
alapismeretük
meglegyen. Iskolánkban jól

felszerelt informatika termünk
van, amelyben a 4. osztálytól
egészen 8. osztályig történik az informatikai oktatás. A
szaktanteremben több számítógép is található, ahol az órai
munkákhoz
szemléltetésre,
oktatásra, differenciált feladatok elvégzésére van lehetőség
a gyerekek számára.
Az informatika oktatás célja
közt szerepel, hogy a gyereknek
az informatikai kommunikáció
kialakuljon a számítógéppel,
ezért fontosnak tartjuk, hogy
az informatikai eszközökkel
való megismertetés technikai
lehetőségek bemutatása, vagy
annak algoritmikus gondolkodás fejlesztése, számítógépes
grafikákat készítse rajzolóprogram segítségével, szövegszerkesztés, valamint interaktív táblával, projektorral is
lehetőségük lesz rá a PowerPoint programmal elkészített
prezentációk bemutatására.
Emellett a fejlesztő szoftverekkel, a játékos feladatokkal
lehetőségünk nyílik a gyerme-

kek kézügyességének és vizuális- illetve térszemléletének
és térlátásának fejlesztésére,
melyet később kamatoztatni tudják tanulmányaik, vagy
akár az életük során.
További céljaink közt szerepel azon tanulókon belül,
akik komolyabban szeretnék
számítástechnikai tudásokat
fejleszteni, hogy a 8. osztály
év végére ECDL vizsgát tehetnek le, melynek tartalma megegyezik az alapfokú személyi
számítógép-kezelői vizsgával.
Emellett különböző pályázatokon és versenyeken való
részvételt biztosítunk a gyerekek számára informatikai
tantárgyból.
Összeállította:
Dömötör Szilvia
informatika oktató

Gondolataim
öregdiákként a
Mathiász János
Általános Iskoláról
Véleményem szerint ez egy
nagyon jó iskola, én nagyon jól
éreztem magam az itt töltött 8
év alatt. Az iskola teljes mértékben megadja azt a szintet,
amivel gond nélkül be lehet
kerülni egy erősebb gimnáziumba is, én például a Bolyai
János Gimnázium 11-es tanulója vagyok és informatikát
tanulok. A kisebb gyermekek
számára fontos lehet, hogy
az iskola a kis mérete és létszáma miatt nagyon otthonos,
viszont a tornacsarnok és az
udvar nagyon nagy. Az iskolában magas szintű informatikai
felszereltség található, amivel
izgalmasabbá,
kreatívabbá
tehetik a tanárok a tanórákat, ezek közé sorolandók az
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interaktív táblák, valamint a
projektorok, laptopok. Az ide
jelentkező diákokat lehet zeneórákra, szakkörökre beíratni, ahol a tanárok odaadóan
végzik munkájukat. Én is tanultam itt pár éven keresztül
trombitálni, sakkozni, természetesen a sport mellett. Az
iskolában nagyon sok program
várja a gyerekeket, valamint
családjaikat, ezek közé tartoznak a családi napok, szüreti
napok, és a gyermekeknek a
sok kirándulási lehetőség a
legjobb tanárokkal. Nekem is
számos nagyon jó emlékem
van ebből az iskolából. Ha valaki szeret sokat enni és szereti, ha jókat tud beszélgetni,
akkor itt megtalálja a világ
legkedvesebb és legjobb konyhás nénijét és karbantartóját.
Alsó tagozatban jelenleg is
azon tanárok tanítanak, akik
engem tanítottak, én nagyon
szerettem őket, odafigyelve és
segítve próbáltak terelni minket, még akkor is, ha mi ezt
néha nem nagyon akartuk. Felső tagozatban az én tanáraim
közül itt van Törőcsik Zoli bácsi, aki egy nagyon jó fizika és
matematika tanár és Lakosa
Zsolt bácsi, aki évtizedek óta
az iskola testnevelés tanára,
és kosárlabdázni is lehet nála
az iskolában. Nekünk első osztálytól ő tanította a tesit, és
felső tagozatban az osztályfőnököm is volt.
Kovács István öregdiák
(2010–2018)

Angol nyelv tanítása
az alsó tagozatban
Első osztályban heti egy angol óra van. A nyelvtanulás
a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A szókincsbővítés és az egyszerű
mondatszerkezetek tanulása
játékos feladatok, énekek és
mondókák segítségével történik.
Az óravezetés angolul zajlik. A tanév során hozzászoknak a gyerekek és megértik az
egyszerű angol utasításokat.
Az első évfolyamon elsajátított szóbeli ismereteikre
könnyen lehet már második
osztálytól építeni, ahol megjelenik a tankönyvhasználat is. A
„Young Stars” sorozat színes
történetekkel és hanganyagok-
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kal teszi közelivé a témákat.
Ettől az évfolyamtól tanulnak
a gyerekek olvasni és írni is
a célnyelven. Itt és harmadik
osztályban már heti két óra
áll rendelkezésre, negyediktől
három. Minden új szint fokozatosan kerül bevezetésre.
Alsó tagozaton az alapismeretek biztos elsajátításán túl
fontos a tárgy iránti motiváció
és optimista beállítódás kialakítása. Kulcsfontosságú, hogy
a gyerekek nyitottá és érdeklődővé váljanak, ne szorongjanak, ha angolul kell megszólalniuk. Ebben az életkorban
még a pozitív megerősítés hoz
eredményt, ellenkező esetben
bezárkóznak a beszéd elől, és
kialakulnak a felnőtteknél oly
jól ismert gátlások.
Összeállította:
Faragó-Zombori Szilvia
angol nyelv tanító

PROGRAMJAINK
Számos iskolai rendezvény
színesíti iskolánk
mindennapjait.
Szüreti nap: Minden év őszén
szervezünk szabadidős tevékenységeket, játékos versenyeket és egyéb az őszhöz,

szürethez kapcsolódó foglalkozásokat. Népi fajátékokkal
játszhatnak a gyerekek, szőlőt,
mustot kóstolhatnak, több alkalommal maguk szüretelték
le az ehhez való szőlőt. Sportvetélkedőkön mérhetik ös�sze ügyességüket, kézműves
foglalkozásokon festhetnek,
rajzolhatnak, őszi terméseket
felhasználva készíthetnek játékokat és más tárgyakat. Természetesen az ilyenkor hagyományos lovas kocsikázás sem
maradhat el.
Szüreti napunk bekapcsolódik a falusi programokba és a
gyerekek zenés táncos műsorral lépnek fel, megszervezzük
a tombolaárusítást és sorsolást, több alkalommal beneveztünk a főző versenyre is.
Egészségnap: Ezen a napon törekszünk arra, hogy a
gyerekek minden olyan hasznos információban és tudatos
tevékenységben részesedjenek, amit egészségünk érdekében megtehetünk. A nap
tervezésekor sok mindenre
kell gondolnunk: hasznos, tanulságos,
ismeretterjesztő,
megelőző, szórakoztató és jó
hangulatú programokat igyekszünk létrehozni – mindezt az
egészség jegyében. Az egészségnapunk célja, hogy ösztö-
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nözze a gyerekeket a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a
lelki egészségvédelem fontosságára. Hangsúlyt fektetünk a
stresszkezelés módszereinek
alkalmazására, a lelki egyensúly megóvására, a társas
viselkedés szabályozására és
a konfliktusok kezelésére és
bemutatjuk a gyerekeknek az
egészséges táplálkozás lehetőségeit. A témanap programjait úgy állítjuk össze, hogy a
mindennapi élet színtereihez,
a felmerülő problémákhoz
kapcsolódjanak és a gyerekek
életkori sajátosságaihoz alkalmazkodjanak.

készülődés időszaka. Adventi
koszorúkat készítenek a gyerekek és az iskolában is meg�gyújtjuk az adventi gyertyákat.
Gyertyaöntéssel,
kézműves
foglalkozásokkal,
ajándékkészítéssel, osztály szintű
ajándékozásokkal készülnek
a gyerekek az ünnepre. A Mikulás jövetelét mindig nagy izgalom kíséri és a téli szünet
előtt meghitt iskolai szintű
karácsonyi műsorral zárjuk az
évet.
Farsang: Ahogy decemberben örülünk a télnek, várjuk,
hogy essen a hó, februárban
már inkább kisöpörnénk a hi-

Mathiász bál: Minden év
őszén megrendezésre kerül a
szülők és a felnőtt lakosság
számára iskolánk jótékonysági
bálja. A színvonalas megrendezés keretében svédasztalos
vacsora, élő zenés táncest,
büfé, tombola és szórakoztató
műsorok várják az est vendégeit. A bevételből iskolánk
programjait támogatjuk, eszközöket vásárolunk, és minden olyan egyéb elgondolást
támogatunk, amely az iskolát,
az ott folyó oktatást magasabb
színvonalra emeli.
Advent, Mikulás Karácsony: A december az ünnepi

deget és várjuk a tavaszt. Farsangi mulatsággal, jelmezes
felvonulással búcsúztatjuk a
telet.
Kirándulások, táborok:
A Kecskeméti Arborétum és
Vadaspark a kicsik által kedvelt kiránduló hely. Az ország
különböző
nevezetességeit
ismerhetik meg a gyerekek
az osztály és iskolai szintű
kirándulásokon. Ezek mellett
a Határtalanul program keretében Erdélybe látogatnak el
tanulóink minden évben.
Parádi nyári táboraink is
nagyon népszerűek és a nyár
folyamán további kerékpá-
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ros, és vízi vándor táborokat
szervezünk, valamint sport
táborok is várják a gyerekeket.
Pályázati forrásból több évben
is szerveztünk napközis nyári
táborokat.
Családi nap: Ez a május
végi iskolai rendezvény várja a
gyerekeket, szülőket, családokat egyaránt.
Az iskola udvarán játékos
vetélkedők, kirakodó vásár,
sport bemutatók, táncos műsorok várják és szórakoztatják
a jelenlévőket.
Minden osztály bográcsokban főzi az ebédet és egy
szabadtéri ebéd zárja a napi
programsorozatot.
Összeállította:
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Iskolaválasztás
vagy életúttervezés?
Az iskolaválasztás 8. osztályban történik, s ez olyan fontos
döntés, mely egész életünkre
kihat. Mi a Mathiászban úgy
véljük, hogy ezt alaposan elő
kell készíteni, ezért már első
osztálytól
tevékenykedünk
ezen a téren a gyerekekkel
és segítünk az önismeret fejlődésében. Mi érdekel? Miben vagy ügyes? Mit tartasz
fontosnak? Hogyan szeretsz
tevékenykedni? Ezzel párhuzamosan igyekszünk minél
többet megmutatni nekik a
munka világából – Milyen
ágazatok, szakmák vannak?
Milyen kompetenciák szükségesek az egyes szakmákhoz?
Milyen körülményekre lehet
számítani a munkavégzés
során? Mi mindent kaphat az
ember a munkavégzéséért (fizetés, megbecsülés, pozíció,
kapcsolatok, utazás stb.)?
Célunk az, hogy tanítványaink
reális önismeretük alapján
képesek legyenek kiválasztani a munka világából azokat
a területeket, melyeken sikeresek, és elégedettek tudnak
lenni. 8. osztályban tanulmányi eredményüknek, érdeklődésüknek, céljaiknak megfelelő középiskolát válasszanak
maguknak. Tovább tanuló
gyermekeink valamennyien
megállják a helyüket az általuk kiválasztott középiskolában. A tehetséges, jól teljesítő
tanulóinkat tárt karokkal vár-

ják Kecskemét jó hírű gimnáziumai és szakközép iskolái.
Jól megalapozott, magabiztos
tudást és reális értékelést
kapnak útravalóul a Mathiászból kimenő gyerekek.
Úgy véljük, hogy a pályakeresés, az életúttervezés során megtalált célok a tanulás
leghatékonyabb motivációi.
Azért dolgozunk a tanórákon, a pályaválasztási napokon, azért szervezzük meg az
egyéni tanácsadásokat, vis�szük el tanítványainkat pályaorientációs rendezvényekre,
hogy tanulóink a 8. osztályban megalapozott továbbtanulási döntést hozzanak, és
kiegyensúlyozott, harmonikus
felnőtté váljanak.
Összeállította:
Sörös Anita
tanulási és pálya-tanácsadási pedagógus

Szülői ajánlók
Már egy ideje figyelgettük az
iskolákat és megvolt a tervünk, hol lépik át a srácok a
tudományok kapuját. Épp az
iskolaválasztás előtt költöztünk Katonatelep új osztású
részére. Ez pedig azt jelentette, hogy a Mathiász iskola
egyszerre az érdeklődésünk
középpontjába került. Számtalan érv szólt mellette - beleértve, hogy közel van, és sok
jót hallottunk róla - így elmentünk a Nyílt napra. Már a belépéskor megfogott bennünket
az iskola családias légköre. A

Nyílt napon sok szülő és kisgyerek volt, akik hozzánk hasonló módon érdeklődtek az
iskola iránt. Azonnal megfogott bennünket, ahogy a tanító
nénik a számukra teljesen ismeretlen fiainkat óriási szeretettel fogadták, de ugyanakkor
határozott lépésekkel kísérték
őket a leendő tantermekbe.
Nekünk szülőknek a legfontosabb az volt, hogy a fiúk
megszeressék a tanulást és
olyan tanáraik legyenek, akiktől a tanuláshoz szükséges
alapokat stabilan elsajátíthatják, magára a tanulásra pedig
ne kényszerként, hanem a titkok kapujaként gondoljanak
majd a jövőben. Fél év elteltével úgy látjuk, hogy a számunkra fontos elvárásunk sikeresen beigazolódott. Bár ez
az év folyamatosan kétségek
között tartotta a tanárokat és
bennünket szülőket is, de sikerült úgy zárni a félévet, hogy
a gyerekek csak a maszkviselésből érezhették, hogy a
vírus befolyásolja az iskolai
életet. Hálásak vagyunk a tanító néniknek a rendületlen
munkájukért, és hogy ebben
a különleges évben is igyekeztek mindent megtenni azért,
hogy élményekkel érkezzenek
haza a gyerekek.
Köszönjük!
Schaáf-Peller Anita
(Marci és Máté anyukája, 1/a)
Gyermekünk
iskolaválasztásakor több szempontot is
figyelembe vettünk. Fontos
volt, hogy olyan pedagógust
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találjunk, aki tapasztalt, lelkes és szeretetteljes odafordulással van diákjai iránt,
aki egy kicsit az „anyukájuk”
szerepét is betölti, ha egy kis
gyámolításra szorulnának.
Ez a kívánságunk teljesült a
tanító nénik személyében.
A másik szempont az iskola közelsége volt, ahová
pár perc alatt akár gyalog is
könnyen eljutunk. Ahová pár
év múlva a gyerek akár önállóan is elmegy, ami nagyban
segíti az önállóságát, magabiztossá teszi.
Az iskola családias légköre szintén megkönnyítette
a választásunkat. Mivel sok
kisgyerek a Katonatelepi
óvodából kerül a Mathiász
János Általános Iskolába,
ezért a kislányunk a régi
óvodás barátaival kezdhette el az iskolás éveit, ami
nagyban megkönnyítette a
kezdeti beilleszkedést. Az
első félév tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy jó
döntést hoztunk, a magas
színvonalú oktatás mellett,
a gyermekünk nap mint nap
kiegyensúlyozottan,
tele
élményekkel jön haza és
örömmel várja a következő
napot, amit a barátaival tölthet el. A pedagógusok pedig
szeretetteljes, támogató légkört biztosítanak számukra.
Nem elhanyagolható a nap
kezdetén és végén a barátságos fogadtatás és búcsúzás, amit Gyuri bácsinak is
köszönünk.
Ácsné Pozsony Tünde
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Januári számvetés
A tavalyi évről írt beszámolóban külön részben taglaltam, hogy az egész körzetben
milyen sok utat töltöttek fel,
grédereztek, illetve szorgalmaztam, hogy ahol csak lehet
az utak mentén vízelvezető
árkokat építsenek ki. A körzetben a képviselői munkám nagy
részét az utak rendbetétele
tette ki, külön figyeltem arra,
hogy úgy menjünk bele a télbe,
hogy ahol csak lehet, az utak
rendben legyenek, az utakat
szakmailag megfelelően gréderezzék, azaz adjanak neki,
ahogy a szakzsargon mondja „bakhátat”, de ha ez nem
megy, minimum egy kis dőlést.
A Hosszúnyelű és az Irsai
Olivér utcán karácsony előtt
egy héttel, még az árkokat ásták. Úgy éreztem, amit lehet,
megtettem a helyzet javításáért.
Így hát naivan azt gondoltam, nyugodtan kezdhetem az
új évet. Így is volt mindaddig,
míg január közepén-végén el
nem eredt az eső, és megint
győzött! Ekkor arra gondoltam: más politikusoknak ellenzékük van, nekem földes
útjaim, és szinte biztos vagyok
abban, hogy nekem van nehezebb ellenfelem. És a helyzetben a legrosszabb, hogy mikor
az eső esik és legjobban kellene, hogy a város gépei dolgozzanak, akkor az eső miatt
pont nem lehet az utakat gréderezni, tölteni, hiszen az csak
a sárnak a tologatása lenne.
A helyzet tehát okot adhatna arra, hogy kedvemet szegje
és az utak állapotának rendben tartására kevesebb időt
szánjak, de ezt nem teszem,
sőt még több időt fogok szánni arra, hogy a lehetőségekhez
képest a 14. választókerület
útjai rendben legyenek. Azonban közös célunk eléréséhez
kérem az Önök segítségét is.
Azaz azt kérem, hogy az utak
állapotával kapcsolatos kérelmeiket hozzám elsősorban ne
Facebookon, hanem e-mailen
küldjék meg. E-mail-címem:
feketegaborkecskemet@gmail.com. És mindig kérném,
hogy írja be a bejelentő az
e-mailbe a telefonszámát is.
A hozzám e-mailekben befutó

kérelmeket a lehető legrövidebb időn belül megküldjük a
megfelelő hivatalokhoz, városi, állami cégekhez.
A földes utcákban lakó családoknak pedig az együttműködését kérném abban, hogy
az utak rossz állapotáról szóló
bejelentéseiket azt megelőző
egy-másfél hónappal tegyék
meg, mielőtt az még teljesen
tönkre menne. Tehát a helyi
lakókat arra kérem, hogy amikor láthatóvá válik, hogy az az
utca, ahol lakik, már nem sokáig bírja, írja meg azt a fent
írt email címemre. Fontos ez a
kis odafigyelés, mert a város
gépeinek Katonatelepre való
átcsoportosításához körülbelül egy hónap kell, számolva
azzal a ténnyel is, hogyha leszakad az ég, mint ahogy januárban történt, akkor hiába
vannak itt a gépek, dolgozni
nem tudnak és csak tehetetlen
vasóriásként állnak a sárban.

város költségvetése csökken,
a még hátralévő meg nem
kezdett, de már jóváhagyott
önerős útépítések összköltsége jelen állás szerint 2 milliárd 142 millió forint lenne.
Erre EU-s forrás nem áll rendelkezésre. Ez így olyan mérhetetlenül nagy összeg, hogy
e kötelezettség teljesítése is
több évet fog igénybe venni,
így egyelőre nem számolhatunk azzal, hogy az önerős
utak építési költségének 50
%-nál nagyobb részt fog magára vállalni a város.
Sok katonatelepi kérdezi tőlem, hogy halad a Platán utca
1. szám alatti két csoportos
bölcsőde létrehozása? Válaszom a következő: a közbeszerzési eljárás lefolytatásra
került, nyertes ajánlattevő
van, az eljárással kapcsolatos hiánypótlások teljesítésre
kerültek, jelenleg a Miniszterelnökség előtt van az anyag.

A
Facebook-bejegyzések
között több olyan tartalmú
hozzászólást is olvastam, miszerint a földes utak egyengetése csak tüneti kezelés, végső
megoldást nem jelent. Ezen
vélemény igazságát nem lehet
elvitatni, azonban ne feledjük,
van egy városi rendeletünk,
mely lehetővé teszi az utcai
lakói számára az önerős útépítést. Kérem Önöket, hogy
indítsák el az utcaközösségek az önerős útépítéseket!
A város – mint már többször
is nyilatkoztam – a beruházás
50%-át finanszírozza. Tudom,
hogy ez még mindig nagy terhet ró a lakókra, de egyelőre
nem látok jobb megoldást.
Ugyanis mindamellett, hogy a

Reményeim szerint tavaszra
a kivitelezővel a vállalkozási
szerződés is aláírásra kerül.
De a sok adminisztráció
mellett beszéljünk arról is egy
kicsit, hogy mi is fog itt valójában létrejönni?
A közel 500 négyzetméteres, energia-hatékony, komplex módon akadálymentesített
két csoportos intézmény építésével 26 új önkormányzati
bölcsődei férőhely jön létre és
695 négyzetméteres játszóudvar biztosítja majd az idejáró
gyerekek számára a mindennapi mozgást, mozgásfejlesztést. A fejlesztéssel a szakmai
előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és
eszközháttér alakul ki, amely

Dr. Fekete Gábor

hozzájárul a magas színvonalú
gondozási-nevelési tevékenység ellátásához.
A komplex akadálymentesítés azt jelenti, hogy az ellátó
intézményben akadálymentes
WC-t, akadálymentes parkolóhelyet és akadálymentes
személybejárót
alakítanak
ki, /információs és irányjelző
táblákkal, indukciós hangerősítéssel/, amely lehetővé teszi
az ellátáshoz történő egyenlő
esélyű hozzáférést minden
család számára. Fontos cél,
hogy a projekt megvalósulásának köszönhetően egy
kiszámítható,
biztonságos,
balesetveszélytől mentes környezetben tudják a gyermekek
mindennapjaikat tölteni.
Tágabb kontextusban nézve
a beruházás hozzájárul Katonatelep városrész szolgáltatási színvonalának, élhetőségének emeléséhez. A fiatal
családok
életminőségének
javításához.
Mint ismeretes február közepétől Kecskeméten kicsit
enyhítettek a járványügyi előírásokon, tudniillik a kevésbé
forgalmas utcákon, tereken
már nem kötelező a maszkviselés. A járvány talán már
nem tombol – azért ne kiabáljuk el! –, de sajnos még
itt van! Mindenkit arra biztatok, oltassa be magát, mert
csak így tudunk visszatérni a
normális, megszokott életbe.
Addig is kitartást a koronavírus miatt karanténban szorult embereknek, az esetleg
kényszerű szünetelésre „ítélt”
vállalkozóknak. Változatlanul
arra kérek mindenkit: vigyázzanak magukra, vigyázzanak
egymásra!
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2021-től szakembereket keresünk?
(II. rész)

A 2020 év végén megjelent
2021. februártól igényelhető
otthon felújítási támogatás
rendelet részleteit lapunk
januári számában kezdtük
el ismertetni, most a második résszel szeretnénk az
ismereteket bővíteni.. Ez
azt jelenti, hogy sokan, akik
tervezték 2-5 éven belül a
felújításokat és jogosultak
a támogatás igénybevételére, elkezdenek nézelődni,
árajánlatokat kérni, lefoglalni a szakemberek idejét.
Sok jó szakember van Katonatelepen, de újra és újra
felmerül a Facebook-oldalon,
hogy „tudna-e valaki ajánlani…” hozzáértő vállalkozót.
Volt már több jó próbálkozás, arra, hogy készüljön
lista a helyi mesterekről, de
ennek hasznossága most az
új támogatási rendszer miatt felértékelődött. Ezen túl
érdemes lenne az összes
helyi vállalkozás felsorolására (pl.: kisbolt elérhetősége
többször felmerült, kerestek már állatorvost, stb...).
Ez úton kérem a korábban
ilyen listát készítőket, hogy
ha megoldható, e-mailben
küldjék el eddigi regisztereiket, a szakemberek pedig
elérhetőségeiket a krisztian.
makai82@gmail.com e-mail címre. Ezeket egységes
szerkezetbe fogom foglalni
és feltenni a letölthető dokumentumok közé a Katonatelepi Közügyek FB oldalon, így
mindenki el fogja tudni érni
mindig. Előre is köszönöm a
leveleket. – Makai Krisztián
Milyen TB jogviszony
szükséges a jogosultsághoz?
Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése
esetén legalább az egyik félnek –
• legalább 1 éves, Tbj. 6.§
szerinti TB jogviszonnyal
kell rendelkeznie a kérelem
benyújtásakor, melyben maximum 30 nap megszakítás
lehet.
Ide tartozik minden típusú
munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán- és ál-

lami alkalmazotti, szolgálati
és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas
vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású
kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási
jogviszony.
Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:
• a 6. § szerinti biztosítási
kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az
özvegyi nyugdíjban részesülő
személy, aki a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltötte
és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is,
ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.
Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző
hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj
melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.
A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges
határozat alapján gyermekek
otthongondozási
díjában
vagy ápolási díjban részesül.
Közfoglalkoztatotti jogviszony
Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,
annak jogviszonya nem felel
meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó
fél évben már egyéb, Tbj. 6.§.
szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik,
az megfelelő lehet akkor is,
ha a 180 napot megelőzően
közfoglalkoztatott volt.
Külföldi TB jogviszony
Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi
TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés
napján már magyarországi

TB jogviszonyt igazol, annak
az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.
További jogosultsági feltétel
Köztartozás mentesség
Az igénylőnek – együttes
igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott
köztartozása.
Mennyi támogatás vehető fel?
A támogatás összege a
számlával igazolt felújítási
költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói
díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?
A támogatás a következő
építési
tevékenységekhez
igényelhető:
• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső
hálózatának kiépítése vagy
cseréje,
• fürdőhelyiség, illetve WC
létesítése olyan lakásban,
amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
•
fűtési
rendszer
kialakítása,
korszerűsítése vagy
elemeinek
cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását
is,
• az épület szigetelése,
ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági
rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása,
szigetelése,

• égéstermék-elvezető
építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes
rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve
– a lakás helyiségeinek
belső fali, padló-, födémvagy álmennyezeti burkolat
cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
– a galériaépítést,
– a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
– a szaniterek beépítését
vagy cseréjét,
– a villanykapcsolók és
-dugaljak kialakítását és cseréjét,
– a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számon található épület,
nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen:
nyári konyha, mosókonyha,
tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése
vagy nyitott gépkocsibeálló
kialakítása,
• terasz, loggia,
erkély,
előtető
építése,
• térburkolat készítése,
cseréje,
• télikert
kialakítása,
• amennyiben az igénylő
vagy gyermeke
mozgáskorlátozott
személynek
minősül
– a 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
• alapozási
szerkezet
megerősítése, valamint
• beépíthető bútor vagy
konyhai gép beépítése, cseréje.
(folytatjuk a következő
számban)
Makai Krisztián
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2020 novemberében, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Médiacentrum „Nagyszüleink hagyatéka” címmel irodalmi és rajzpályázatot hirdetett Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester kezdeményezésére. Olyan alkotások
készítésére biztattak gyerekeket, felnőtteket, amelyekből kiderül,
hogyan él tovább az idősebb generáció szellemi vagy tárgyi hagyatéka. A decemberi ünnepélyes díjátadás a járványhelyzet miatt csak levélben, vagy személyesen történhetett meg a szakértő
zsűri véleménye alapján. Az irodalmi felhívásra három korcsoportban várták a pályaműveket november 29-ig. A 150 beérkezett mű közül a legtöbb a felnőtt korosztályban érkezett, de sok
szép pályamű került a zsűri elé középiskolásoktól is. A beküldött
pályaművek közül több kapott kiemelt elismerést, melyek közül

2021. február
most – a szerzők engedélyével – folyamatosan megjelentetünk
néhányat. (Januári számunkban már egyet közöltünk.)
Szemereyné Pataki Klaudia, mint ötletgazda, fontosnak tartotta, hogy külön is megjutalmazzon egy-egy alkotást az irodalmi
és a képzőművészeti pályázatok közül. Az irodalmi pályaművek
közül Zsombok Melinda, a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum 9/E osztályos diákja vehette át a polgármester elismerését. Melinda 14 éves, a Technikumban tanul jelenleg, művészeti
szakon. Több írása is van, kicsi kora óta ír, pontosan az óta,
amióta tud írni. Az első munkáját nagyjából hat évesen írhatta.
Tervei szerint a jövőben publikálni szeretné könyveit, elvégezni
a szakot, és talán szintén művészeti szakon tovább menni egyetemre.

Nagymama vázája
Nagymama vázája fent állt a polcon.
Maga az idős hölgy rakta föl oda. Mióta
meghalt, lányának, Annának ez a váza
volt a mindene, a kincse, két gyerekén,
és a férjén kívül. A nő mindennap felállt
egy kis sámlira, hogy felérje, és leporolja a vázát. Bizony, a váza magasan volt.
Mégis egy szép napsütéses napon a nő
lánya, a kicsi Aliz csokoládé után kutatva felmászott arra a polcra. Majd megcsúszott, és apró kezével ösztönösen
belekapaszkodott a vázába. A következő
pillanatban pedig mindketten a padlón
landoltak. Fájdalmas csörömpölés hallatszott. A kislánynak semmi baja sem
lett, csupán szörnyen megijedt, a váza
viszont apró darabokban hevert a konyha padlóján.
Az anyuka holtsápadtan szaladt be a
konyhába, amikor pedig meglátta a földön a váza maradványait, keservesen
sírni kezdett. A kicsi látta, hogy az anyja
összeroskadt, és bár véletlenül verte le
a vázát, hibásnak érezte magát.
Csöpp vékony hangján ő is
sírni kezdett. Az anya nem
kiabált, csak felemelte
a gyereket a földről, és
leültette egy székre, ő
maga pedig a seprűért
ment, és még mindig
csendben, magában
zokogva elkezdte ös�szesöpörni a váza
maradványait.
Eközben az idősebb lány a szobájában zenét hallgatott,
és házi feladatot írt.
A csörömpölést hallva
felkapta a fejét, és fülelt.
Meghallotta a kistestvére
sírását, sejtette, hogy nagy
baj történt. A kikapcsolta a zenét, és csendben figyelt. Mintha hallotta volna az anyja sírását is. Letette
a füzetét, és kinyitotta az ajtót. Közel
a konyhához szinte teljes rálátása volt
arra a polcra, ahol a váza szokott állni.

Amint kilesett szobája ajtaján, azonnal
föltűnt neki, hogy a váza nincs a helyén.
Szíve a torkában dobogott. Látta, hogy
anyja a polc előtt áll, és egy seprűt tart
a kezében.
A lány csendben becsukta maga mögött az ajtót, és lassan az anyja mögé
sétált, majd megérintette a vállát. A nő
össze rezzent az érintésre. A lány, aki
szinte egy magas volt anyjával, csendben átölelte a nőt, és lassan maga felé
fordította.
– Semmi baj – súgta a fülébe.
– De igen! – mondta a nő, és ismét
felsírt – ez volt anya kedvenc vázája!
Összetört! Ez volt az utolsó dolog, amit
ránk hagyott!
– Ez nem igaz! – csattant föl a nagylány olyan hangon, hogy az anyja azonnal abbahagyta a sírást, és kikerekedett,
könnyes szemmel bámult rá.
– De a váza volt az egyetlen olyan dolog, amit anya rám hagyott! Most, hogy
összetört, elveszett anyától az
utolsó emlék is. Ezzel együtt
minden, amit rám hagyott.
– Dehogy veszett el…
Gyere – mondta a lány,
és kézen fogva édesanyját, kivezette a teraszra, majd leültette
egy székbe. – Most
mondok neked valamit – nézett a nő szemébe. Az anya csak
némán bólintott. – Az
a váza csak egy tárgy
volt. De nagymama
sokkal többet hagyott
rád, meg ránk, mint az a
váza. Például az aranyos
tájszólásodat, ami még nekem is megvan – az anyuka
letörölte a könnyeit, és tovább
figyelte a nagylányt. – Vagy a varrás
mesterségét. Azt a sok szép hímzési
technikát, amit a kandalló mellett tanítgatott nekünk, meg neked is, mikor kicsi
voltál. Nem emlékszel, hogy ott ültünk

minden télen, és varrogattunk? Közben
nagymama megtanította neked a linzer
receptet, amit csak ő tudott – az anyuka
halványan elmosolyodott.
Eközben kijött a házból a kis Aliz
is, majd felkéredzkedett nővére ölébe.
Csendben figyelte a beszélgetést. Már
nem sírt. Csöpp hangján egyszer csak
megszólalt.
– Nagymama hozta nekem a kismacit
Kanadából – az anyuka és a nagylány a
kicsire mosolygott.
– Látod, anya. Sok dolgot hagyott ránk
a nagymama – mondta a nagylány, és
megsimogatta a kicsi fejét.
– És azt az isteni rántott hús receptjét
se felejtsétek ki, amit ő csinált mindig,
most meg anya – tette hozzá az apuka,
aki éppen ebben a pillanatban érkezett
meg. Lerakta válltáskáját a teraszlépcsőre, majd leült a nő mellé, csókot lehelt a szájára, a kislánynak meg a nővérének pedig egy-egy puszit nyomott a
fejük búbjára.
– Egy család vagyunk, nagymama itt
van velünk a szívünkben, és ránk hagyta a cselekedeteit, receptjeit és minden
mást. – ahogy az anya hallgatta a lányt,
végre elmosolyodott – Ezeket hagyta
ránk nagymama. Ezek az örökségeink.
És egy család vagyunk.
Zsombok Melinda
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Szűk a kapu és keskeny az ösvény
– de mindenki számára nyitott!
Michael Ende híres mesés történetében, ami a csavargó kislányról, Momóról szól, van egy
igen tanulságos részlet. Ebben
az öreg utcaseprő, Bobo arról beszél a kislánynak, hogy
hogyan lehet az ő nehéz, egyhangú, unalmas munkáját jól
viselni és elvégezni. „Tudod,
néha egy-egy nagyon hosszú
utca áll előttünk. Azt gondolnád, ezzel soha de soha nem
fogok végezni … És akkor az
ember elkezd sietni, egyre jobban kapkod. Közben fel-felpillant, és keserűen látja, hogy
a távolság nem fogy, nem rövidül az út. Akkor még jobban
erőlködik, míg el nem akad a
lélegzete és ki nem készül! Az
utca azonban még mindig ott
tátong előtte koszosan. Hát
nem, nem így kell ezt csinálni! Nem szabad állandóan az
egész utcára gondolni, érted?
Csak a következő lépésre, a
következő lélegzetvételre, a
következő mozdulatra, a következő napra. Mindig csak a
soron következőre, és azt kell
jól csinálni! És akkor elkezd
az egész örömet szerezni, és
ez a legfontosabb! Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy
lépésről-lépésre az egész utcával elkészültünk. Sokszor
azt sem tudjuk hogyan – és

közben még csak nem is lihegünk!”
Nagy a kísértés napjaink
„mindent azonnal” mentalitásának szorításában, hogy
az ember állandóan a célba
érést sürgesse, elhanyagolva,
figyelmetlenül és felelőtlenül
járva az odavezető utat. Csak
az eredmény, a befutottság
a lényeges, a mindennapok
küzdelmét legszívesebben kihagynánk. Pedig valójában ez
is elengedhetetlen része magának a célnak, a megszerzett
értéknek.
Érdekesen reagál Jézus
egy alkalommal a neki feltett
kérdésre. Valójában nem válaszol rá. „Kevesen vannak,
akik üdvözülnek?” – hangzik
a kérdés. Jézus azonban nem
felel sem számokkal, sem arányokkal, sem százalékokkal,
mint ahogyan a kérdező várná. Valójában éreztetni akarja,
hogy nem jó a kérdésfeltevés.
A kérdező ugyanis úgy teszi
fel a kérdést, hogy egyéni felelősségét máris lerázza. Nem
saját üdvösségéről kérdez,
hanem csak úgy általában.
Mennyivel másabb a gazdag
ifjú kérdése, amiért Jézus meg
is kedveli őt: „Mit kell tennem,
hogy eljussak az üdvösségre?”
Nem, az előbbi kérdező való-

jában a napjainkban nagyon
is divatos szellemiséget követi: másokhoz hasonlítgatja,
másokhoz méri önmagát. Ha
a válasz az lenne, hogy „sokan üdvözülnek majd”, akkor
nyugtatgatni kezdené magát:
„Akkor én is biztosan beleférek, hiszen nem vagyok ros�szabb az átlagnál.” Sodródás
a tömeggel! Ha a válasz az
lenne: „Igen, kevesen üdvözülnek!” – akkor lemondóan
legyintene: „Úgysincs esélyem
…. egy átlagembernek nem
sikerülhet. Úgyis előre le vannak osztva a helyek!” Mindkét
esetben valójában menekül az
illető az egyéni felelősségtől.
A célt vagy elérem úgy, hogy
besodródok a tömeggel, vagy
el se kezdem a kepesztést,
úgyis elérhetetlen számomra!
Jézus azonban éppen a
saját feladatunkról és felelősségünkről kezd el beszélni:
arról, hogy milyen úton lehet
elnyerni az üdvösséget. A
szűk kapuról és a keskeny ösvényről. Nem arra biztat, hogy
a tömeggel sodródjunk szinte
minden egyéni erőfeszítés nélkül, de arra sem, hogy feladjuk
a reményt, lehetetlennek látva
a végcél elérését. Azt mondja,
vállaljuk fel azokat a mindennapos küzdelmeket, köteles-

ségeket, amelyeket az Isten és
emberek iránti szeretet megkövetel tőlünk. Az előttünk
lévő lépést, a szeretet soron
következő cselekedetét vegyük komolyan! Lépjük meg,
még ha nem könnyű is! Akkor
biztosan jó irányba tartunk,
és nem kell aggódnunk afelől, vajon lehet-e reményünk
az üdvösségre. És közben ne
másokhoz hasonlítgassuk magunkat, legalábbis abban az
értelemben, hogy „na ezeknél aztán én biztos, hogy jobb
vagyok!” Az élet mindennap
hoz elénk feladatokat, vagy
inkább lehetőségeket, amelyek
döntés elé állítanak minket.
Egy mondás szerint „Életed
legfontosabb pillanata a jelen
pillanat, legfontosabb embere
az, akivel éppen most találkozol, legfontosabb tette pedig a szeretet.” Ha ezeket a
döntéseket a szeretet legfőbb
erényét szem előtt tartva helyesen hozzuk meg, s végre is
hajtjuk azt, amit eldöntöttünk,
akkor lépésről lépésre mind
közelebb kerülünk a keskeny
ösvényen a szűk kapuhoz, s
közben még örömet, értéket
is fedezünk fel a mindennapok
küzdelmeiben.
Dr. Finta József

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. Kaiser László gyermekorvos
+3676 471053 +3630 4065318
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 14–17 óra,
kedd, csütörtök 10–12 óra,tanácsadás szerda 14–15 óra
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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Bemutatjuk Katonatelep
új házi gyermekorvosát
2020 végétől dr. Fischer
László, aki helyettesként végezte orvosi tevékenységét
a Katonatelepi praxisnál,
átadta munkáját Dr. Kaiser
László
gyermekorvosnak.
Megköszönve Fischer doktor
úr eddigi gyógyító munkáját,
most szeretnénk bemutatni
az új orvost, aki január 1-től
a praxist átveszi.
Szakmai életút röviden
Dr. Kaiser László vagyok,
1969-ben születtem Kiskunfélegyházán. Abban a városban
érettségiztem, majd Szegeden
diplomáztam az Orvostudományi Egyetemen 1993-ban.
Azóta lakom Kecskeméten,
ahol a megyei Kórház Gyermekosztályán kezdtem el dolgozni. Csecsemő-gyermekgyógyászat, illetve Neonatológia
(Újszülött gyógyászat) szakvizsgáim vannak.
2008. január egy fordulópont volt, elhagytam a kórházat, és Házi gyermekorvosként
kezdtem el dolgozni Kecskeméten, a Műkertvárosban.
A lassan már megszokott
hektikus időjárás, a sokéves
átlagoktól való kiszámíthatatlan eltérések nem lanyhultak
2020-ban sem, és az előrejelzések sem ígérnek sok jót
2021-re sem. A népi megfigyelések az azokból megfogalmazott jóslások is csak ritkán
„jönnek be”, és rettenetesen
nagy eltéréssel az ország
egyes területei között. E havi
lapszámunkban egy kis elemzést szeretnénk adni múlt év
időjárási viszonyairól és némi
kitekintést a várható örömökről, gondokról, újdonságokról, amit hasznosíthatunk a
házunk táján. A tél a legtöbb
növény esetében nem része
a vegetációs időszaknak, de
ez, a későbbi hónapok során
egyáltalán nem közömbös,
hiszen a kemény fagyok komoly károkat okozhatnak, és
a csapadékviszonyok alakulása a következő hónapokban is
jelentős hatással lehet a növények fejlődésére.

Jelenleg is ez a fő tevékenységem.
2008 tavaszán külsős dolgozóként,
másodállásban
visszacsábítottak a Megyei
Kórház Koraszülött osztályára, amit nagyon szerettem.
2020 végén ismét változás
következett az életemben,
feladva a Kórházi munkát, elvállaltam a Katonatelepi gyermekpraxis
helyettesítését.
Jelen tudásom alapján hosszú
távra tervezek. Remélem, a
saját praxisom mellett győzni
fogom energiával.
Családi háttér
Családi hátteremről röviden:
nős vagyok, feleségem az as�szisztensnőm a rendelőkben,
másodállásban fodrászként is
dolgozik. Két nagylányom van,
19 és 24 évesek, egyetemisták
Szegeden illetve Budapesten.
Első tapasztalatok
Katonatelepen
Első tapasztalataim Katonatelepen pozitívak, a rendelő felszereltsége megfelelő, reményeim szerint jól együtt fogunk

dolgozni a védőnővel, amit én
fontosnak tartok.
Gyermekgyógyászattal
kapcsolatos elképzelések
A betegellátással kapcsolatban: sajnos a mostani járványügyi helyzet miatt lehetőleg
kerülendő az orvos-betegtalálkozás, zsúfolt várakozás
a váróban. Ezért próbálunk
telefonon, illetve egyéb formában tartani a kapcsolatot
a szülőkkel, és gyermekeikkel,
segíteni, amiben lehet. Persze
ha indokolt a találkozás, lehetőség van rá, nem zárkózom
el, szeretek a gyermekekkel
és szüleikkel személyesen is
találkozni. Célom, hogy amit
csak lehet, otthoni kezeléssel
meggyógyítsunk,
kórházba
csak indokolt esetben küldjünk beteget. Fontos a prevenció, a betegségek megelőzése,
az egészséges életmódra nevelés. Emellett én védőoltás
párti vagyok, javasolni szoktam a kötelező oltások mellett
a rendelkezésre álló egyéb védőoltások beadatását.

Dr. Kaiser László

Fontosnak tartom a megfelelő bizalmi kapcsolat kiépítését és fenntartását a
szülőkkel, főleg most a jelen
járványügyi helyzetben.
Kapcsolattartás a helyi iskolával és óvodával, a közösség
tagjaival
Tervezem felvenni a kapcsolatot a helyi óvodával és
általános iskolával, amennyire
időm engedi, egy megfelelő
munkakapcsolat kialakítása
lenne a célom.
A városrész egészségügyével kapcsolatos kommunikációban is szívesen részt veszek
számomra megfelelő keretek
között, tekintettel elfoglaltságaimra.
Lejegyezte:
dr. Kerényi Zoltán

KERTÜNK – HÁZUNK
Visszatekintés 2021. januári időjárására és mit várhatunk a februártól?
„A tél eddigi része nem okozott komolyabb megpróbáltatásokat az áttelelő növényeknek
és a talaj víztartalékai is örven-

sokfelé 3-4 fokkal meghaladta
a sokévi átlagot. Ezt követően
a tél második hónapja, január,
sem hozott tartós, országosan
komolyabb fagykárokat okozó
hideget. Az idei január nagy
részét is meglehetősen enyDr. Kerényi Zoltán

(Forrás: OMSz)

detesen növekedtek. A december rendkívül enyhe volt: a 7.
legenyhébb a múlt század eleje
óta. A havi középhőmérséklet

he időjárás jellemezte. A havi
középhőmérséklet jellemzően
2-3 fokkal meghaladja a sokévi átlagot. Nagy szélsőségek

ugyan nem voltak, de az egymást követő frontok a hónap
második felében jelentős változásokat okoztak. A leghidegebb
napon, 18-án Baján -16,4 fokot
mértek hajnalban, az ország
nagy részén azonban -5, -10
fok között alakultak a minimumok, -10 foknál erősebb fagyok
főleg a Duna-Tisza közén fordultak elő. Mivel ott nem védte
összefüggő hótakaró az őszi
vetéseket, kisebb fagykárok keletkezhettek, másutt azonban
ennek még kisebb az esélye.

Katonatelepi Közügyek

2021. február
A február átlagos körülmények között a legenyhébb téli
hónap, a havi középhőmérséklet területi átlaga több mint
két fokkal magasabb a januárinál, megközelíti a +2 fokot. Ugyanakkor a legerősebb
lehűlést a múlt század eleje
óta ebben a hónapban mérték
Magyarországon: 1940. február 16-án hajnalban -35,0 fokig
hűlt a levegő a Miskolchoz tartozó Görömbölytapolcán. Ezzel szemben, a legmelegebb
februári napon 2019. február
28-án 23,5 fokot mértek Sárváron. Az idei február első
hete a legnagyobb európai
előrejelző központ (ECMWF)
előrejelzése alapján az átlagosnál 2-4 fokkal enyhébbnek,
ugyanakkor kissé szárazabbnak ígérkezik. Utána, a hónap
közepéig mind a hőmérséklet,
mind a csapadék vonatkozásában átlagos viszonyokat
sejtetnek a számítások. Február harmadik hete várhatóan
átlagosnál 1-3 fokkal hidegebb
időjárást, átlagos csapadék
viszonyokat hoz, míg az utolsó
hetet minden szempontból át-

n

(Forrás: OMSz)

lagosnak jelzik a számítások.
Ha ezeknek a várakozásoknak
megfelelően alakul az időjárás a hónap folyamán, akkor a
talaj vízkészletei tovább gyarapodnak.
A felső 1 m-es talajréteg
vízhiánya a legszárazabb
középső területeken: a Dunántúl keleti megyéiben és a
Duna-Tisza közén várhatóan
20 mm alá csökken, ami azt
jelenti, hogy a vegetációs idő-

szak kezdetén országszerte
elegendő víz lesz a talajban
a növények későbbi fejlődéséhez. Belvizek kialakulására
az északkeleti megyékben van
nagyobb esély, ahol jelentős
területen esett kiadós men�nyiségű, a sokévi átlag 2-3
szorosának megfelelő men�nyiségű csapadék az év eddigi
részében.
A gyümölcsfák, a szőlő metszése már a hónap első heté-
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ben elkezdődhet, az időjárási
feltételek egyelőre kedvezően
alakulnak. -5 foknál erősebb
fagy előreláthatólag csak az
első napokban lehet, főként
az északkeleti területeken. A
talaj járhatósága is sokfelé
jelentősen javul ebben az időszakban, különösen az Alföld
kevésbé kötött talajú területein.
Bár a hosszabb távra szóló
előrejelzések megbízhatósága lényegesen kisebb a rövid
távúakénál, nagyon határozott
kijelentéseket tenni meglehetősen kockázatos ilyen téren,
de azt talán ki lehet mondani, hogy amennyiben a január végén rendelkezésre álló
információkra alapuló előrejelzések szerint alakulnak a
februári időjárási viszonyok,
akkor a tél a legtöbb növény
áttelelése szempontjából nem
volt kedvezőtlen és nem rontotta az előttünk álló vegetációs időszak növénytermesztési
kilátásait.”
(Vadász Vilmos meteorológus (MeteoPlaza) cikke
felhasználásával)

Februári tennivalók a kiskertben
Miközben még mindig
támad a tél, februárban
már elkezdhetjük a munkálatokat a kiskertben.
Metszhetünk, sőt dugványozhatunk és magokat is
ültethetünk.
Az első héten feltétlenül
csípjük vissza a málna termővesszőinek végeit, mert a későbbi metszéshez, több lesz a
termésünk.
Ha az időjárás engedi, és
rá tudunk menni a talajra, a
második héten elkezdhetjük a
petrezselyem vetését 25 cmes sortávolságra és nedves
talajon 1-2 cm mélyre. Február közepétől a gyümölcsösben folytassuk a fatisztogatási munkákat a kártevők és
kórokozók jól látható, áttelelő
alakjainak megsemmisítésével. Fontos a monília áttelelését szolgáló, a fákon maradt,
összezsugorodott,
megkeményedett gyümölcsök, gyümölcsmúmiák leszedése. A
meggy és kajszi fák kezelésekor a fán maradt száraz virágokat is szedjük le, mert ezek

is a monília kórokozójának
áttelelési helyei. A leszedett,
levágott fertőzött részeket
égessük el.
Fagymentes időben elkezdhetjük a lombhullatós sövények metszését is. Ha hidegben metszünk, vigyázzunk,
mert az ágak ilyenkor még
fagyosak,
törékenyek. Néhány díszcserjét, mint
a fagyalt, a
gyertyánt,
vagyis a sövénynek ültetett cserjéket
alakítsuk, idomítsuk. Ha alulról felritkultak, erősebb visszavágással ifjítsunk.
Általában a növény felső kétharmadát el kell távolítani. A
korán, tavasszal, vesszőkön
virágzó díszcserjéket ilyenkor
ne háborgassuk.
A gyümölcstermő bokrok
télvégi ápolásakor ne hanyagoljuk el a növényvédelmi
teendőket. A málnabokrokról
okvetlenül vágjuk ki a ves�-

szőfoltossággal
fertőzött
vesszőket, valamint a málna-gubacsszúnyog és a málna-karcsú díszbogár által
károsított, megvastagodott,
gubacsos részeket. A ribiszke- és köszmétebokrokról a
kaliforniai pajzstetű lárváival
rétegesen borított és a lisztharmattal fertőzött vesszőrészeket kell kivágnunk
és minél előbb elégetnünk.
A hónap utolsó
hetében is vethetjük
még a szabadföldi,
korai ültetésű paradicsomot. Megkezdhetjük a borsó vetését
is 40 cm sortávra 8-10 cm
mélyre. A középkorai termesztésre most vessük a
karfiolt, a rövid tenyészidejű
és középérésű fajtákat.
Ha az időjárás kedvező,
vethetjük a sárgarépát és a
paszternákot is. Szaporító
edényekbe kerülnek a paradicsom és paprika magjai is.
Február utolsó napján megkezdhetjük a metszést a gyü-

mölcsösben. Folyik a koronák
ritkítása, a befelé törő, a túl
sűrűn párosan álló vesszőket,
gallyakat, és kisebb ágakat
metszőollóval, a nagyobbakat
fűrésszel vágjuk le. A sebfelületek kezeléséről ne feledkezzünk meg.
A csonthéjas gyümölcsfákon, mint őszibarack, mandula, gyakori a mézgafolyás. A
gyantaszerű mézgát szedjük
le, az alatt lévő szöveteket
éles késsel tisztítsuk meg,
majd kezeljük le a sebeket
sebkezelő készítménnyel, illetve fémmentes olajfestékkel. A sűrű ribiszke-és köszmétebokrokat is ritkítsuk
ki. A ribiszkét és köszmétét
tőosztással most szaporíthatjuk is. Ássuk ki a bokrokat
és éles baltával 3-4 részre
vágjuk fel a tövet úgy, hogy
mindegyik növényen legalább
2 fiatal, egészséges vessző
maradjon. Ezeket állandó helyükre ültessük a megszokott
módon.
(Forrás: erdo-mezo.hu)
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Januári kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA
Nikola Pesakovic sérülése
miatt szerződésbontásra került sor, aki helyett a 29 éves
montenegrói – szerb állampolgár Nemanja Jaramaz érkezett a DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét férfi első osztályú
kosárlabdacsapatához.
Az Alba Fehérvár vendégeként idegenben kezdte a csapat az újesztendőt, ahol egy
szoros, de pontszegény mec�csen 66-60 arányban alulmaradt. A mérkőzés végét kapkodás jellemezte, kimaradtak
a dobások ezért nem volt
esély a jobb eredmény elérésére.
A DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét az Atomerőmű
SE csapatát fogadta és nyert
75-72 arányban. Mindkét csapat játéka görcsös volt, de a
hazaiak végig kézben tudták
tartani az irányítást, így megérdemelten tartották otthon a
pontokat. Thomas és a fiatal
Kucsera jó játéka is kellett a
győzelemhez.
DUNA
ASZFALT-DTKH
Kecskemét – JKSE 96-82. Nehéz meccsen tartotta otthon
a pontokat a hírös városi alakulat a Jászberény ellen. Az
első játékrészben rossz védekezéssel indítottak a hazaiak,
de ezt sikerült a folytatásban
megszilárdítani, így tudták
elérni az előzetesen kötelezőnek vélt győzelmet. Thomas
és Dramicanin játszottak kiemelkedően.
Januárban a Szolnoki Olajbányász csapatát is vendégül
látta a DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét, ahol 76-96 arányban diadalmaskodtak a Tisza
partiak. A szolnokiak végig
frissebben, dinamikusabban
játszottak és mellette nagyon
jól dobtak is. A hazaiaknál
Dramicanin játéka volt jó.
Pár nappal a kecskeméti
összecsapást követően Szolnokon vendégeskedett a hírös
város élvonalbeli férfi kosárcsapata és nagy bravúrral
győzött 73-76 arányban. Wittmann vezérletével és Thomas
ponterős játékával, szívvel-lélekkel harcolták ki a kiváló
eredményt. Jó védekezéssel,

az ellenfelet sok hibára késztették, ez volt a siker kulcsa.
A hónap a páros mérkőzések jegyében telt. A Szolnokkal való két meccset követően a Zalakerámia ZTE KK
együttesével csapott össze
kétszer a Duna Aszfalt-DTKH
Kecskemét, az első mec�csen idegenben 83-94 lett a
végeredmény. A végig nehéz,
küzdelmes mérkőzésen sikerült a hazaiak indításait
minimálisra csökkenteni, a
támadásokat pedig jó százalékban pontokra váltani. Ezek
mellett, a jó lepattanózás volt
még a győzelem kulcsa.
A
Duna
Aszfalt-DTKH
Kecskemét pár napon belül
másodszor is megküzdött a
Zalakerámia ZTE KK együttesével.
A
kecskemétiek
harcosan játszottak, a védekezésük a második félidőre
masszívvá vált és a dobásaik is mind pontot értek. A
zalaiak a végére elfáradtak,
így Wittmann és Dramicanin
vezetésével ismételten győzni
tudtak 89-65-re.
Sopronban, egy egy labdás
meccsen sajnos véget ért a
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét jó sorozata ebben az
erőltetett menetben. Küzdelmes, hajtós, harcos ös�szecsapást hozott a soproni
vendégjáték, ahol hullámzó
teljesítményt nyújtottak a
csapatok. A második negyedben a hazaiak jobban elléptek
és ez döntött végül. A kecskemétiek jól lepattanóztak,
a vendéglátók pedig kevés
technikai hibával játszottak,
így alakult ki a 82-81-es végeredmény.
Szombathelyi vendégjátékkal zárták a januárt a felnőtt
férfi kosarasok. Három negyeden keresztül jól tartották
magukat a vendégek, de a
negyedik negyedben keményebben védekezett a regnáló bajnok, akik a játékukat is
felgyorsították, így alakult ki
a húsz pontos különbség a
végére. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Duna
Aszfalt-DTKH Kecskemét 8868. Thomas játszott kiemelkedően a kecskeméti csapatból.

FUTSAL
A magyar férfi első osztályú
futsal bajnokságban SG Kecskemét Futsal csapata a Haladás VSE otthonában kezdte a
2021-es évet. Sokáig tartotta
magát a kecskeméti alakulat,
de a második félidő felére
fizikálisan és mentálisan is
felőrlődtek. Könnyű gólokat
ajándékoztak a szombathelyieknek, így alakulhatott ki a
6-4-es végeredmény. Mánya
ismételten jó teljesítményt
nyújtott, ezzel helyet is követelt magának a román futsal
válogatottba.
Ismételten újabb igazolást
jelentett be az SG Kecskemét
Futsal vezetése a hónap folyamán. A kecskeméti kötődésű
23 éves Kulcsár Gábor 60 első
osztályú mérkőzéssel a háta
mögött hagyta ott az Újpest
együttesét.
A Nyírgyulaj SE vendégeskedett a Messzi István Sportcsarnokban és el is vittek egy
pontot a felkészültségüknek,
továbbá jó védekezésüknek
köszönhetően. A kecskeméti
támadások sokszor erőtlenek
voltak, így még nem sikerült
bebiztosítani ezen a mérkőzésen a felsőházba jutást. SG
Kecskemét Futsal – Nyírgyulaj
Se 1-1.
FTC-Fisher Klíma – SG
Kecskemét Futsal 2-2. Egy
brusztolós, hajtós meccsen
elért döntetlennel sikerült a
hírös városi csapatnak matematikailag is bebiztosítania
helyét a felsőházi rájátszásba.

RÖPLABDA
Az LV Pénzügyőr SE csapatát fogadta otthonában a
HÉP-Kecskeméti RC első osztályú férfi röplabda csapata és
maradtak alul nagy küzdelemben, 2-3 arányban. Sokáig jól
használták ki a kecskemétiek,
hogy a vendégek nem voltak
túl hatékonyak támadásban,
de a végére bizonyította a
Pénzügyőr, hogy miért is áll a
tabella élén.
Idegenben, egy közel sem
könnyű meccset játszott a
HÉP-Kecskeméti RC alakulata
a Dunaferr SE otthonában az

Extraligában. A hazaiak ros�szul, míg a vendégek remekül
kezdtek, így a kecskemétiek
tetemes előnyre tettek szert.
Jól nyitottak és a sáncmunkájuk is kiválóan működött, de
a harmadik szettre visszaestek, így a Dunaferr fel tudott
zárkózni. A végére a hazaiak
felőrlődtek, így Gebhardt és
Rabeka vezérletével a KRC
szerezte meg 2-3 arányban a
győzelmet.
Az LV Sport Pénzügyőr SE
hazai környezetben látta vendégül a HÉP-kecskeméti RC
csapatát az Extraligában. A
kecskemétiek gyenge koncentrációval játszottak, ahol a végén elfáradtak a folyamatos
felzárkózásban, így a hazaiak
nyertek 3-1-re.
A férfi röplabda Magyar
Kupa negyeddöntőjében a
MAFC BME otthonában kezdte a párharcot a KRC. Szoros
meccsen, sokáig fej-fej mellett
haladtak a csapatok, így született meg az 1-3-as vendég
siker.

KÉZILABDA
A női kézilabda Liga Kupában
a GBB Zrt. Kecskeméti NKSE
csapata januárban négy mec�cset nyerve zsinórban a csoportja élén végzett.
Az Optimum Solar – Békési
FCK együttese látta vendégül
a KTE-Piroska Szörp felnőtt
kézilabda csapata a férfi kézilabda Liga Kupában. Az év
első tétmeccsén magabiztosan nyertek a vendégek 2427-re, ahol Fürtös és Csordás
játszott jól. Ezt követően a
hónapban a Pick Szeged U22es csapatával is találkozott
kétszer a kecskeméti csapat
ebben a kiírásban, ahol hazai pályán 39-26-os, míg idegenben 27-23-as eredmény
született. Ezekkel az eredményekkel csoportelsők lettek a
kecskeméti fiúk is.
A férfi Magyar Kupában a
III. forduló jelentette idén a
végállomást a kecskeméti csapatnak, ahol a Mezőkövesdi
KC vendégeként kaptak ki 2220-ra.
Dr. Kovács Péter

