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Nézz csak körül, most dél van  
és csodát látsz,

az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,

a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó

jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő,

mint amilyet ma én tudok.

KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE

esik, úgy mind mogyoró, mind 
pedig dió kevés lesz, így tehát 
dió helyett sült almát ehetünk

NÉHÁNY JELES NAP  
– a teljesség igénye nélkül – 

júniusban

Június 4.  
Trianoni szerződés,  

gyermekek elleni erőszak 
világnapja

Az újkori magyar történelem 
egyik legszomorúbb esemé-
nye történt meg ezen a napon 
1920-ban és lépett hatályba 
egy évvel később, vagyis most 

már száz éve: aláírták a bé-
keszerződést, vagyis az egy-
kori Magyarország megcson-
kítását. Létrejöttéről és a száz 
év alatt keletkezett különböző 
véleményekről rengeteg hivat-
kozást, dokumentumot talál-
hatunk, tanulmányozhatunk. 
Lapunkban is foglalkoztunk 
a témával különféle megkö-
zelítésekben. Most csak két 
idézetet elevenítenénk fel, 
ami megvilágítja az esemény 
a megosztó, viszont tragikus 
eseményről.

„A Szövetséges és Társult 
Kormányok kijelentik és Ma-
gyarország elismeri, hogy Ma-
gyarország és szövetségesei, 

mint e veszteségek és károk 
okozói, felelősek mindazokért 
a veszteségekért és károkért, 
amelyeket a Szövetséges és 
Társult Kormányok, valamint 
polgáraik az Ausztria-Ma-
gyarország és szövetségesei 
támadása folytán rájuk kény-
szerített háború következmé-
nyeképpen elszenvedtek” (az 
1920. évi június hó 4. napján 
a Trianonban kötött békeszer-
ződés 161. cikke).

„Semmi kétség, hogy Ma-
gyarországot igazságtalanság 
érte, s ez az igazságtalanság 
olyan természetű volt, amely-
be jó lélekkel nehéz volt bele-
nyugodni: a történeti Magyar-

A hónap neve közvetlenül az 
Iunius szóból ered, amit min-
den bizonnyal Iuno(Juno) is-
tennő nevéből képeztek. Iuno 
Regina ősi római istennő, Ju-
piter felesége, a házasság és 
a szülés istennője, a tisztaság 
és a női termékenység őre.

A meteorológusok Nyárelő-
ként tartják számon, a régi 
Székely-Magyar naptár sze-
rint Napisten havának neve-
zik, eleink a Gödölyetor (Eper) 
hava elnevezést használták jú-
niusra, a hónap régi katolikus 
neve pedig Szent Iván hava.

A leginkább ismert, és idé-
zett népi megfigyelések sze-
rint:

• ha Medárd napján (június 
8.) esik, akkor negyven napig 
esik 

• a júniusi eső koldusbotot 
nyomhat a gazda kezébe

• ha a kakukk Szent Iván 
napja  (június24.) előtt meg-
szólal, úgy olcsó lesz a gabo-
na, ha utána, úgy drága

• ha Szent Iván napján eső 
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ország területi állományát az 
etnikai elv alapján bontották 
széjjel, ugyanakkor azonban 
ezt az etnikai elvet Magyar-
ország terhére nyilvánvalóan 
megsértették.” (Bibó István 
történész)

Június 5. 
Környezetvédelmi világnap

1972. június 5-től 16-ig tar-
tották Stockholmban az ENSZ 
első, „Ember és bioszféra” cí-
met viselő környezetvédelmi 
világkonferenciáját. A világ-
szervezet közgyűlése a kon-
ferencia javaslatára -még ab-
ban az évben- határozatában 
nemzetközi környezetvédelmi 
világnappá nyilvánította a ta-
nácskozás kezdőnapját, júni-
us 5-ét. A világnap központi 
rendezvényeit minden évben 
más országban és témában 
tartják. Ez a téma: „2021-ben 
veszi kezdetét az ENSZ-évti-
zed az ökoszisztéma helyre-
állításáról, amelyet az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) és Környe-
zetvédelmi Programja (UNEP) 
közösen vezet és amelyhez az 
UNESCO is szorosan kapcso-
lódik, ezért a bioszféra-rezer-
vátumainkban felhalmozott 
hatalmas tapasztalatkészlet 
mostantól a világot szolgálja.”

Június 18. Korányi Sándor 
születésének  

155. évfordulója

Báró tolcsvai Korányi Sándor 
(Pest, 1866. június 18. – Bu-
dapest, 1944. április 12.) or-
vos, egyetemi tanár, az MTA 
tagja, Korányi Frigyes belgyó-
gyász-professzor fia, szakíró, 
felsőházi tag. Munkásságát 
nemzetközileg is elismerték 
az élet és kórtan területén. Az 

alapítóról elnevezett kórház – 
teljes nevén Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet – 
az eltelt több mint száz évben, 
és különösen a most a korona-
vírus járvány idején, sok ezer 
beteg gyógyulását segítette 
a jó levegőnek és az orvosok, 
ápolók kiváló szakmai munká-
jának köszönhetően.

Június 24.  
Szent Iván napja

Keresztelő Szent János az 
utolsó próféta és Jézus előfu-
tára, ő kereszteli meg Jézust. 
Az ő személye kapcsolja ösz-
sze az Újszövetséget az Ószö-
vetséggel. Magyarországon 
a Szent Iván név terjedt el. 
Egyes vidékeken Virágos Szent 
Jánosnak vagy Búzavágó 
Szent Jánosnak is nevezik.

Szent Iván a nyári napfordu-
ló ünnepe, ekkor legrövidebb 
az éjszaka. A szertartásos 
tűzgyújtás egyik jeles napja, 
melynek célja megőrizni a 
fényt, segíteni a Nap évenkénti 
újjászületését. Az egyház már 
az V. században beépítette a 
liturgiába és megszentelte a 
Szent Iván napi tüzet. A tűz-

nek tisztító hatása van, nem-
csak a testünket, hanem a lel-
künket is tisztítja.

A faluvégen, erdőszélen ra-
kott tüzeknek varázserőt tu-
lajdonítanak: megvédenek a 
boszorkányoktól, a rovaroktól, 
rágcsálóktól, betegségektől, 
elsősorban a pestistől, a ter-
mést pedig védik a jégveréssel 
szemben. Szokás különféle 
gyógynövényeket, illatos növé-
nyeket égetni, füstölni, hogy a 
gonoszt távol tartsák. (Forrás: 
https://www.rfmlib.hu)

Június 29. 
Péter  Pál nap

„Valóban méltó és igazságos, 
hogy Péter, az apostolfejede-
lem és Pál, a népek térítő apos-
tola egyaránt olyan kiemelt 
helyen szerepeljenek a naptár-

ban, amilyen a nyári napfor-
dulóval kezdődő csillagászati 
hónap első dekádja. Június 
29-e kettejük igazi névünnepe, 
nem a januári Pál- és a febru-
ári Péter-nap. Már csak azért 
is, mert a legendai hagyomány 
szerint mindkettőjüket ezen a 
napon végezték ki i.sz. 67-ben 
Rómában. Pétert keresztre fe-
szítették – saját kérésére fejjel 
lefelé, mert nem tartotta illen-
dőnek, hogy úgy haljon meg, 
mint mestere –, Pált lefejezték; 
mint római polgárt e tisztes 

halálmód megillette.” (Forrás: 
wikipédia) 

Péter-Pál napja ősi ünnep, 
ezen a napon kezdődik az ara-
tás, mivel a néphit úgy tartja, 
hogy a búza töve „Péterpál-
kor” megszakad. Sokfelé ek-
kor kezdték vágni a rozsot, a 
búzát. Ha ez utóbbi még nem 
érett meg a betakarításra, ak-
kor egy-két kaszasuhintást vé-
geztek, csak hogy képletesen 
megkezdjék az aratást. Több-
nyire mindkét név napját az év 
más szakában ünneplik meg.

Szent Pál vagy Pál apostol 
az őskereszténység kiemelke-
dő egyénisége; a „tizenharma-
dik apostol”.

Szent Péter a halászok vé-
dőszentje, hiszen maga is ha-
lász volt, mielőtt Jézus tanít-
ványai közé állt. A halászok 
régen ezen a napon tartották 

a céhgyűlést, a legény- és a 
mesteravatást. A lakatosok 
is patrónusuknak tekintették, 
mivel őt bízta meg az Isten a 
Mennyország kulcsainak őrzé-
sével, ezért általában kulccsal 
a kezében ábrázolják. 

Iskolai élet
A viszontagságos tanév las-
san a végéhez közeledik, de 
szerencsére a hagyományos 
tablóképek idén is elkészültek 
az idén végzősök osztályáról! 
(Fotocenter Kecskemét)

(Forrás: turul.info)

Szt. Iván Rilai ikonja
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Kirándulás Budapestre
Jó hangulatú kiránduláson vett részt iskolánk kosárlabda 
csapata. A KKA MitugrÁSZ néven, Kelet- Magyarországon 
harmadikként végzett gárdában szereplő tanulóink, a Va-
sas Akadémia meghívására utaztak a fővárosba. A sportot 
összekötve a természetjárással a mérkőzés előtt a Norma-
fa Parkba tettek egy rövidke túrát a gyerekek. A négyórás 

program persze kicsit kiszívta a játékosok erejét, de így 
is küzdelmes és hasznos találkozót vívtak a pasaréti lá-
nyokkal. Ugyan a meccsen a vendéglátók szerezték a több 
pontot, de a mieink is győztesen térhettek haza Katona-
telepre.

Lakosa Zsolt edző
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Ha már a múlt hónapi cikk 
buszos hírrel indult, ak-
kor májusi beszámolóm is 
kezdődjön buszos hírrel.  
A jó hír, melyet a busszal 
közlekedők közül többen 
már személyesen is meg-
tapasztalhattak, hogy a 
441-es úton az Iveco Sza-
lay Autóházzal szemközt a 
visszaállították buszvárót. 

Ez egy hagyományos Lin-
da-lemezes, dupla oldalfalas 
3,5m hosszúságú és 1,5 m 
mély, felújított paddal rendel-
kező utas-váró, melyet a Vá-
rosüzemeltetési Kft helyezett 
ki a katonatelepiek részére.  
Bár nem egy új, hanem egy fel-
újított utas-váróról beszélünk, 
de meg kell ezt becsülni, hi-
szen nagyban növeli a komfort 
érzetét azoknak, akik éppen a 
buszra várakoznak. Katonate-
lepen kívül a körzet más része 
is kap egy felújított buszvárót, 
amely Törekvés faluban a Ne-
vada presszó előtti buszmeg-
állónál kerül kihelyezésre.

A hónap eseményei közül 
a legnagyobb visszhangot a 
katonatelepi bölcsőde váltot-

ta ki. Régóta várt pillanat az, 
hogy végre elkezdődött a ki-
vitelezés. Sok irodai munka, 
tervezés után végre az író-
asztalról lekerültek a tervek 
és elindult a tényleges fizikai 
megvalósítás. Képviselőként 
ilyenkor lehet talán egy perc-
re megállni és egy pillanatra 
arra gondolni, „OKÉ, NINCS 
GOND, RENDBEN MENNEK A 
DOLGOK”.  Mondhatni: meg is 
valósul az, amit megígértünk.  
De azt, amit az imént írtam, 
hogy ilyenkor talán lehet egy 
percre megállni, azt szó sze-
rint kell érteni. Valóban csak 
egy percre.  Mivel, ahogy a 
bölcsőde építése elkezdődött, 
úgy egy nagy csomag új prob-
léma keletkezett az óvodában. 
Ugyanis az óvoda udvari játé-
kainak egy része a bölcsőde 
munkaterületén maradt, illet-
ve a polgárőrházként ismert 
óvodai tárolót a közeljövőben 
le kell bontani, így az abban 
elhelyezett óvodai eszközök-

nek az új helyét is meg kellett 
találni.

A város úgy döntött, hogy 
a polgárőrház helyét egy na-
gyobb vagy kettő kisebb faház-
zal váltja ki. Ez még rendben 
is lett volna, de hol is legyen 
a faház, hiszen tartani kell a 
telekhatártól a 3 méteres, az 
óvoda épületétől pedig az 5 
m-es tűzvédelmi távolságot. 
Az sem árt, ha az óvónők szá-
mára közel van az új tároló, 
hiszen napi rendszerességgel 
használják az itt elhelyezett 
eszközöket, ugyanakkor – ami 

a legfontosabb –, hogy a gye-
rekek számára is biztosítani 
kell egy megfelelő méretű ud-
vart.  Az elsőnek könnyűnek 
ígérkező feladat, hogy csak 
egy tárolót kell kihelyezni, 
végül igencsak feladta a lec-

két. Végül, több helyszínen 
történő egyeztetést követően, 
úgy döntöttünk – a bölcsőde 
tervezőjének véleményét és 
szakmai tudását kikérve –, 
hogy egy 30 négyzetméteres 
faház lesz, amely az óvoda 
azon oldalától, mely a 441-es 
útra néz 5 m-re és a Platán 
utcától pedig 3 m-re lesz elhe-
lyezve.  Ezzel az építészeti kö-
vetelményeken túl biztosítani 
tudjuk az óvónők számára is 
a viszonylag gyors megközelí-
tést, ugyanis az óvoda főbejá-
ratától egy lépcső fog vezetni a 

tároló irányába. A faház beton 
alapzata a Platán utcáról már 
látható. Szerencsére a bölcső-
de munkaterületén „túszul 
ejtett” udvari játszóeszközök 
sorsa is rendeződött. Új ho-
mokozó építésére kerül sor az 
óvodában, melynek költségeit 
a bölcsődét építő cég finan-
szírozza.  A nemrég vásárolt 
babaháznak nevezett faházi-
kó remélhetőleg a napokban 
áthelyezésre kerül az óvoda 
udvarára.  A többi játszóesz-
köz Lázár János segítségével 
raktározásra kerül az építke-
zés végéig, ugyanis az óvodai 
udvar jelenlegi mérete nem a 
végleges.  A munkavédelem 
miatt felállított, most látható 
- kerítés ugyanis ideiglenes, 
az építkezés végeztével, 4 mé-
terrel beljebb fog kerülni, és 
akkor már a nagyobb óvodai 
udvar biztosítja a többi kerti 
játszóeszköz kényelmes kihe-
lyezését. 

Ha már a katonatelepi 
csöppségeket érintő két fontos 
intézményről szó esett, akkor 
írásomat szintén a csöpp-
ségeket érintő eseménnyel 
folytatnám. A karantén sza-
bályok enyhítésével sor került 
a Húsvéti alkotások verseny 
díjátadására. Az eseménynek 
természetesen a Mathiász 
János Általános Iskola adott 
otthont.  A gyerekek a körzet 
minden részéről érkeztek. 
Szinte minden jelenlévő csa-
ládban a pályázó gyerek, egy 
vagy két szülő mellett a test-
vérek is itt voltak. Szépen fo-
gyott a barackos és a pizzás 
süti, az almalé és az ásvány-
víz. A díjazottak a helyezésről 
szóló  oklevelet és  5000 Ft-
os vásárlási utalványt kaptak. 
A dobogós helyezetteken túl, 
minden résztvevő emléklappal 
és egy kis csokoládéval térhe-
tett haza. 

Sikerrel számolhat be a 
Katonatelepi Sportegyesület 
is, mert a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által biztosított tao 
keretet sikerült feltöltenie. Ha 
már eddigi cikkeimben kér-
tem a helyi vállalkozókat, hogy 
társasági adójukat ajánlják 
fel, akkor most köszönetet 
mondok. Köszönöm azoknak 
a vállalkozóknak, akik éltek a 
társasági adójuk felajánlásá-
val a Katonatelepi Sportegye-
sület felé. 

Dr. Fekete Gábor

MÁJUSI SZÁMVETÉS

(Élesné Nagy Anikó felvételei) 
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„Rutin helyett kreatív gondolkodásra, probléma megoldásra volt szükség” 

Beszélgetés Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármesterrel

Annak idején, amikor be-
írattak a középiskolába, 
édesapám nagyon sajnálta, 
hogy latin és görög nyelvi 
oktatás már nincs a gimná-
ziumokban. Meggyőződé-
se volt, hogy a klasszikus 
műveltséggel felvértezett 
ember a szó legnemesebb 
értelmében humanista gon-
dolkodású. Ami az ő olvasa-
tában azt jelentette, hogy 
másokkal együtt érezni 
tudó jó ember, aki ugyanak-
kor bölcs és kreatív gondol-
kodású is. 

Fogalmam sincs róla, hogy 
Szeberényi Gyula Tamás al-
polgármester tanulta-e a 
klasszikus nyelveket, de be-
szélgetésünk során nem tud-
tam szabadulni a gondolattól, 
édesapám rá biztosan azt 
mondta volna „látod, ő egy 
humanista ember.”

Kérdéseimet természetesen 
a járványhelyzet témakörével 
kezdtem. Hiszen Szeberényi 
Gyula Tamás „nem csak” a 
kultúráért felelős alpolgár-
mester, de egyben polgármes-
ter asszony általános helyet-
tese is.

– Mit jelentett ez a város-
nak? – kérdezett vissza, s el-
komorult.  – Sajnos sok csa-
ládnak tragédiát, szeretteik 
végleges eltávozását, mások-
nak betegséget vagy állásuk 
elvesztésével, vállalkozásuk 
kényszerű szüneteltetésé-
vel jövedelem kiesést, biztos 
megélhetési forrásuk hiányát. 

Ezt az emberi oldalt nem le-
hetett és nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a város vezetésé-
nek. A megszokott rutin he-
lyett kreatív gondolkodásra, a 
problémák megoldására volt 
szükség, a költségvetési téte-
lek átcsoportosítására.

Rátérve a költségvetésre el-
mondta, hogy a bevétel-kiadás 
egyensúlyára is rányomta bé-
lyegét a járvány. 

– Az állandó biztos bevéte-
lek elmaradtak, így a parkolási 
díj, a fürdő és a kulturális in-
tézmények, köztük a színház 
bevétele kiesett, amit csak 
részben ellensúlyozott az ál-
lami támogatás. Ugyanakkor a 
költségek növekedtek. Csak a 
kecskeméti lakosoknak kiosz-
tott maszk együttes költsége 
is százmillió forint körül volt.

Ne feledjük, az első hullám 
idején országszerte hiánycikk 
volt a maszk. A városok sorá-
ban az elsők között szervez-
tük meg a beszerzést, s azt, 

hogy minden egyes családhoz, 
családtagonként 2-2 maszkot 
eljuttassunk. Meg kellett szer-
vezni az idősek ellátását is. 
A felállított gondozószolgálat 
gyógyszerek, élelmiszerek be-
vásárlásával segítette azokat 
az idős embereket, akik ma-
gukra maradtak, családtagja-
ik nincsenek vagy tőlük távol 
élnek. 

– A gondozó szolgálat való-
ban személyesen keresett meg 
mindenkit a tanyavilágban is, 
ezt magam is tapasztaltam. 
Ezt sikernek lehet tekinteni?

– Vészhelyzetben nem he-
lyénvaló sikerről beszélni. 
Gyorsan kellett cselekedni, s 
úgy vélem, gyorsan cseleked-
tünk. Erre mondtam azt, hogy 
a rutint félre kellett tenni, csak 
a probléma megoldására kel-
lett összpontosítani. Arra, 
hogy kin, miként segíthetünk. 
Így azoknak a szolgáltató vál-
lalkozóknak, akik önkormány-
zati bérleményben működnek, 
a kényszerleállás idejére rész-
ben vagy teljesen elengedtük a 
bérleti díjat. Ha ilyen helyzet-
ben mégis beszélhetünk ered-
ményről, akkor eredménynek 
tekintem – s itt először meglá-
tom az örömet a szemében –, 
hogy önkormányzati tulajdon-
ban lévő cégektől, intézmé-
nyektől egyetlen dolgozót sem 
kellett elbocsátani a pandémia 
miatt. 

– Bár a járvány már lecsen-
gőben van, legalábbis ezt re-
méljük, érezteti még hatását 

az idei költségvetésben? Volt 
valamilyen fejlesztés, amiről 
le kellett mondani?

– Normál időszakban is 
mindig akad valami, amiről le 
kell mondani vagy halaszta-
ni. Úgy vélem, a legfontosabb 
fejlesztési célokat teljesíteni 
tudjuk. Ezek sorából kieme-
lem a katonatelepi terveket, 
mindenekelőtt a 410 millió 
forintért felépülő új két cso-
portos bölcsődét, s a Hosz-
szúnyelű utca járdaépítését, 
melynek költsége mintegy 20 
millió forint. Az pedig már 
mindenki előtt ismert, hogy 
a 441-es út négysávosítására 
megindult a kivitelezői közbe-
szerzési eljárás. Az útépítés 
része a biztonságos átkelést 
szolgáló 6 lámpás kereszte-
ződés. Katonatelep egyébként 
látványosan fejlődő városré-
sze Kecskemétnek. Több itteni 
lakost személyesen ismerek, 
s örömmel látom, hogy sok új 
ház épül, örömmel látom, hogy 
egyre több fiatal költözik ide. 
Ez természetesen új kihívást 
jelent a város vezetésének, 
óvoda-, bölcsőde-, közleke-
dési infrastruktúrafejlesztést, 
amire a költségvetés tervezé-
sénél is szem előtt tartunk. Ez 
a mi dolgunk. A helyieké pedig 
az, hogy – mint eddig is tették 
– óvják, szépítsék környeze-
tüket, építsék tovább együtt-
gondolkodó, együtt cselekvő 
közösségüket.

– Köszönöm a beszélgetést.
Kovács Klára

KATONATELEPI KÖZÜGYEK

Falu-és Tanyabejáró Alapítvány (6000.Kecskemét Talfája tanya 40.)

Felelős kiadó: Kovács Mária Klára kuratóriumi elnök

Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella

Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasószerkesztő: Kovács Klára

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (Kertünk-házunk), Kisberk Hella, Marsa Tímea (Oktatás, óvoda), Szentesi Zoltán, 

Kovács Péter(Sport), Laczay András, dr. Finta József (hit és erkölcs),  dr. Serfőző Katalin,  

Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás),  Turai Laura (kultúra),  

Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1000 példányban
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– Azért nyugtass meg, 
hogy most nem ittál semmit!

– Neeem, dehogyis, Feri-
kém. Ha messzebbre me-
gyek, akkor maximum csak 
egy kisfröccs, amivel a vér-
nyomásgyógyszert beve-
szem.

– Mi zörög ott hátul?
– Ja, egy-két meszesvö-

dör, meg teddihenger, ne 
törődj vele. Nem szoktam 
kivenni, mert akkor csak 
vissza kell pakolni.

– Hátha útközben föl kell 
festeni egy zebrát valahová, 
mi?

– Ja, még jól jöhet.
– Azért be fog még férni a 

keltető, ugye?
– Persze.
– Kifizetem ám az utat. 

Számold csak ki...
– Persze, kifizeted! Ne 

szórakozzál már velem. Pili-
sig csak el tudlak vinni.

– Meg vissza.
– Meg vissza is.
– Tényleg kifizetem.
– Haggyad már! Micsináá-

ál ez a barom?!
– Lassabban! Hagyd, hadd 

menjen!
– Itt előzöl? Záró vonal, 

haver! Na, majd adok én ne-
ked!

– Hadd menjen, Tibor! 
Úgysem éred utol!

– Dehogynem! Vissza 
négybe, és megyünk, mint a 
távirat.

– Április végével meg-
szűnt.

– Mi van?
– A távirat. Április végével 

nincs több távirat, a posta 
megszüntette.

– Jó, ne zavarj ilyenekkel, 
most versenyzek! Na, beka-
nyarodsz jobbra? Jól van, 
ezért kellett ennyire siet-
ni?! Idióta!Pfff, ilyenek miatt 
vannak a balesetek!

– Ne felejtsd el, hogy nem-
rég kaptad vissza a jogsidat!

– Nem visszakaptam, ha-
nem visszaSZEREZTEM, Fe-
rikém! He-he. Egyébként mi-
nek kell neked ez a keltető?

– Keltetni.
– Tényleg, hát ezt nem 

gondoltam volna... Mennyél 
mááár! Nem igaz! Ilyeneknek 
adnak jogosítványt. Hova in-
dexelsz?

– Eléggé fölment a hús 
ára mostanában, gondoltam 
kapirgálhatna pár csirke az 

udvaron. Na meg a tojás se 
jönne rosszul.

– Ne is mondd! Olyan drá-
ga lett minden! Bemegyek a 
boltba, és zokogva jövök ki, 
mert már egy Deákon alul 
nem úszom meg a nagybe-
vásárlást. Az anyagokról 
meg már nem is beszé-
lek. Mindenki drágállja, ha 
mondok egy árat a festésre. 
Csókolom, tessék bemenni 
a tüzépre, és megnézni az 
árakat. És akkor csak hüle-
deznek, meg meresztgetik 
a szemüket. A két szép sze-
méér´ nem fogom senkinek 
ócsóér´ kifesteni a házát. 
Én is pénzből élek.

– Hát igen.
¬– Itt mióta van körfor-

galom?
– Egyébként láttad, hogy 

elvitték a MiG-et a körfor-
góból?

– Láttam, biztos valami 
havernak kellett...

– Nem, lefestik, mert le-
pattogzott róla a festés.

– Mert nem én festettem, 
Ferikém. Unokád jól van?

– Hogyne. A kiságyban 
meg se tud mozdulni a plüs-
sállatoktól.

– Nem baj az. Neki hadd 
legyen, ha már nekünk nem 
volt. És fejlődik? Jól van?

– Persze, de múltkor azt 
mondta a lányoméknak a 
gyerekorvos, hogy nagyon 
kötöttek az izmai, és vigyék 
el valami dévényre.

– Vigyék csak el, ha az or-
vos mondja! Meg kell adni 
nekik mindent! 

– Én nem tudom, de ná-
lunk ilyen nem volt.

– Nem is fogsz addig élni, 
mint ezek a mostani köly-
kök!

– Nem is akarok! Képzeld, 
meg se foghatom a gyereket. 
Úgy félti az Anita, mint a hí-
mes tojást. Nem adja oda 
senkinek. Csak ő foghatja 
meg, meg a vőm.

– Akkor összeházasodtak 
végül?

– Ja, CSOKházasság. Nagy 
léhűtő ez a Laci. Nem ilyet 
képzeltem az Anitának.

– Mér, a te apósod olyat 
képzelt a lányának, mint te?

– Nem is ismertem az 
apósomat. Elvitte egy szív-
infarktust negyvenkét éve-
sen.

– Az nem jó. Te mikor 
kapsz pészmékert?

– Lehet, hogy ősszel lesz 
belőle valami, de nem biz-
tos. Aki eredetileg műtött 
volna, az nem írt alá a kór-
házzal és elment magánba. 
Most arra várok, hogy va-
lahova bejussak, de annyi-
ra föltorlódtak a műtétek a 
kovid miatt, hogy maguk se 
tudják, hogy ki, és mikor fog-
ja megcsinálni. Egyébként is 
hónapokat kellett mindenre 
várni, most meg még erre rá 
jött ez a vírus.

– A tébét meg fizetjük.
– Én nem tudom, hogy mit 

fizetek, nyugdíjas vagyok, 
kicsit még örülnék az uno-
kámnak, de, ha így megy to-
vább lehet, hogy... Fééékezz-
zz, Tibooor!!!

– Aztaaaaaaaaaaaaaaaaa! 
...Majdnem elvittem az egyi-
ket...

– Hány őz volt?

– Legalább hat. Hú, basz-
szus. Most megijedtem.

– Hát, ha a szívem nem 
visz el, megteszik ezek az 
őzek.

– Még szerencse, hogy 
nem jött mögöttünk senki, 
mert az tuti belénk jött vol-
na, úgy le kellett satuznom.

– Érjünk azért oda egy-
ben, jó?

– Nem lesz gond, figyelek. 
Meg tudtam állni, nem?

– Te, Tibor nálatok is volt 
áramszünet a múlt héten.

– Persze, onnan derült 
ki, hogy a lányom lejött az 
emeletről, hogy nincs wifi. 
Egyébként sose látom.Na, 
képzeld, Feri, mégsem tud 
hazajönni a fiam a finnektől. 
A jegyek a meccsre meg már 
ugye megvannak.

– Na, hogyhogy?
– Ellés van a teheneknél, 

vagy mittudomén. Most 
aszongya, hogy látogassuk 
meg mi, mert még nem vol-
tunk kint. Te, figyelj...nem 
lenne kedved eljönni velem?

– A meccsre?
– Persze.
– A Puskásba?
– Hova máshova?
– Hááát...
– Nem kell kifizetned, nyu-

gi. Ajándék.
– Hogy tudom én neked 

ezeket meghálálni? Elviszel 
a keltetőér´ Pilisvörösvárra, 
meg most ez a foci?

– Micsoda? Pilisvörösvár-
ra? Nem Pilisre kell menni?

– Neeem, PilisVÖRÖSVÁR-
RA.

– De te azt mondtad, hogy 
Pilis.

– Nem, én határozottan 
emlékszem, hogy Pilisvörös-
várt mondtam.

– Hajjaj, akkor át kell men-
ni egész Pesten, mert nincs 
matricám az emnullásra. 
Mért nem szóltál, hogy rosz-
szfelé megyünk?

– Hát úgy elbeszélgettük 
az időt, én meg nem figyel-
tem.

– Húúú, ha én ez tudom... 
Te, figyelj, Ferikém, nagy baj 
lenne, ha ezt úgy... mégse 
tudnám... ingyen vállalni... 
tudod, az autó csak elfo-
gyaszt pár litert addig.

– Meg vissza.
– Pláne!

Wesz Péter
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Úrnapja és a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus

Volt egyszer egy lopós fiú. 
Sokszor, sok helyről lopott 
már, s lassan mindenki tud-
ta róla. Szülei, különösen az 
apja, rendkívüli módon szé-
gyellték ezt a dolgot. Újra és 
újra figyelmeztették, próbál-
ták leszoktatni róla szépen, 
csúnyán, sehogy sem ment. 
Egy nap, amikor az osztály-
főnök újra felkereste a szü-
lőket azzal, hogy a fiú ismét 
lopott, az apa bocsánatot kért 
a gyermeke nevében. Kikísér-
te az osztályfőnököt, s utána 
némán belépett a konyhába. 
A fiú lehajtott fejjel, rosz-
szat sejtve várta. Biztos volt 
benne, hogy apja hatalmas 
ordítozást fog csapni vele, 
jól felpofozza, vagy valami 
hasonló. Nem ez történt. Az 
apa némán, hosszan nézett a 
fia szemébe, végtelenül szo-
morúan. Azután odalépett a 
tűzhelyhez. A piszkavasat be-
letette a lángokba, s vörösre 
izzította. Azután szó nélkül a 
saját tenyerébe tette az átiz-
zott vasat, s összeszorította. 
A tüzes piszkavas szörnyű 
sebet égetett az apa tenyerén, 
de ő egyetlen szisszenést sem 
hallatott. A fiú bezzeg hango-
san sírt és sikoltozott, mintha 
ő érezte volna az égető sebet. 
Attól a naptól kezdve soha 
többé nem lopott.

     Az áldozat az ókorban az 
istenekkel való szövetségkötés 
jele volt. Ők is adnak valamit, 
mi emberek is adunk vala-
mit. Ha nem is egyenrangúak, 
de azért partnerek vagyunk. 
Adok valamit az enyémből, 
ami engem jelképez a szö-
vetségben. Az áldozati állatok 
közös elfogyasztása pedig a 
közösség jele volt: istenek és 
emberek között, az áldozatot 
bemutató emberek között. A 
régi mítoszokban arra is uta-
lást találunk, mintha az iste-
neknek szükségük is lenne az 
emberek áldozatára: gondol-
junk pl. az Enuma Elis mítosz-
ban Utnapistim áldozatára! 
Az Ószövetségi Szentírásban 
ilyesmivel már nem találko-
zunk. Isten világossá teszi a 

próféták által, hogy neki nincs 
szüksége az emberek áldoza-
taira („Mit nekem megannyi 
véres áldozatotok?”). Sokkal 
inkább az engedelmességet, 
a Törvény szerinti életet vár-
ja tőlünk. Vagyis amikor Isten 
kér tőlünk valamit, akkor is 
a mi javunkat akarja. Az ál-
dozatok itt már elsősorban 
az ember önátadásának, en-
gedelmességének jelei, nem 
valamiféle „viszonzások vagy 
lefizetések”. 

Az Újszövetségben pedig 
maga az Isten válik Jézus 
Krisztusban áldozattá. Még-
pedig szó szerint a bűn, a 
rossz áldozatává! Az ember 
által elkövetett gonoszságok 
ártatlan áldozatává. Önként 
vállalja fel, s ezzel a lehető 
legnagyobb szeretetről tesz 
tanúságot irántunk. Az Oltá-
riszentség, mint áldozat, nem 

más, mint az értem önként 
szenvedő, emberré lett Isten, 
az Ő valóságos teste. Az Oltá-
riszentség engesztelő áldozat. 
Miért? Talán mert a haragvó 
Istennek szüksége lenne en-
gesztelésre? Nem, nem a ha-
rag miatt van szükség engesz-
telésre. Az Isten azáltal, hogy 
nem haraggal, hanem éppen 
szeretettel maga válik bűne-
ink áldozatává, rendbe teszi a 
megrontott kapcsolatot. A ki-
engesztelődés Jézus megváltó 
áldozata által megy végbe. 

Ha Jézus maga az áldozat, 
akkor az ember részéről mi-
féle áldozatra van szükség? 
Nekünk miért kell „megáldoz-
nunk”? Azért, hogy a magunk 
részéről viszonozzuk a felkí-
nált szeretetet, mi is odate-
gyük magunkat az Isten által 
felkínált kapcsolatba! Amikor 
megáldozunk, Szent II. János 
Pál pápa szavaival élve nem 
csak mi vesszük magunkhoz 
Jézust, hanem Ő is magához 
vesz minket. Vagyis felemel, 
beemel minket a saját, isteni 
életébe, ha engedjük. Ha mi 
is átadjuk magunkat ennek a 
kapcsolatnak.

Ezt a kenyér és bor színé-
ben megvalósuló végtelen 
értékű áldozatot, végtelenül 
mély kapcsolatot ünnepeljük 
majd nemzetközi szinten is 
a Budapesti Eucharisztikus 
Kongresszuson szeptember 

5-12-ig. Írásom hátralévő ré-
szében az erre való jelentke-
zés módját szeretném ismer-
tetni. 

2021. szeptember 5-12-ig 
megrendezésre kerül a Buda-
pesti Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus. A Kongresz-
szus programját megtaláljuk a 
www.iec2020.hu honlapon! A 
kecskeméti Főplébánia közös 
csoportot és utazást a követ-
kező ingyenes programokra 
szervez:

– A szeptember ötödikei 

nyitó szentmisére és közös el-
sőáldozásra.

– A szeptember 10-e pén-
teki „Forráspont” ifjúsági ren-
dezvényre, amelyre azonban 
csak 14 és 30 év közöttiek 
jelentkezhetnek.

– A szeptember 11-e szom-
bati gyertyás körmenetre és 
szentmisére.

– Valamint a pápa által tar-
tott szeptember 12-ei záró 
szentmisére. 

Egy személy több program-
ra is jelentkezhet.

Háromféle módon lehet je-
lentkezni.

1. Teljesen egyénileg a fen-
tebb megadott honlap regiszt-
rációs felületén. Az egyéni je-
lentkezők önállóan intézzenek 
mindent, az utazást, az eset-
leges befizetéseket is. Kérem, 
hogy aki a hét közbeni fizetős 
programokra megy, minden-
képpen önállóan jelentkezzék, 
mert ezekre a programokra a 
Főplébánia nem szervez közös 
felutazást.

2. Lehet önállóan jelentkez-
ni az internetes felületen ke-
resztül úgy, hogy a Főplébánia 
Csoportjához csatlakozik vala-
ki. Ekkor megkapja a megfele-
lő kódot, és azzal része lesz a 
Főplébánia csoportjának. 

3. És végül lehet jelentkezni 
úgy, hogy kitöltik a Nagytemp-
lom középső kis asztalkáján 
lévő jelentkezési lapot, azt be-
dobják az ott lévő dobozba, és 
a plébánia munkatársa az ada-
tok alapján beregisztrálja az 
így jelentkezőket. Jelentkezési 
lapot a Főplébánia irodájában 
is lehet kérni.

Az Eucharisztikus Kong-
resszuson való személyes 
részvétel valószínűleg oltási 
igazolványhoz kötött lesz. A 
jelentkezéseket kérem minél 
előbb, de legkésőbb június vé-
géig leadni, hogy a közös uta-
zásokat időben megszervez-
hessük. A további részleteket 
majd folyamatosan hirdetjük. 
Kérem, figyeljék a hirdetése-
ket és a Főplébánia Honlapját 
(www.foplebania.hu)!

Dr. Finta József
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Az előző számokhoz hason-
lóan most is az építőipari 
kivitelezés, lakásfelújítás 
témájában ismertetünk 
néhány tanulságos esetet, 
Karádi János, a Bács-Kis-
kun Megyei Békéltető 
Testület munkatársa által 
összeállított példákból me-
rítve. 

Visszatérő, idős emberek 
hiszékenységét kihasználó 
vállalkozás.

Korábbi évek ügyei nyomán 
a békéltető testület előtt már 
ismert vállalkozással került 
kapcsolatba egy idős ember. 
Erkélyajtójának javítása miatt 
egy szórólapos hirdetés alap-
ján hívta fel a vállalkozót, aki 
rövidesen megjelent, s Orbán 
Gyula néven mutatkozott be. 
Az idős férfi az erkélyajtó ja-
vításán túl a fürdőszoba és a 
WC felújításával is megbízta 
a vállalkozót. A vállalt mun-
kálatokra írásos szerződést 
nem kötöttek. A fogyasztó a 
munkálatok elvégzése előtt 
különböző időpontokban, kü-
lönböző nagyságú összegeket, 
összesen 900 ezer forintot 
adott át a vállalkozónak, ám 
a pénzről sem számlát sem 
nyugtát nem kapott.  A mun-
kálatokat elkezdték, de nem 
készültek el a vállalt határidő-
re, illetve nem haladtak meg-

felelő ütemben.  A megrendelő 
így végül a szóbeli szerződést 
felmondva távozásra kérte a 
munkásokat, és más szakem-
berrel fejeztette be a munkát. 
A fogyasztó a vállalkozóval 
szóban megállapodott, hogy 
az el nem végzett munka és a 
még meg nem vásárolt anya-
gok ellenértékeként a vállalko-
zó visszafizet 350.000 Ft-ot, 
melyből 100.000 Ft-ot telje-
sített. A fennmaradó 250.000 
Ft-ot azonban többszöri ígé-
ret ellenére sem térítette visz-
sza. Az eljárás során kiderült, 
hogy a fogyasztó ténylegesen 
Herczeg Orbán Gyulával ke-
rült kapcsolatba, aki az elmúlt 
évek folyamán többször vál-
toztatta a vállalkozási formá-
kat, volt már több társas vál-
lalkozása különböző neveken, 
majd ismét egyéni vállalkozó-
ként „cserkészte be” az óvat-
lan főleg nyugdíjas fogyasz-
tókat, esetenként nyugdíjas 
kedvezménnyel kecsegtetve 
őket. Ebben az ügyben sem 
működött együtt testülettel, 
válasziratot nem nyújtott be, 
a meghallgatáson nem jelent 
meg. Az ügyben eljáró tanács, 
ajánlást hozott, de az ajánlás-

ban foglaltakat nem teljesítet-
te. /Szerkesztői megjegyzés: 
Az idevonatkozó jogszabály 
szerint ilyen esetekben a vál-
lalkozó neve nyilvánosságra 
hozható./

Miért jó, ha a fogyasztó 
rendelkezik a szükséges 
dokumentumokkal? 

Kedvezően fejeződött be 
az az ügy, amikor a fogyasztó 
nyílászárókat és azok beépí-
tését rendelte meg egy egyéni 
vállalkozótól. A munkálatok 
teljes díját – az anyagköltség-
ről és a munkadíjról együtte-
sen a vállalkozó által kiállított 
számla ellenében – megfi-
zette. A munka elkészültét 
követően azonban számos 
gyárilag keletkezett esztétikai 
hibára derült fény. Az egyéni 
vállalkozó – tekintettel arra, 
hogy a hibák oka nem az ál-
tala végzett tevékenységgel 
állt összefüggésben – jótál-
lási felelőssége teljesítését 
megtagadta, és a fogyasztót 
a termékek gyártója felé irá-
nyította. A fogyasztó felvette 
a kapcsolatot a gyártóval, aki 
szóban ugyan ígéretet tett a 
problémák orvoslására, de a 
teljesítés végül elmaradt, így 

a fogyasztó a békéltető tes-
tülethez fordult. Tekintettel 
arra, hogy szerződéses kap-
csolatban az egyéni vállal-
kozóval állt – az egyéni vál-
lalkozóval szemben kérte az 
eljárás lefolytatását. A békél-
tető meghallgatáson az egyéni 
vállalkozó a hibákat elismerte, 
azonban a gyártó általi hibás 
teljesítésre hivatkozással, vi-
tatta helytállási kötelezettsé-
gét. A békéltető testület az 
ajánlást tartalmazó határoza-
tában megállapította, hogy a 
tárgyi szerződés a fogyasztó 
és a vállalkozó között jött lét-
re, így mind a beépítés, mind a 
beépített anyagok minőségért 
a fogyasztóval szemben a vál-
lalkozó tartozik helytállással.  
Ajánlotta a vállalkozó számá-
ra, hogy jótállási kötelezettsé-
ge alapján térítse vissza a fo-
gyasztó számára a teljes díjat. 
A vállalkozó az ajánlást végül 
végrehajtotta, így a fogyasztó 
az általa kifizetett, mindösz-
szesen 1.200.000 Ft-ot visz-
szakapta.  

Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület

Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525, 

70/938 4765, 70/938 4764  
E-mail: 

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Fogyasztóvédelmi sarok

Szablics Miklós a hónap 
sportolója lett a Kecskeméti 
Mercedes-Benz Akadémián 

Miki az U11-es fiú bajnok-
ságban ,a fiú csapatok között, 
a régióban az élen, Kelet-Ma-
gyarországban a harmadik he-
lyen végző KKA Mitugrász leg-
stabilabb teljesítményt nyújtó 
játékosa volt. Gyorsasága és 
agresszivitása miatt, mindig 
az ellenfél legjobbját fogta. A 
védekezés mellett a támadás-
ban is kivette a részét. A ré-
giós döntő legeredményesebb 

kosarasa volt. Teljesítménye 
alapján bekerült a területi 
győztes megye válogatottba 
is, ahol szintén kitűnően sze-
repelt.

Kovács István 18 évesen 
az országos serdülő döntő 

bronzmeccsét fújta.

Iskolánk volt tanulója, miu-
tán abbahagyta az aktív kosa-
razást teljes mellszélességgel 
a hobbijának a játékvezetés-
nek szentelte szabadidejét. 
Annyira ügyesen tevékenyke-
dett a különböző megyei után-

pótlás mérkőzéseken, hogy 
meghívták a májusi U14-es 
országos döntő találkozóinak 
vezetésére is. 

A volt mathiászos sípmes-
ter ott is helyt állt, minek ju-
talmaként a harmadik helyért 
folyó csatának lehetett az 
egyik bírója.

Lakosa Zsolt

MathiÁSZ sporthírek
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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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

Májusi kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA

A Jászberényi KSE vendége-
ként aratott 82–96-os győzel-
met a DUNA ASZFALT-DTKH 
Kecskemét csapata a férfi ko-
sárlabda NB I play-out szaka-
szában. A kecskemétiek Witt-
mann és Thomas vezetésével 
végig uralták a találkozót. Jól 
működött a csapatjáték, moti-
váltabbak voltak ellenfelüknél 
és sok fiatal játékos is jó já-
tékkal mutatkozott be. 

Hazai pályán, immár nézők 
előtt, tét nélküli meccsen fo-
gadta a DUNA ASZFALT-DTKH 
Kecskemét együttese a PV-
SK-VEOLIA csapatát a baj-
nokság zárásaként. A hazai 
csapatban ismét a fiatalok 
kerültek előtérbe, akik éltek is 
a lehetőséggel, küzdeni tudás-
ból jelesre vizsgáztak, de az 
eredmény 86-99 lett a vendé-
gek javára. 

FUTSAL

A férfi első osztályú futsal baj-
nokság felsőházi rájátszásá-
ban az SG Kecskemét Futsal 
a DEAC csapatát fogadta. A 
kecskemétiek remekül kezdték 
az összecsapást, így a félidőre 
magabiztos előnnyel vonulhat-
tak. Ezután is végig vezetve, 
tartva a vendégektől a tisztes 
távolságot sikerült behúzni 
7-5-re a mérkőzést. 

Balaton Bútor FC Veszp-

rém – SG Kecskemét Futsal 
6-3. Nagyot küzdve, tetszetős 
támadásokat vezettek a ven-
dégek, de a védekezésükbe 
sokszor hiba csúszott. A ha-
zaiak sokszor lekontrázták 
ellenfelüket, így magabiztos 
győzelmet arattak. Ezzel a 
kecskeméti csapat az 5. helyen 
végzett a bajnokságban, ami-
vel fennállása legjobb eredmé-
nyét érte el. 

KÉZILABDA

A női kézilabda NBI/B Kele-
ti csoportjában a GBB Zrt. 
Kecskeméti NKSE 31-19 ará-
nyú vereséget szenvedett az 
Eszterházy SC otthonában. Az 
első félidőben komoly előnyre 
tett már szert a hazai gárda, 
a vendégek küzdöttek, de vé-
gül sima hazai győzelem lett a 
mérkőzés vége. 

A GBB Zrt. Kecskeméti 
NKSE a Pénzügyőr SE alaku-
latát látta vendégül. Jól kezd-
tek a hazaiak, de azután foko-
zatosan vette át az irányítást 
a vendég gárda, akik a félidő 
végére megnyugtató előnyt 
szereztek, amit végig meg is 
tartottak, így nyertek 26–29 
arányban. Ezzel a vereséggel 
és a vetélytársak eredménye-
ivel eldőlt, hogy a kecskeméti 
lányok kiestek a másodosz-
tályból. 

Oxxo Energy Orosházi NKC 
– GBB Kecskeméti NKSE 30 

– 27. Az összecsapás elején 
meglepte vendéglátóját a ven-
dég együttes, így a félidőre 
kecskeméti előnnyel vonulhat-
tak a csapatok. A folytatásban 
lassan felzárkóztak a hazaiak 
és a maguk javára fordították 
az eredményt. 

GBB Kecskeméti NKSE – Fe-
rencvárosi TC U20 19–32. Jól 
kezdtek a hazaiak, de azután 
végig a mérkőzésen rengeteg 
hibával játszottak a vendé-
gek pedig könyörtelenül ki is 
használták ezt. Így nem is volt 
meglepő a sima vendéggyőze-
lem. 

Hazai pályán, a VS Dunake-
szi csapata felett aratott 37-
24 arányú győzelemmel bú-
csúztak a kecskeméti lányok a 
másodosztály küzdelmeitől. A 
mérkőzést nehezen kezdték a 
hazaiak, de később a sok indí-
tásgólnak köszönhetően ma-
gabiztos előnyre tettek szert, 
amit végig meg is tartottak. 

A KTE-Piroska Szörp fel-
nőtt férfi kézilabda csapata 
az NB I/B. bajnokságban a 
Balassagyarmati Kábel SE 
vendégeként ért el 23–23 ará-
nyú döntetlent. A hírös városi 
fiúk védekezésébe sok hiba 
csúszott és a támadások sem 
mentek zökkenőmentesen, 
ugyanis számos ziccer kima-
radt. A pontosztozkodás igaz-
ságos eredménynek mondha-
tó. 

KTE-Piroska Szörp – Pick 

Szeged U22 28–28. Nehéz 
mérkőzésen szerzett egy pon-
tot a kecskeméti együttes, 
hiszen végig görcsösen, sok 
hibával játszottak. A nagy tét 
rányomta bélyegét a játékuk-
ra, de a lényeg a megszerzett 
pont, amivel megnyerte a baj-
nokságot a csapat!

Utolsó mérkőzésüket Nyír-
egyházán játszották a kecske-
méti férfi kézilabdázók, akik 
bajnokhoz méltóan nagyará-
nyú győzelmet arattak. Nyír-
egyházi SN Kft. – KTE–Piroska 
Szörp 27–47.

KERÉKPÁR

Hrenkó Norbert az MKB Cy-
cling Team kerékpárosa a Tour 
de Hongrie 2021. kerékpárver-
senyen vett részt. 

LABDARÚGÁS

Az NB III. közép csoportjá-
ban a KTE Hufbau férfi felnőtt 
labdarúgó csapata a második 
helyen fejezte be a bajnoksá-
got, aminek köszönhetően a 
legtöbb ponttal záró harma-
dosztályú együttesek közül 
a következő évadot minden 
bizonnyal már a másodosz-
tályban kezdheti meg. A minél 
jobb eredmény elérése érde-
kében az új szezonban Szabó 
István személyében ismerős 
edző ül majd a kispadon. 

Dr. Kovács Péter
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Egyik legfontosabb 
életfeltételünk a víz 

Nem volt az olyan régen, hogy 
akár a 40-50 éves korosztály 
is ne emlékezhetne rá – leg-
alábbis gyerekkorából -, hogy 
egykor Kecskemét szinte min-
den utcájában volt minimum 
egy úgynevezett közkút. Innen 
hordtuk a vizet a lakásokba, a 
szerencsésebbek közelebbről, 
a kevésbé szerencsések több 
száz méter távolságból. De 
akár közelről, akár távolról, 
nap, mint nap bizony sokszor 
kellett fordulni a kannákkal 
ahhoz, hogy az egész család 
számára elegendő víz legyen 
otthon. Főzéshez, mosoga-
táshoz, mosáshoz, tisztálko-
dáshoz. De volt is becsülete a 
víznek! Szinte minden cseppel 
takarékoskodtunk. Így például 
a mosdóvízzel a kertet, a virá-
gokat öntöztük meg, a mosás 
után a gépből leeresztett víz 
– akkor még nem volt automa-
ta – jó volt padlót, konyhakö-
vezetet felmosni, majd nyáron 
a száraz, poros bejáratot fel-
locsolni vele. S természetesen 
mindenki gyűjtötte az esővizet, 
hordókban, dézsákban, kinek 
mije volt. 

Aztán egyre több utcába és 
egyre több lakásba bevezették 
a vizet. Ó, áldott csapvíz! Alig 
győztünk betelni vele.  Alig 
győztünk betelni azzal, hogy 
végre nyakig merülhettünk a 
teljesen teleengedett fürdő-
kádban, hogy mosdó-, moso-
gató- és mosóvizet nem kell 
kicipelni, mehetett egyenesen 
a csatornába.  De a kényelmet 
hamar megszoktuk, s közben 
szép lassan leszoktunk a taka-
rékoskodásról!

Most már sejtjük, érezzük, 
hogy vissza kell szokni!  Mert 
most még van elegendő víz 
mélyen a felszín alatt, de fő-
ként a Homokhátságon, így 
Kecskemét környékén is az 
egyre-másra elapadó ásott és 
fúrt kutak jelzik: vigyázat, egy-
re mélyebben lehet vizet talál-
ni, vigyázat a vízkészlet nem 
véges.

A tavaly közel 15 millió köb-
méter vizet – ennek hozzáve-
tőleg felét Kecskeméten és a 

környező településeken – ér-
tékesített BÁCSVÍZ ezért is 
ajánlja mindenki figyelmébe a 
Magyar Vízi közmű Szövetség 
ajánlásait. 

Vegyük ezeket sorra: Borot-
válkozás, fogmosás közben 
zárjuk el a vízcsapot, utóbbinál 
használjunk poharat. Kézmo-
sáskor is zárjuk el a csapot, 
amíg szappanozunk. Ügyeljünk 
arra, hogy sose csöpögjön a 
csap, akár 75 liter/nap vesz-
teség is érhet így bennünket. 
Csak teli mosógépet és moso-
gatógépet indítsunk be, úgy ha-

tékonyabban működnek! A kézi 
mosogatás során sokszorosan 
több vizet használunk fel, mint 
amennyit a korszerű mosoga-
tógép igényel. Fürdés helyett 
zuhanyozzunk! Egy zuhanyzás 
alkalmával 20-60 liter vizet 
használunk fel, míg a kádban 
fürdéshez alkalmanként mint-
egy 100-150 litert engedünk ki. 
Használjunk víztakarékos zu-
hanyrózsát, víztakarékos WC 
tartályt. Gyűjtsük az esővizet 
locsolásra.

Hogy mindezt tudjuk, már a 
könyökünkön jön ki? Igen, de 

akkor miért nem így cselek-
szünk?! 

Azt mondjuk, hisszük, hogy 
mindent megtennénk a gyer-
mekeinkért, az unokáinkért, s 
ha kellene, biztos, hogy a leg-
többen életünket adnánk értük. 

Akkor talán nem túl nagy ál-
dozat értük, az ő érdekükben 
megbecsülni a vizet, takaré-
koskodni vele. Úgy tekinteni a 
vízre, mint nem kiapadhatatlan 
forrásra, mint gyermekeink, 
unokáink jövőbeni életének 
egyik legalapvetőbb életfelté-
telére.                    – kovács –
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Rég nem látott arc az újságban…

… De csak az újságban, mert 
néha előfordul, hogy a sportpá-
lyán, itt-ott feltűnik előző kép-
viselőnk, Falu Gyuri Katonate-
lepen. Megkérdeztem tőle, hogy 
mi történt az elmúlt lassan két 
esztendőben, és kértem, hogy 
mondjon néhány gondolatot 
betegségéről is, Gyuri közel egy 
hónapig volt betegállomány-
ban, még mielőtt megkapta 
volna az oltását, megfertőző-
dött. 

– Kezdjük az elején: mi a 
látogatások oka Katonate-
lepen?

– Sok mindent kezdtünk el 
Katonatelepen, kíváncsi va-
gyok, hogy ezeknek mi a sorsa, 
hogyan halad a településrész. 
No és rokoni szálak is kötnek 
Katonatelephez, ez is egy szem-
pont, ha nem is a legnagyobb 
súllyal esik a latba. Van néhány 
katonatelepi, akikkel telefonon 
tartom a kapcsolatot, de vol-
tam már meccset nézni is, leg-
utóbb nem sikerült valami jól, 
meg szerettem volna nézni a ti-
szaugi csapat elleni mérkőzést, 
hát az jó vicces volt, pont vége 
lett, mire odaértünk.

– És milyen kép alakult ki 
benned?

– Nagyon jó érzés látni a 
sportpályát, és azt a lelkese-
dést, ahogyan az egyesület foci-
csapata szerepel a bajnokság-
ban. El sem merem mondani, 
milyen kételyek voltak bennem, 
egész egyszerűen felesleges-
nek, kidobott pénznek gondol-
tam a nagypályás focipályát. 
Nagyon nagyot tévedtem, és ez 
most jó érzés, örülök, hogy nem 
lett igazam. Szép kis település-
rész ez, a telkek előtt gondozott 
előkertek, bár azért az elké-
pesztő méretű térkövezésért 
nagyon haragszom, ez, no és 
az utcákra kivezetett csapadék 
együtt már kezelhetetlen. Ez 
egyébként az egész városban, 

de főleg itt és a Petőfi város-
ban jellemző. Nem szeretném 
elkiabálni, de talán a 441-es 
út felújítása is karnyújtásnyira 
van, a bölcsőde építése pedig 
hamarosan indul. Örömmel 
tölt el, hogy vannak jó ötletek, 
például a járdaépítés a vasúton 
túli gyűjtőút esetében, vagy a 
közvilágítás kiépítése ugyanitt. 

– Igen, ezeket együtt, az 
itt élőkkel közösen dolgoz-
zuk ki, és az sem egy utolsó 
dolog, hogy van mit folytat-
ni, nem a nulláról indultam. 
Nincs könnyű dolgom a pan-
démia miatt bekövetkezett 
pénzügyi helyzet miatt, de 
amit lehet, megpróbálunk. 
Ha már Covid: közel egy hó-
napot kihagytál. 

– Igen, szerencsére csak egy 
hónapot. Mocskos dolog ez, a 
legrosszabb, hogy nem tudni 
mi lesz a vége. Egy enyhe influ-
enzától a halálig, gyakorlatilag 
bármi – és ha kiderül, hogy 
megfertőződtél, ha nem vagy 
beoltva, csak imádkozhatsz az 
életedért. Nekem 5 igen nehéz 
napom volt, utána 10 olyan, 
ami már nem viselt meg any-
nyira, de az is nagyon nehéz 
időszak volt. Mivel nem vagyok 
krónikus beteg, és „csak” 61 
éves vagyok, hiába regisztrál-
tam már az első hetekben az 
oltásra, nem kerültem sorra, 
és sajnos minden óvatosság 
ellenére megfertőződtem. 
Őszintén mondom, hogy ilyen 
hosszan tartó lázzal, végtag-
fájdalommal járó betegségben 
még soha nem volt részem. 
És ami a legrosszabb: amikor 
lebetegedtem, már egyértelmű 
volt, hogy a kimenetele a be-
tegségnek a semmitől a halálig 
bármi lehet... És ez kavarog az 
embert agyában: mi lesz ve-
lem? A vagyonnyilatkozatomat 
ismertették az egyik interne-
tes felületen, így biztosan töb-
beknek nem újdonság, hogy 
vettünk egy Tesla elektromos 
autót. Igaz, elég komoly hitelt is 
igénybe kellett hozzá venni, de 
meg van. Amikor megtudtam, 
hogy Covid-fertőzött vagyok, 
felhívtam azt az ismerőst, aki-
től vettük, és megkértem, hogy 
ha bármi történik velem, se-
gítsen a feleségemnek eladni, 
mert egyedül nem bírná fizetni 
a törlesztését.

– Uh, ez hátborzongató, 
még belegondolni is rossz. 
Elektromos autó, hát ez 
igazi „falugyuris” ügy, és 
mi a helyzet a napelemmel? 
Egyáltalán, egy ekkora hitelt 
érdemes felvenni egy autó 
miatt?

– A napelemes rendszerün-
ket is a végleges kapacitásra 
bővítettük, így ebben a májusi 
napsütésben egyetlen nap alatt 
annyi áramot termel, amivel az 
autó több mint 400 km-t meg 
tud tenni. Árammal fűtünk a 
télen, persze ezt is a napelem 
termeli meg. Ami a hitelt ille-
ti: ha a Jóisten ad hozzá erőt, 
egészséget, van még 3-4 aktív 
évem a nyugdíjig. Nem élünk 
nagy lábon, nem költünk drága 
ruhákra, nem dohányzunk, a 
feleségem sem jár hetente két-
szer fodrászhoz, műkörmöshöz, 
szóval, nem ragozom, fel tud-
tuk vállalni a hitelt. A mostani 
pénzügyi politika nagyon kedve-
ző, egy 3 milliós pénzintézeti hi-
telért 36 hónap alatt mindössze 
3,4 milliót fizetünk vissza. Ez 
azért nem mindig volt így, és 
fennáll a veszélye, hogy nem is 
lesz már sokáig így. Úgy döntöt-
tünk a feleségemmel, hogy min-
den ilyen jellegű beruházást, 
fejlesztést még most elindítunk, 
rögzített feltételekkel, a kedve-
ző kamatrátával. Vettünk min-
denféle grill és barbeque esz-
közt, sörfőző gépet, lecseréltük 
energiahatékonyabbra a mosó-
gépet, mosogatógépet, vettünk 
egy olyan tévét, ami bízom 
benne, életem végéig kiszolgál. 
Szóval, én nyugodtan nézek a 
jövőbe, sem gázáremelés, sem 
villanyszámla emelés nem érint 
a napelemes rendszer miatt, az 
autó hitele pedig be van beto-
nozva, forint alapú, tehát bármi 
is lesz, annak a törlesztése nem 
változhat. Őszintén szólva nem 
mondom, hogy nem érdekel, mit 
hoz a jövő, inkább azt mondom, 
hogy bennünket már semmilyen 
változás nem érint, sem a csa-
ládtámogatási politikában, sem 
az adózási politikában, nem 
érint bennünket sem a CSOK, 
sem a családi adókedvezmény. 
Ilyen feltételekkel pedig kettőnk 
nyugdíjából majdcsak megé-
lünk valahogy…

– Nem beszéltünk még a 
legizgalmasabb kérdésről: 

milyen alpolgármesternek 
lenni?

– Féltem ettől a kérdéstől. 
Szerintem öreg vagyok már eh-
hez. Az emberek is nagyon sokat 
változtak, igaz, ehhez évről évre 
hozzászoktam, de a 2019-es év 
és a 2020 első féléve lelkileg is 
és ezáltal fizikailag is nagyon 
megviselt. Olyan politikai térbe 
kerültem, amiben nem igazán 
érzem jól magam. Igyekszem a 
legjobb tudásommal szolgálni 
az embereket, tény, hogy kissé 
nyers a stílusom, de azt hiszem 
ez a helyes, nevezzük nevén a 
dolgokat, egyszerűen, érthető-
en. Ez nagyon sokáig jól műkö-
dött, de most néha kifejezetten 
gyűlölködő hangulattal találom 
szembe magam, és ez nagyon 
megvisel. Kár, hogy Kecskemé-
ten elindult egy olyan politikai 
viselkedésmód, ami eddig hely-
ben nem volt jellemző. Ha van a 
Covidnak előnye, hát ez az egy 
az, jelesül, hogy a pandémia 
miatt bezárt a politikai szín-
pad, nincsenek közgyűlések, 
így ezek a színi előadások most 
szünetelnek. Ez adott egy kis 
megkönnyebbülést. A felelős-
ség is nagy, egy város vezeté-
sében részt venni iszonyatosan 
nehéz dolog. Elképesztően sok 
téma: sport, kultúra, oktatás, 
egészségügy, köztisztaság, 
temetkezés, szociális szféra, 
kátyúzás, kaszálás, illegális 
szemetelőkkel folytatott napi 
küzdelem, pályázati anyagok el-
készítése, kidolgozása, beruhá-
zások előkészítése, bonyolítása 
– mindez állandó költözködé-
sek mellett, hiszen a városháza 
felújítása gőzerővel megy. Hogy 
a vírus okozta bajokról már ne 
is szóljak.

– Valami üzenet az olva-
sóknak, így a végére?

– Oltakozzanak, bárcsak rám 
is sor került volna, mielőtt el-
kaptam a fertőzést, de örülök, 
hogy én azon szerencsések 
közé tartozom, hogy túléltem 
és most hálát adok Istennek, 
hogy lehetőségem van az oltás-
ra buzdítani másokat. Szívből 
kívánom a katonatelepieknek, 
hogy minél inkább ússzák meg 
ezt a rendkívül vészterhes idő-
szakot. Vigyázzanak magukra, 
egymásra. Mert bár az egész-
ség nem minden, de egészség 
nélkül mindenmás – semmi!
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Aktuális hírlevelünkben az elmúlt hónapok bűnügyi híreiből készítettünk összesítőt,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

KUTATJÁK AZ ÁLVAKCINÁT 

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben rendszeresen megjelennek a csalók is, akik az álta-
lános ijedtséget használják ki átverésre és anyagi haszonszerzésre. 
Bővebben...  

 

NYITOTT AUTÓBÓL LOPOTT 

A kiskunfélegyházi járőrök szolgálaton kívül fogták el a környékbeli gyanúsítottat.  
Bővebben... 
 

ALVÓ FÉRFIT FOSZTOTTAK KI 

A nyomozók őrizetbe vették azt a 22 éves kiskunmajsai nőt, aki a gyanú szerint az éj leple alatt 
jutott be egy idős férfi otthonába, ahonnan különböző értékeket tulajdonított el.  
Bővebben... 
 

TÖBB BETÖRÉSSEL IS GYANÚSÍTHATÓ 

Kecskeméten, a Kiskőrösi út egyik ingatlanának ajtaját feszítette fel még 2020 novemberében 
egy ismeretlen elkövető. Az épületből szerszámgépeket és szigetelést lopott el.  
Bővebben... 
 

KÖZEL HÁROMSZÁZMILLIÓS CSALÁS 

Otthonában fogták el a rendőrök a kiskőrösi gyanúsítottat. Tőle gépkocsit, ékszereket és kész-
pénzt foglaltak le, illetve ingatlanokat is zár alá vettek.  
Bővebben...  
 

Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek változásaira és aktuális trendjeire. 

A történetek megismerése segíthet iránymutatást adni 
hasonló bűncselekmények kivédésére. 
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Az utóbbi hetekben Bács-Kiskun megyében elkövetett vagyon elleni  

bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,  
odafigyeléssel megnehezíthető az  

elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás. 
 

Az alkalmi lopásoknál a tolvajok a kínálkozó lehetőséget használják ki – legyen az 
nyitva hagyott gépjármű, lépcsőházban hagyott babakocsi, bevásárlás közben  
őrizetlenül hagyott táska, padra vagy a földre letett csomag, vagy bármilyen  

értéktárgy, amelyre nem figyeltek eléggé. 
 

Az elkövetők főként az idősebb korosztályt veszik célba. Gyakran valamilyen szolgál-
tató, polgármesteri hivatal, nyugdíjas klub munkatársának adják ki magukat, és adat-

szolgáltatásra, túlfizetésre, visszajáró pénzösszegre, nyereményre,  
ajándékozásra hivatkozva jutnak be az ingatlanba. 

 
Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és  

megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait. 
 

Bűncselekmény észlelése esetén soron kívül érte-
sítse a rendőrséget a 112 segélykérő 

 telefonszámon. 
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A jó idő beköszöntével megjelennek az utcákon, tereken, utakon a kerékpárosok, így 
sok kétkerekű keltheti fel a kerékpártolvajok figyelmét. Egy drótszamarat eltulajdoní-
tani másodpercekbe kerül, azonban a tulajdonos tehet azért, hogy a bűncselekmény el-
követési ideje megnövekedjen, ezáltal növekedjen a lebukás veszélye. Sok esetben ezt 
a bűnelkövető már nem kockáztatja meg, másik célpontot keres. 
 
Mindig legyen lezárva a bicikli, még akkor is, ha csak pár pillanatra hagyja 

magára! 
 

 Az sem mindegy, hogy hogyan zárja le a 
lakattal a kerékpárját. Lehetőleg a kere-
ket, vázat, illetve a láncot is rögzítse a la-
kat, mert egyéb esetben könnyű préda le-
het a bicaj! 
Nagyon fontos a lakat minősége is. Az 
elkövetők számos technikát alkalmaznak 
annak érdekében, hogy az olcsónak szá-
mító sodronylakatokat leküzdjék – pél-
dául erővágóval, feszítővassal.  

 
 
A vastag lánc sem nyújt megfelelő védelmet, ha a rajta lévő zárszerkezet könnyen ki-

nyitható. A hagyományos kulcsos zárak nem jelentenek nagy akadályt egy profi tolvaj-
nak – ugyanez vonatkozik a számzáras vagy körkulcsos zárakra is. 

 
Ajánlott fúrt, vagy lapos kulccsal működő zárat vásárolni, mert ezeket hagyományos – 

zárfésűs – megoldással nem lehet kinyitni. 
 
Sajnos nem mindenki fektet elég hangsúlyt a zárakra, pedig a bringás egyik legfonto-
sabb felszereléséről van szó. Mindig olyan zárat és hozzá tartozó láncot, fém hevedert 

válasszanak, amely vágásálló, illetve a zárszerkezet magas biztonsági szintű.  
Válasszon U lakatot és láncos lakatot. 

 
Használjon több fajta biztonsági eszközt, mert a tolvajoknál általában egy-
szerre egyféle szerszám van és a lehető legkisebb ellenállású zárak elvágá-

sát választják! 
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Fontos feljegyezni a kerékpárjuk egyedi 
azonosítóit – pl. vázszám és típus 

 
Érdemes fotókat készíteni a jól látható egyedi 
azonosítókról: ismertetőjegyekről, sérülésekről, 
felszerelésekről! A tulajdonosok sok esetben 
ugyanis csak akkor foglalkoznak a kerékpárok 
egyedi azonosítóival, amikor már megtörtént a 
baj. A fentiek hiánya nehezíti a körözési munkát.  

 
Váltsa ki a kerékpár törzskönyvét! 

 
Regisztrálja, vagy regisztráltassa biciklijét a 
„BikeSafe” programban, ahol a rendőrség 
adatbázisába rögzítik a kétkerekű adatait, 
amely lopás esetén megkönnyíti a felderítést! 

 
https://bikesafe.hu 

 
    Fogadja meg a rendőrség tanácsait! 

 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bringáját még egy pillanatra sem lezárás nélkül! 
A legtöbb lopás a “beugrok a boltba, addig kint hagyom a bringát” esetek következ-
ménye.  

 Használjon két (minőségi) zárat!  
 Jól látható, forgalmas helyen hagyja a bicajt, olyan helyen, ahol a gyalogos forga-

lomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!  
 Órát, lámpát, kulacsot, pumpát – mindent, ami mozdítható a bringán – vigyen ma-

gával! Ezek a dolgok is értékek, tehát vigyázzon rájuk!  
 Ne lakatoljon mindig ugyanazon a helyen, mert kifigyelhetik, és máris megvan a 

lehetőség a támadásra!  
 Fokozott gondossággal tárolja kerékpárját (még zárral is) lépcsőházak folyosóján, 

pincéjében!  A lezárt folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak.  
 A zárat mindig vigye magával! Soha ne hagyja ott azzal az indokkal, hogy másnap 

ne kelljen cipelni! 
 

Képek: Internet 


