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FEBRUÁR: jégbontó, télutó, böjtelő hava
Wass Albert: A februári álom
Kint tél van még; hideg, könyörtelen,
az ablak alatt elsüvölt a szél.
Fedélcsatorna pléhe felzokog,
ott fent a kémény jajgat és beszél.
A képzelet varázsa messze száll,
s mint őszi pára itt-ott fennakad;
egy szürke dombon s néhány régi fán
meg-megpihen s halkan tovább szalad…
Már lefolyt a bércek hó-palástja,
sötét-lilára vált a vén havas;
szalonka száll a csendes esti szélben,
s a napsugár már zöld rügyet fakaszt.
A kismadár is megcsendül az ágon,
tavaszi vágyak vidám dallama;

túl a ködbe burkolódzó fákon
mintha bíbor-eső hullana.
Jön az alkony. Az áldott nap leszáll.
Vonulnak már a szürke vadludak;
a légben kezdődik a szúnyog-bál,
s a völgyben tompán harsog a patak.
Azúr-egen a csillagok kigyúlnak:
arany szegek a tündér kárpiton.
A földre sápadt csillagocskák hullnak:
pásztor-tüzek, a vén hegyormokon.
Kint még zokog a vén fedélcsatorna,
ablakom a szürkületbe tárom.
Hideg havát a szél szemembe hordja:
elsuhant már a februári álom.

Kiadói köszönet a szerzőknek
Tisztelt Olvasók!
Mindazok, akik hónapról
hónapra kézbe veszik a Katonatelepi Közügyeket bizonyára még soha nem gondoltak
bele abba, mennyi munka előzi meg azt, míg egy újság eljut
az olvasókhoz.
Persze, tudják, hogy a nyomdában kinyomtatják, persze
tudják, hogy valaki a kész lapokat elhozza onnan, valakik
segítségével eljut Önökhöz.
De aligha töprengenek azon,
hogy miként telik meg tartalommal az újság. Olyan tartalommal, hogy lehetőleg mindenki megtalálja benne azt a
témát, ami érdekli.
Persze tudják, hogy a cikkeket valakik írják, kedvenc
olvasmányuk írójának talán
még a nevét is megjegyzik.
Azt viszont kevesen tudják,

hogy a sorok írói önzetlenül
dolgoznak. Van, aki csak egykét alkalommal; van, aki hónapról hónapra rendszeresen;
s van, aki már hosszú évek
óta áldozza fel szabad idejét –
nemegyszer éjszakáit – azért,
hogy
megossza
Önökkel
szaktudását (lásd. kertészeti,
egészségügyi, közbiztonsági
tanácsok), képet adjon az iskolai, óvodai életről, városi és
helyi sporteseményekről, bemutassa a helyi vállalkozókat,
érdekességeket, számot adjon
a választókerületben történtekről vagy humoros írásaival
derűt keltsen. Semmiképpen
se feledkezzünk meg a hitélet rovat szerzőiről, akik
nemcsak a templomokban
nyújtanak, támaszt, vigaszt,
lelki gondozást, de lapunk hasábjain is.

Mint írtam, szabad idejüket, nemegyszer éjszakáikat
áldozzák az írásra, hiszen
többségüknek valahol munkahelye van, a nyugdíjasoknak pedig családja, betegség,
járvány alatt felügyeletre szoruló unokája, unokái, mégis
dolgoznak Önökért egyetlen fillér honorárium nélkül.
Szerzői megjegyzés: felelős
szerkesztőnk nemcsak szabad idejét, éjszakáit áldozza
a lapra, de idegeit is, hiszen
hónapról hónapra megesik,
hogy aznap éjfélkor már lapzárta van, és néhány renitens
(mint jómagam is) írása még
hiányzik.
A Katonatelepi Közügyek
kiadója – a „Falu-és Tanyabejáró” Alapítvány kuratóriuma ezért döntött úgy, hogy
a Miniszterelnökségtől kapott támogatás egy részét a
szerkesztők, szerzők hono-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

ráriumára fordítja. Tudjuk,
az egyénenként adható ös�szeg méltánytalanul kevés az
elvégzett munkához képest.
Bármely más lapnál egyetlenegy írásra adnának majdnem
annyi honoráriumot, mint
amit mi most egy egész évi(!)
teljesítményért fizetni tudtunk, mégis úgy éreztük, ha
csekély összeggel is, de így is
el kell ismernünk a szerkesztők, szerzők munkáját.
Ugyanakkor úgy érezzük,
a „Falu és Tanyabejáró” Alapítványnak, mint kiadónak e
lap keretein belül is köszönetet kell mondani valamennyi
szerzőnek, akik hozzájárultak,
hozzájárulnak a Katonatelepi
Közügyek megjelenéséhez.
Köszönet, az Olvasók nevében is.
Kovács Mária Klára
alapítványi elnök

2

KÖZÉLET

n

Katonatelepi Közügyek

2022. február

Néhány februári jeles nap, évforduló
Régi magyar neve szerint február a böjtelő hava, ami a
keresztény hagyományokra utal: általában februárban
kezdődik a húsvétot megelőző hosszú böjt. Korábban a
tisztulás, megtisztulás hónapjának tartották. A hónap
neve a latin „fibra” (tisztulás, megtisztulás) szóból származik. A február valamikor az év utolsó hónapja volt, s
ezért ragasztották hozzá a szökőnapokat. Az év utolsó
hónapjában pedig illett az embereknek maguknak is
megtisztulniuk, másrészt az elhunytak tisztulását is elősegíteniük.

Február 2.: Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja
A régi rómaiaknál tavaszkezdő
nap volt. Nagy ünnepségeket
rendeztek,
fáklyás-gyertyás
körmenettel indultak el a Plútó
istenétől elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé nevezte
át ezt az ünnepet. A szentelt
gyertya (ami Krisztus jelképe)
pedig az egészség és szerencsevarázsló eszközévé vált.
Úgy tartották a gyertya megvédi a csecsemőket és a betegeket a gonosz szellemektől.
A hónap második napján
szokás figyelni a medvét – ha
a barlangjából kijőve meglátja az árnyékát, visszamegy
– mert sokáig tart még a hideg… Napjainkban ennek
már inkább kultúrtörténeti
jelentősége van, hiszen a az
időjárás hektikusságát nem
tudjuk követni a népi megfigyelések alapján. Az is torzítja az előrejelzés biztonságát,
hogy a média általában csak
mesterséges
körülmények
között élő, állatkerti mackókat látogat meg ezen a napon,
viszont ugyancsak ehhez a
naphoz kötődik egy másik, kevéssé ismert, ám könnyebben
megfigyelhető hagyomány: ha
énekel a pacsirta, később még
hosszan fog hallgatni. A pacsirtákra egyébként – hasonló
összefüggésben – kicsit később, 19-én, Zsuzsanna napján is érdemes figyelni!

Február 10.: Batthyány
Lajos 215 éve született
215 éve, 1807. február 10-én
született az első felelős magyar kormány miniszterelnöke
gróf Batthyány Lajos. Az 1848as forradalom után nevezték

ki, lemondása után beállt közkatonának, a szabadságharc
leverése után pedig életét
adta a magyar szabadság és
függetlenség ügyének. Batthyány Lajos gróf (1807–1849)
a magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzelmű arisztokratája, akinek ismertsége az
1848-at megelőző évtizedben
vetekedett Széchenyi István
népszerűségével, ám sokáig nem kapott figyelmet. Ez
valószínűleg az események
összetettségéből (forradalom
és szabadságharc, fegyveres
ellenállás, vagy törvényes, jogi
lépések)) adódhatott, hiszen
Batthyány nem volt forradalmár, sem a szabadságharc
vezető alakja. Kossuth Lajos,
majd Deák Ferenc születésének 200. évfordulója az első
felelős miniszterelnököt szinte mellékszereplővé tette., és
máig is történészek analizálják munkásságát,államférfiúi
szerepét.

Gróf Batthyány Lajos

A Batthyány körüli információ hiányát jól mutatja,
hogy még a Nemzeti Bank
által 1999-ben kibocsátott
Batthyány-emlékérmen 1806
szerepelt a születés dátumául,
holott 1982-ben már, a születésének 175. évfordulóján
tudományos ülésszakot rendezett, és a Batthyány-mauzó-

leumnál koszorúzás is volt.
Batthyány Lajos nem volt sem
sugárzó egyéniség, sem nagyhatású szónok, híján volt azon
tulajdonságoknak, amelyekkel
könnyű megnyerni a tömegek bizalmát; tettrekészsége,
szívós munkabírása és határozottsága mégis hatékony,
elismert vezetővé tette, államférfivá érlelte.

részt vett. Sokat tett a magyar
nyelvű műszaki irodalom megalapozásáért. Dunaföldváron
temették el 1852-ben.

Február 17.
Macskák világnapja

Beszédes József
(1787–1852)

A Nemzetközi Állatjóléti Alap
kezdeményezésére 2002-ben
hozták létre a nemzetközi
macskanapot. A nap célja,
hogy figyelmet fordítsunk az
emberiség egyik legrégebbi,
bundás társállatára, a macskákra és azok védelmére,
emberséges bánásmódjára és
szeretetére. A Nemzetközi Állatjóléti Alap kezdeményezésére 2002-ben hozták létre a
nemzetközi macskanapot. Magyarországon ezt a napot február 17-én tartják, míg több
országban,
augusztusban
(8-án) ünneplik. Úgy vélem,
hogy Katonatelepen nagyon
sok macskakedvelő és tartó
lakosunk van, bizonyítja ezt
a Facebookon megjelenő bejegyzések tömkelege is, Sajnos
a felelős állattartás alapjaival
nem mindenki van tisztában

Nevét kevesen ismerik, pedig
számtalanszor áthaladhattak
a róla elnevezett Duna hídon,
ami összeköti Bács-Kiskun
megyét és a Dunántúlt. Beszédes József 135 éve született Magyarkanizsán, vízépítő
mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Ő szervezte meg a reformkor
nagy vízügyi átalakítási munkálatait és Széchenyi István
kezdeményezésére az ország�gyűlés 1840-ben törvényt hozott a Beszédes által elképzelt
Duna–Tisza-csatorna építéséről.(Igaz, ez tőkehiány miatt lekerült a napirendről). Nevéhez
fűződik a Duna szabályozása,
egységes árvédelmi töltések
építése a Baja és Báta közötti szakaszon (1820–1825
között). A korában páratlan
méretű munka 120 000 hold
ármentesítését biztosította, s
a Sárköz gazdasági felemelkedésének alapjává vált.
Beszédes vasúti mérnökként is működött, a linz-budweisi lóvasút és a Magyar Középponti Vasút építésében is

és ez sokszor konfliktust okoz
az állattartók között. Az ember imádja a macskákat, a
Földön több macska él, mint
kutya. A macskák bár önálló
életvitelhez és nem falkaszellemhez szokott lények, furcsa
szokásaik és bújós természetük miatt mégis életre szóló
barátságok köttetnek ember
és macska között. A cicák, cic
mókok, macsekok, macskák
tehát számos rekordot tartanak, és számos gazdi szívét
olvasztják meg napról-napra!
Emlékezzünk ma meg róluk
egypár extra cirógatással!

Február 12.:
Beszédes József születésének évfordulója
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Vincze napi vesszőszentelés és Kultúra
napja megemlékezés Katonatelepen
Évtizedes hagyomány Kecs
keméten és mindenütt a
szőlőtermesztő vidékeken,
a februári Vincze napi ves�szővágás vesszőáldás. Így
volt ez mindig itt környékünkön is, hiszen már több
mint tíz alkalommal került
megrendezésre ez az esemény.
Az idén a Mathiász János
Borrend, melynek székhelye
Katonatelepen a Kutatóintézetnél található, rendezte
meg a Vincze napi vessző
Áldás ünnepséget közösen a
Mathiász János Iskola diákjainak Kultúra Napján esedékes megünneplésével. Az
eseményen megjelent az önkormányzat képviseletében
Király József képviselő úr, a
Borrend tagjai díszruhában,
az Intézet szakemberei valamint természetesen a helyi
református közösség tiszte-

közösen értékeltük a vesszővágás tapasztalatait és megállapításra került, hogy jelen
állapotában a szőlőtőkék nem
fagytak el, van remény jó termésre, ha az időjárás továbbra is kedvezően alakul.
A vesszővágás szakmai
részleteit „Kertünk házunk”
rovatunkban mutatja be a Kutatóintézet munkatársa egy
külön cikkben. Ezt követően
az Iskola tanulói mutattak be
egy gyönyörű műsort, melyben Kölcseyre, A Kultúra napjára emlékezve, adtak elő a
diákok, versrészleteket majd
zenés műsorral fejezték be az
ünnepséget. A Mathiász János borrend elnöke Kocsis Pál
külön megemlékezett Kölcsey
Ferencről és a himnuszról ezzel nyomatékosítva a kultúra
napjának jelentőségét.

letese Laczay András, aki a
szentelést celebrálta.
A nem túl barátságos időben, igaz szép napsütésben,
de erős szélben, többen kimentünk a szőlő területre
ahol Németh Krisztina főmunkatárs és Szili Gábor a
Borrend nagymestere bemutatta a vesszővágás műveletét majd a résztvevő közönség előtt Laczay András
megáldotta a levágott szőlővesszőket.
Ezután egy belső, kellemesebb hőmérsékletű térben,

Folytatás a következő oldalon

Kiss Géza felvételei
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Februári számvetés
A választókerület egésze
szempontjából talán a legfontosabb esemény, hogy a Tanácsadó Testület február 4-én
döntött az egyéni választókerületi keret felhasználásáról.
A keret ez évben is ötmillió
forint. A tagok számára korábban írásban megküldött
javaslatomat az ülésen azzal
egészítettem ki, hogy a tartalék terhére kapjon a sportegyesület kétszázezer forintot
a viharkárok helyreállítására.
Előterjesztésemet a testület jelen lévő tagjai egyhangúan megszavazták, így a keret

felosztása az alábbiak szerint
alakul:
Az elfogadott felosztást
azzal kívánom kiegészíteni,
hogy a Vacsi köz külső szakaszának, azaz a 0273 hrsz.-ú
út tervezésére és az egyéni
engedélyeztetésére megszavazott 1.500.000 Ft nem lenne elegendő a tervezés teljes
fedezetére, viszont a 7. egyéni választókerület tanácsadó
testületének döntése alapján,
más forrásból, elfogadásra került a tervezési költség
fennmaradó 900.000 Ft-os
része.

Falu és Tanya bejáró alapítvány:
2.000.000 Ft
– ebből működésre
230.000 Ft
közparki internet szolgáltatás díja
70.000 Ft
Katonatelepi újság nyomtatási költség
200.000 Ft
Vacsihegy 0273 hrsz.-ú út tervezésére
1.500.000 Ft
Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány: 500.000 Ft
Az iskola udvarán parkoló kiépítésére (Il. részlet) 500.000 Ft
Katonatelepi Polgárőrség Egyesület Működésre: 400.000 Ft
KTSE Sportcentrum viharkár helyreállítás:
200.000 Ft
További felhasználásra megmaradt összeg:
1.900.000 Ft
Mindösszesen:
5.000.000 Ft

Ugyancsak fontos esemény,
hogy hivatalosan is átadták a
441-445-ös jelzőlámpás csomópontot. Az önkormányzat,
a tervezők, kivitelezők és a
közművek képviselői ettől a
ponttól Nagykőrösig végig járták a fejlesztendő utat, előkészítve a négysávosítás műveleteit. Az első tereprendezési
munkák még ebben a hónapban elkezdődnek.
A közelmúltban sajnálatosan nemcsak előre vivő,
de a szó szoros értelmében
katasztrofális esemény is
történt.
Az országon végig söpört vihar nemcsak
a sportpályát, hanem a választókerület egészét érintette. Az orkán erejű szél fákat
csavart ki, villanyvezetékeket
tépett szét, villanyoszlopot
döntött egy útra Talfájában,
áram nélkül maradt sok lakás, például Szolnokihegy
nagy részében is.
A helyreállításban napokon
át áldozatos munkát végeztek

Dr. Fekete Gábor
önkormányzati képviselő

a tűzoltók, az áramszolgáltató dolgozói és Katonatelepen
a polgárőrök is. Köszönet – a
lakosság nevében is – mindannyiuknak.
De hogy örömteli hírrel fejezzem be beszámolómat, itt
jelentem be: a Katona Zsigmond emlékpark közparkká
alakításának tervei elkészültek. Első lépésként egy kereszt
kerül felállításra, melynek egymillió forintos költségét egy
adományozó vállalta. A későbbiekben helyet kap itt egy katolikus kápolna, egy szökőkút
és a kecskeméti borászokat
ábrázoló szoborcsoport is.

Stabilitás, biztonság és fejlődés
Tavalyi utolsó ülésén fogadta el a kecskeméti közgyűlés a megyeszékhely
idei költségvetését. Erről
és a büdzsé Katonatelepet
érintő részleteiről kérdeztük dr. Szeberényi Gyula
Tamás alpolgármestert.
– Hogyan jellemezné a város idei költségvetését?
– Azokkal a szavakkal tudom én is összefoglalni a
büdzsé fő irányait, ahogy
azt dr. Fekete Gábor, a képviselőtestület kormánypárti
frakcióvezetője, Katonatelep
önkormányzati képviselője jellemezte. Véleményem szerint
is három fő jellemzője van az
idei kecskeméti költésvetésnek: stabilitás, biztonság és
fejlődés.
– Mit jelent az Ön értelmezésében ez a három jelző?
– A stabilitást a regnáló
kormánynak is köszönhetjük. Hetedik éve tárgyaljuk
decemberben a következő

évi költségvetést. Hetedik
éve kezdhetik úgy a januárt
a kecskeméti önkormányzati
intézmények, hogy tisztában
vannak azzal, mekkora ös�szeggel gazdálkodhatnak. Erre
azért van lehetőség, mert a
Parlament már nyaranta elfogadja az ország következő évi
költségvetését. Így az önkormányzatok is időben megalkothatják a helyi büdzsét, ami
alapján mindenki tud tervezni.
A biztonság nem csak az ön-

kormányzati tulajdonú cégek,
vagy az önkormányzat által
üzemeltetett
intézmények
szempontjából fontos, hanem
Kecskemét lakosságának is
érdeke. A biztonság számomra azt jelenti, hogy ha nincs
is birtokunkban Midász király
aranykeze, de minden feladat
ellátására van elegendő pénz
Kecskeméten. A harmadik fogalom, a fejlődés pedig akkor
kap megfelelő értelmezést, ha
ismerjük a költségvetés elemeit. Ez egy előremutató, infrastrukturális– és bérfejlesztéseket, valamint hosszútávú
terveket egyaránt tartalmazó
költségvetés.
– Milyen nagyobb ös�szegekkel számol az idei
büdzsé?
– A teljes főösszeg mintegy
54 milliárd forint. Ennyi pénzből gazdálkodunk idén. Ezen
belül az államháztartástól
kapott támogatások összege meghaladja a 14 milliárd
forintot. Ezek működési és

felhalmozási célú támogatások. A bevételeink másik lába
a saját bevétel. Ezek adók és
közhatalmi bevételek, amiket
13,7 milliárd forinttal terveztük erre az évre.
– A bevételekhez tartozik
az előző évi maradvány is.
Ez hogyan alakul idén?
– A maradvány meghaladja
a 20 milliárd forintot. Ez az
összeg azért ilyen hatalmas,
mert jelenleg egy óriási átalakuláson megy át Kecskemét.
Gyakorlatilag nincs olyan szolgáltatási területe a városnak,
ahol ne kellene átalakítani, átszerezni, felújítani, lebontani,
újat építeni.
– Ezek már kiadások. Hogyan alakul a költségvetés
kiadási oldala?
– A legnagyobb kihívást
mindig a bérek kifizetése, az
emberek anyagi megbecsülése jelenti. Az egyén akkor
dolgozik jól és szívesen, ha
a megfelelő munkakörülmények mellett egy megfelelő
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fizetésre is számíthat. Az idei
költségvetésben 12,5 milliárd
forint lett tervezve a bérekre.
Ez 1,3 milliárd forinttal több,
mint amivel 2021-ben indultunk. Ebből az összegből
közel négyezer ember havi
juttatását, anyagi elismerését
fedezi az önkormányzat. A
kiadási oldalon jelennek meg
a beruházások költései is. Le
kell szögeznünk, hogy Kecskeméten folyamatban lévő
beruházások eddig sem és ez
után sem állnak le. Jelenleg 15
milliárd forint nagyságrendű
felújítás, fejlesztés zajlik a városban.
– Milyen igényeket, követelményeket vesz figyelembe a városvezetés?
– A kecskeméti polgárok részéről a legnagyobb igény az
úthálózat rendbetétele, karbantartása. Ezzel a városvezetés is maximálisan egyetért.
Jelenleg fedezetet tud erre
biztosítani a város, viszont
a kivitelezési kapacitásokkal
gondok vannak. Tehát pénzünk lenne rá, de egyszerűen
nem találunk a közbeszerzések alapján kivitelezőket. Az
idei költségvetésben is több
mint 1 milliárd forintot biztosítunk útfelújításra és útépítési programokra.

– A kötelező feladatok
ellátása mekkora terhet jelent?
– Minden önkormányzatnak
vannak kötelező feladatai.
Ezek közé tartozik például az
egészséges ivóvíz biztosítása.
Az ívóvíz- és csatornahálózat
karbantartására, felújítására
közel 2 milliárd forintot tudunk fordítani idén. A tömegközlekedés biztosítására szintén mintegy 2 milliárd forint
áll rendelkezésre. A kecskemétiek másik fontos igénye a
városüzemeltetési, kommunális feladatok magas színvonalú
ellátása. Erre a területre bármennyi pénzt el tudnánk költeni, az sem lenne elég. Ezekre
a feladatokra idén 1,5 milliárd
forinttal többet fordítunk, ös�szesen 5 milliárd forintot költünk. Az intézmények finanszírozása is kiemelt és alapvető
feladat. Büszkén állíthatjuk,
hogy rengeteg bölcsőde, óvoda működik Kecskeméten, az
itt élő kisgyermekes családok
érdekeit szolgálva. De gondoskodnunk kell a háziorvosi ellátásról és a szociális területen
egyéb kötelezettségeknek is
eleget teszünk. Nem feledkezhetünk meg a kulturális és
közművelődési feladatainkról
sem.
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– A kötelező feladatokon
kívül Kecskemét fel tud
vállalni egyéb anyagi terheket is?
– Természetesen a kötelező
önkormányzati feladatainkon
túl önként vállalt feladatokat
is ellát az önkormányzat. Egyházi és civil szerveződések,
közösségek, sportegyesületek
támogatására is 1 milliárd
forintot meghaladó összeg áll
rendelkezésre.
– A város önkormányzata
eddig büszke volt a takarékos működésre. Ilyen kiadások mellett lehet megtakarítani is?
– A pandémia komolyan
rányomja a bélyegét a tartalékképzési
gyakorlatunkra.
Volt olyan év, amikor 2 milliárd forintot meghaladó tartalékot tudtunk képezni. Most
egy ilyen léptékű fejlesztési
hullámban ekkora összeg
megtakarítására nincs lehetőségünk, 500 millió forint megtakarítását így is beterveztük
erre az esztendőre.
– Katonatelep hogyan tudott beépülni a teljes városi
büdzsébe? Mire számíthatnak idén az itt élők?
– Erre a városrészre különösen jellemző lesz idén a
már említett jelzők közül a fej-
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lődés. Katonatelepen az elmúlt
években számos új ház épült,
számos család választotta
otthonául ezt a dinamikusan
fejlődő városrészt. Ennek az
összetartó, gyermekeket nevelő, baráti közösségnek sokan akarnak a részévé válni.
Ezt a törekvést Kecskemét
önkormányzata is érzékeli és
támogatja is. Ezért törekszik
arra a városvezetés, hogy biztosítani tudjuk az infrastrukturális feltételeket. Folytatjuk
az utak, járdák, parkolók építését, felújítását, a közvilágítás bővítését, a térfigyelő kamerák telepítését. Hamarosan
megkezdődik a 441-es számú
főút Kecskemétet elkerülő és
Nagykőrös közötti szakaszának fejlesztése. A kétszer két
sávos bővítés mellett normális kerékpárút is épül, mintegy
10 kilométer hosszú szakaszon. Ezzel a beruházással az
északi elkerülőtől Nagykőrös
irányába Kecskemét közúti
kapcsolatrendszere újul meg,
a katonatelepiek közlekedése
egyszerűbb lesz. De természetesen az élhetőbb jövőért
áldozatot kell hozni. Minden
katonatelepi család türelmét
is kérem a munkák ideje alatt.
Lejegyezte:
Kovács Klára

Várunk a Mathiász Iskolába
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.
Az iskola épülete egy szintes, 9 tanteremmel rendelkezik, amely mellett informatikai
szaktanterem, fejlesztő szoba
is megtalálható és egy óvodai csoportszoba is működik
benne. Külön büszkék vagyunk
az iskolához tartozó, de a lakosokat is kiszolgáló könyvtárra. 2005-ben épült és igen
népszerű városi szinten is az
iskola hatalmas torna csarnoka. Maga az iskola rendezett,
jól karbantartott és nagy füves
udvar veszi körül. Pályázati

Matematikaóra

forrásból 160 millió forintos
energetikai beruházás keretében újjá varázsolódott az
intézmény épülete. 2019-ben
nyerte el iskolánk az ÖKOIS-

KOLA címet és szeretnénk
bekapcsolódni az iskolakert
programba. Családias iskolánkban a tantestület gyermek
szerető, szakmailag jól kép-

zett, elkötelezett az oktatás és
a Mathiász Iskola iránt.
Iskolánk létszámát illetően
„kisiskolának” számít. De az
egyes évfolyamokon a korábbi
20 körüli osztályok létszáma
egyre növekszik azáltal, hogy
jó híre van a Mathiásznak, igen
népszerű a helyi lakosok körében. Az utóbbi években dinamikusan fejlődött a település,
számos család építkezett és
költözött ide. Ezek a családok
is felkeresik intézményünket
azzal a szándékkal, hogy ide
szeretnék beíratni gyermekeiket – nem csak az első osztályba, hanem a család többi
gyermekét a felsőbb évfolyamokra is.
A tanítók évtizedek óta a
Meixner Ildikó által kidolgozott tankönyvcsaládból tanítják az elsős gyerekeket írni, olvasni annak érdekében, hogy
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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.
Az informatikát 4. osztálytól kezdődően oktatjuk
a gyerekek számára, hiszen
a mindennapi életünk során
nélkülözhetetlen igény, hogy
biztos digitális készségekkel
és képességekkel rendelkezzenek. 8. osztályt követően
több tanuló is informatika
szakterületű középiskolában
folytatja tanulmányait.
Első osztálytól kezdődően tanulnak a gyerekek angol nyelvet. A nyelvtanulás a
természetes nyelvelsajátítás
folyamataira épül. A szókincsbővítés és az egyszerű
mondatszerkezetek tanulása
játékos feladatok, énekek és
mondókák segítségével történik. Második 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. Felső tagozatban az angol órák kiegészülnek kompetencia alapú angol
nyelvi órákkal, hogy tudásukat rendszerezni, alkalmazni
tudják és magabiztos tudással haladjanak a középiskolában akkor is ha angol kéttan�nyelvű iskolába jelentkeznek.
A művészeti nevelés mindig kiemelt helyet foglalt el
a Mathiász János Általános Iskolában. Délutáni rajz
szakkör nyújt lehetőséget a
képzőművészetet
kedvelő,
kreatív tanulók számára. Zenetanulásra is lehetőség van
a Líra Alapfokú Művészeti
Iskola által. Citera, zongora,
szintetizátor, furulya hangszereken tanulhatnak a gyerekek, szolfézs oktatással kiegészülve.

Jó híre van és eredményes
a kosárlabda sport oktatása
a Mathiászban. A legkisebbek
előkészítő
foglalkozásokon
vesznek részt hetente kétszer. Az elsősorban másodikosokból álló csoportban a
sportág megszerettetése és
a minimális alapok lerakása
a cél. Ők még nem játszanak hivatalos bajnokságban,
de néha edzőmeccseken már
összemérik tudásukat más,
hasonló korú ellenfelekkel.
A Mathiászos harmadik-negyedikes kosarasok KKA Mit-
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ugrász néven szerepelnek az
MKOSZ U11-es bajnokságában. A Mercedes-Benz Gyár
Kosárlabda Akadémia edzésein pallérozódó csapat szép
sikereket ér el a szövetségi
versengésben. A „Kenguru”
néven is ismert korosztályban, a régióban nevező 24
gárda közül, az első-második helyen állnak. Az alsós
évfolyamok edzései helyben
vannak, a felsős korcsoportok Kecskemétre a Mercedes
Benz Kosárlabda Akadémiára
járnak edzésekre.

Testnevelés óra IV. osztályosoknak

Az iskolába bekerülő gyerekek hamar beletanulnak és
megszokják az iskolai rendet.
Az alsó évfolyamok mindegyikén napközi működik. Ezeken
a délutáni foglalkozásokon
elkészítik a házi feladatokat
és van idő játékra, a szakköri
foglalkozások is ekkor zajlanak.
A gyerekek reggel 7 órától
jöhetnek az iskolába, a tanítás 8 órakor kezdődik. A 16
óráig tartó napközi és tanulószoba után 17 óráig tartunk
ügyeletet. Nagyon sok könyvük van a gyerekeknek. Az 1.
és 2. osztályban a könyvek
zömét itt az iskolában a padban tárolják, naponta csak
azt viszik haza amiben házi
feladat van.
Egyre több gyermeknek
van szüksége logopédiai fejlesztésre. Iskolánkban utazó
logopédiai ellátás keretében
biztosítjuk a szükséges órákat. Vannak gyerekek akik
úgy érkeznek első osztályba,
hogy mozgásterápia szükséges a fejlődésükhöz. Itt helyben ezt az igényt is ki tudjuk
elégíteni.
Előzetesen kértük a szülőket, hogy Szándéknyilatkozatukkal jelezzék iskolánk felé,
amennyiben ide kívánják beíratni az első osztályba induló
gyermeküket.
Amennyiben
31 tanulónál több gyermek
jelentkezésére
számítunk,
akkor a két osztály indítását
kérvényezni fogjuk a Tankerületnél és álláspályázat útján
további két pedagógus felvétele válik szükségessé. Jelenleg Faragó Zombori Szilvia és
Keresztfalvi Tünde pedagógusok vannak kijelölve a jövő évi
első évfolyamra.
Amennyiben a vírushelyzet
engedi, akkor minden évben
lehetőség van a szülőknek és
az iskolába készülő gyerekeknek ellátogatni iskolánkba.
Különböző
foglalkozásokat
tekinthetnek meg, pl. magyar,
angol, matematika, testnevelés,- személyesen találkozhatnak a tanítókkal, megismerhetik az iskola környezetét,
kérdéseikkel fordulhatnak az
iskola vezetőségéhez és a pedagógusokhoz.
Nyílt nap tervezett időpontja: 2022. március 18.,
péntek, 8-11 óráig
Kisberk Hella
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Mackó szépségverseny
Néhány éve már rendeztünk Mackó kiállítást. Ezt
a hagyományt szerettük
volna feleleveníteni 2022.
február 2-án.
Február 2-a nevezetes időjárás-jósló napunk. Ha ezen
a napon jó idő van, akkor
későn tavaszodik. Ha február 2-án süt a nap, a tél hátra
lévő része még nagyon hideg
lesz. A néphiedelem szerint
ezen a napon a medve kijön a
barlangjából. Ha meglátja az
árnyékát, vagyis szép napos
idő van, akkor megijed tőle
és visszamegy aludni. Ebből
arra következtettek, hogy újra
hideg lesz. Ha viszont nincs
árnyéka, akkor kint marad.
Tudja, hogy ez a tél utolsó
próbálkozása és hamarosan
enyhül az idő. Ezen a napon
az alsó tagozatos gyerekeket
kértük meg arra, hogy kedvenc mackójukat hozzák el a
szépségversenyre. Két napig
áradtak a medvék, minden
féle színben és méretben.
Az ablakpárkányok és padok
megteltek az alsós folyosón.
Még néhány tanító néni is be-

nevezett. Több mint 60 plüss
állat érkezett a felhívásra.
A nyertesek Dörmi szeletet,
könyvjelzőt és matricát kaptak.
Eredmények:
I. Gyárfás Kíra és Varga Bence mackója
II. Rádics Polli, Körtvélyesi Gergő és Garaczi Nóra
mackója
III. Bene Sára és Bene Miléna mackója
Gaál Zsuzsanna
tanító

Lakásfelújítás – határidőcsúszásokkal
Közeleg a tavasz, tehát már
sokan tervezgetik a lakásfelújítást, mérlegelik a költségeket,
s próbálnak kivitelezőt keresni.
Manapság bizony ez nem kön�nyű, de ha mégis sikerül szakembert találni, akkor érdemes
tisztában lenni azzal, hogy vita
esetén milyen jogaink vannak.
Erre kapunk példát a Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület
elé került, most ismertetett
ügy kapcsán.
Egy lakástulajdonos szórólap alapján keresett meg egy
vállalkozót, kérve erkélyajtója
megjavítását. A helyszíni megbeszélésen megegyeztek az
árban, s abban is, hogy a vállalkozó átalakítja a fürdőszobát
is, felújítja és lefesti az illemhelyet. Mindezt 2-3 hét határidővel vállalta a vállalkozó.
A fogyasztó az erkélyre kifizetett azonnal 90.000 Ft-ot,
a felújításra pedig 364.000

Ft-ot anyagköltségként. Sem
szerződést, sem egyéb írásos
megállapodást nem készítettek. Számlát vagy nyugtát
sem kapott azon okból, mert a
vállalkozó állítása szerint ÁFA
nélkül jóval olcsóbb. Pár nap
múlva még 124.000 Ft-ot kellett fizetnie anyagokra, majd
ki kellett fizetnie a munkadíjat,
410.000 Ft-ot. Az első alkalommal egy lapra írtak egy átadásról szóló tervezetet, amit
csak az utolsó kifizetés után
írt alá a vállalkozó. Aki egyébként azt közölte, hogy majd a
végén ad egy papírt, melyen
szerepel a tételes elszámolás,
valamint az 5+2 év garancia.
A munkához rövidesen hozzá is láttak, de csak hozzá
láttak, majd utána bő egy hónapon át nem haladt a munka. Ezért a fogyasztó végül
azt kérte, menjenek el, hogy
tudjon mást hívni, aki befe-

jezi a felújítást. Ezt levélben
is közölte a vállalkozóval,
és 450.000 Ft visszafizetését kérte tőle. A vállalkozó
350.000 Ft megfizetését vállalta 3 részletben teljesítve.
Az első részletként 100.000
Ft-ot átadott, valamint további 100.000 és 150.000 Ft
visszafizetésére tett szóbeli
ígéretet. Ezután 2-3 naponta
üzeneteket küldött, amelyben
ígérgette, hogy mikor fizet, de
egyetlen határidőt sem tartott
be. A fogyasztó megunva a
várakozást, békéltető testületi eljárást kezdeményezett
250.000 Ft visszatérítése végett. Kérelméhez mellékelte a
szórólap, a vállalkozónak írt
levél, az annak átvételét igazoló tértivevény, valamint a
kézzel írt elszámolások másolati példányát.
A békéltető testület a fentiekre tekintettel megállapítot-

ta a fogyasztói kérelem megalapozottságát. Ajánlásában
kötelezte a vállalkozót a 250
ezer forint visszafizetésére.
Az ügy kapcsán érdemes
tudni, hogy a szóbeli szerződés is szerződés – de azért
nem árt írásba foglalni! –, s
a szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség
teljesítésének – ez esetben a
kikötött határidőnek – elmaradása.
Szerződésszegés esetén pedig a jogosult elállhat a szerződéstől, s a felek ekkor is kötelesek egymással elszámolni.
A Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület elérhetősége:
Levélcím: 6000 Kecskemét,
Árpád krt.4.
Tel.: 76/501-525,
email:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Összeállította:
Kovács Klára
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Szinódusi folyamat
a Római Katolikus Egyházban
Az egér egy lyukból nézte a parasztot és a parasztasszonyt,
amint egy csomagot bontanak fel. Elszörnyülködve látta, hogy egérfogó van benne.
Kiszaladt az udvarra, és kiabálta: „Egérfogó, egérfogó”! A
tyúk ránézett, és azt mondta:
– Tudom, hogy nagyon félsz,
de nekem nincs mitől félnem.
Az egér a disznóhoz szaladt.
A disznó röfögött egy kicsit,
és azt mondta: – Sajnálom, ez
rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. Az egér a
tehénhez menekült. A tehén
elbőgte magát: – Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó! Az egér lehajtott
fejjel tért haza. Még azon az
éjszakán a házban nagy zajjal
lecsapódott az egérfogó. A
parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó.
A sötétben nem vette észre,
hogy mérges kígyó esett a
csapdába, és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét.
Nemsokára hazaengedték, de
még mindig lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak,
de szenvedése nem múlt el.
Jöttek a barátok, egész nap
ápolták, gondoskodtak róla. A
paraszt disznót vágott, hogy
legyen mit enni, de semmi
sem segített, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vágott,
hogy legyen elég ennivaló a
halotti toron. Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort.
Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt
gondolod, hogy ez téged nem
érint – gondolkodj el! Mindannyian ugyanazon az úton
haladunk.
Ferenc pápa 2023 őszére
Püspöki Szinódust hívott ös�sze, amelynek témája maga a
szinodalitás, vagyis az egyház
tagjainak „egy úton járása”.
A cél az, hogy a hívek közül
minél többen rádöbbenjenek
felelősségükre és ráébredjenek feladataikra az egyház

megújulásában. Ez a megújulás folyamatos ugyan a
történelmünk során, de ma
is elengedhetetlen, hogy észrevegyük a hiányosságokat,
gyengeségeket, s orvosolni
igyekezzünk azokat. Ki ne látná, érezné, hogy fogyatkozik
a templomba járók száma,
csökken az egyházi szertartások népszerűsége? Egyre
aggasztóbb a paphiány, az
egyház hagyományos intézményei iránt elközömbösödnek az emberek. Fájóan hiányoznak templomainkból a
fiatal felnőttek, a gyermekek.
Persze akadnak, de velük is
egyre nehezebb tartós közösséget építeni. Hosszasan
lehetne még sorolni a problémákat, de ahogy ezeket
sorba vesszük, egyre inkább
rádöbbenhetünk, hogy ezek
nemcsak az egyház problémái. A társadalom szétfor-

gácsoltsága, a hagyományos
intézmények megingása, az
erkölcsi útvesztés, a szabadosság ezer formája, a közösségek szétesése egész
társadalmunk súlyos sebzettségére mutat rá. Bizony, nem
csak a „templom egere” van
itt bajban!
Éppen ezért a Szinódusig
hátralévő időben a Katolikus
Egyház a nem hívőket és a
vallásukat nem gyakorlókat
is meg akarja szólítani, hogy
gondolkodjanak el ezeken a
válság-jeleken és mondják el
véleményüket arról, mi mindenben és hogyan kellene
előrelépnie az emberiségnek
és benne a Katolikus Egyháznak ahhoz, hogy mindannyian
szebb, biztosabb jövő elé nézhessünk! A római Szentszék
készített egy útmutatást,
hogy milyen témák mentén is
lehetne elkezdeni ezt a közös

gondolkodást, tervezést. Ez
azonban csak mankó akar
lenni, nem pedig szabálykönyv: más témákról, aktualitásokról is lehet beszélni,
közösen gondolkodni. A Szinódus első, az egyes egyházmegyékben folyó szakasza
már elkezdődött tavaly októberben. Ennek megnyilvánulásaként a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye
munkacsoportja (a Parázs
Pasztorális Központ tagjai)
is készítettek egy kérdőívet,
amelynek kitöltésével minden érdeklődő eljuttathatja
véleményét, hozzáállását az
egyházmegye vezetéséhez. A
kérdőív fő célja azonban nem
adatok összegyűjtése és statisztikák készítése, hanem az,
hogy a benne lévő kérdésekről minél több helyen, minél
több ember beszélgessen, a
helyzetet elemezze és a jövőre vonatkozó terveket készítsen. Ezért a Parázs Központ
nemcsak a kérdőív kitöltését
reklámozza, hanem arra is
biztatja a papokat, hitoktatókat, világi munkatársakat,
híveket, hogy jöjjenek ös�sze, tárgyalják meg ezeket a
témákat és készítsenek kis
írásos beszámolót meglátásaikról, javaslataikról. Ezeket
összedolgozva készül majd
egy egyházmegyei szintézis,
amelyet a Püspökkari Konferencián keresztül minden
magyar egyházmegye eljuttat
a Vatikánba.
A Szinódus főbb témakörei a következők:
Kapcsolat az egyházzal. Ha
oda tartozom, akkor miért és
hogyan? Ha nem, akkor miért
nem?
Az egyházi szertartások.
Igénylem-e ezeket? Személyesnek, hozzám szólónak érzem-e?
A kommunikáció és a társadalmi jelenlét. Hogyan találjuk meg a hangot a mai
nemzedékkel? Milyen nyelvezet, milyen kommunikációs
eszközök szükségesek ehhez?
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Mennyire és hogyan legyen
jelen ez egyház a társadalomban? Az állammal való kapcsolat egészségessége stb.
Az evangelizáció. A hit továbbadásának lehetőségei, a
nem hívők megszólítása.
Az ökumenizmus, vagyis a
keresztény felekezetek egységtörekvése. A peremen
élők szolgálata, vagyis a szegények, kirekesztettek, hátrányos helyzetűek megfelelő

felkarolása. Az ifjúságpasztoráció, vagyis a gyerekek,
fiatalok hitbeli nevelése, lelki
gondozása.
A családpasztoráció, vagyis minden közösség alapjának
és ősforrásának, a családi
életnek megújítása a keresztény értékek fényében.
A szinódusi kérdőív elérhető a parazskozpont.hu vagy
az asztrik.hu honlapokon.
A feldolgozás megkönnyíté-

se érdekében csak elektronikusan tölthető ki, de természetesen az Internethez nem
értőknek segítséget nyújthatnak az ebben járatos barátok,
hozzátartozók. Kifejezetten
szeretnénk, ha nem hívők
vagy vallásukat nem gyakorlók is kitöltenék, legalábbis
azokra a kérdésekre válaszolva, amelyekben ők is érintve
érzik magukat. Eddig már közel hétszázan töltötték ki egy-
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házmegyénkben, és a február
végi határidőig még sokak véleményét várjuk. Egyre több
plébánián és katolikus intézményben beszélgetéseket, fórumokat tartanak a szinódus
témáiról. Szeretettel biztatom
a katonatelepi lakosokat is a
kérdőív kitöltésére, s mindenkinek hálásan köszönjük az
együtt gondolkodást!
Dr. Finta József
plébános

Autókozmetika Katonatelepen
Nemrégiben a benzinkúton láttam egy molinót, melyen
autókozmetikát hirdettek. Autót takarítani elméletileg
könnyű, igazán jól megcsinálni viszont annyi különböző
gépet, tudást és segédanyagot igényel, hogy időnként
azért nem árt rendesen elvégeztetni. Gondoltam kitakaríttatjuk alaposan az autónkat, így felhívtam a megadott
számot. A több mint tökéletes végeredmény után gondoltam, hogy ez a fajta munkavégzés megérdemli, hogy
aki az újságot olvassa, megtudja, hogy létezik egy ilyen
vállalkozás Katonatelepen. László Istvánnal, a BLN 2001
Bt., ismertebb nevén a „Folt? Nincs!” autókozmetika ügyvezetőjével beszélgettem.
– Hogyan indult a vállalkozásotok?
– Több mint 10 éve költöztem Katonatelepre. A mai
napig nagyon tetszik a nyugalmas, zöld környezet és a
településen lakó emberek közvetlensége, barátságos viselkedése. Olyan ember vagyok,
aki szeret új dolgokat tanulni.
Már gyerekkoromtól érdekelt
a barkácsolás, a tanult szakmámtól eltérő tevékenységek,
melyeket megpróbáltam elsajátítani, megvalósítani, majd
az eredményét látni, használni, élvezni. A tisztaság és az
autók szeretete és a „magam
csinálta” öröme mindig is
jelen volt az életemben. Magam is elég sokat vezetek és
azt vettem észre, hogy men�nyivel jobban érzem magam
egy olyan autóban, ami tiszta. Bele sem gondolunk, hogy
mennyi időt töltünk a volán
mögött. Sokaknak szinte a
második otthona az autója,
van akinek a munkájához is
nélkülözhetetlen, sokszor a
munkába járáshoz is elengedhetetlen, azzal viszi a gyereket
az oviba, jár vele bevásárolni
vagy éppen a rokonokhoz, egy
tárgyalásra, színházba. Ennek eredménye, hogy a kocsi
szennyeződik, bármennyire is

vigyáz rá a tulajdonos. Mint
sokan, akik vezetünk, én is azt
gondolom, hogy az autó van
értünk, nem mi az autóért.
Ennek ellenére úgy gondolom,
hogy meghálálja a rendszeres
karbantartást, mivel azzal tartósabb, üzembiztosabb és az a
tisztántartás és ápolás miatt
értékállóbb lesz. Az otthon is
elvégezhető rendszeres mosás, portalanítás és porszívózás a tiszta állapot megőrzésére megfelelő, ám vannak
olyan szennyeződések, melyek
eltávolítása otthoni körülmények között nehézkes, hosszadalmas és drága.
Gondolok itt a fényezésen
található szennyeződésekre,
mint a gyanta, rovarürülék,
repülő rozsda, viasz, olaj és
kátrány, a belső térben a kárpitozott és bőrrel bevont felületeken lévő szennyeződések
eltávolítására vagy a bőr és
műanyag részek ápolására.
Ezek mindegyikéhez másmás tisztító és ápolószerek és
megfelelő eszközök is szükségesek.
Mivel úgy gondoltam, hogy
itt helyben, Katonatelepen is
lesznek olyan járműtulajdonosok, akiknek igényük, - az
autó korától függetlenül,- a lehetőségekhez képest legszebb,

Ilyen volt

Ilyen lett

legtisztább állapotban történő
használat, így lesz kereslet egy
ilyen szolgáltatásra. A családi
házunknál sikerült a tevékenységre alkalmas műhelyt
kialakítani, természetesen ezt
is saját kivitelezésben. A vállalkozás elindításához szükséges feltételek 2020 nyarán
teljesültek, így azóta működik
a Lilaakác utcában.
– Így körbenézve a műhelyetekben, látva a gépeket,
a különböző takarítószereket és a kivételes rendet,
azért hosszú út vezetett
idáig. Jól gondolom?
– Az ötletet követően egy
hosszas előkészítési és tanulási folyamat indult el, hogy
a megfelelő technológiákat
megtaláljam. Természetesen
a tisztításhoz gépek is szükségesek. A kiválasztás során
a legfőbb szempont a hatékonyság volt, a lehető legjobb
eredmény elérése érdekében.
A használt porszívó 3 motoros, a kárpittisztító gép akár
70 °C-os forró vízzel segít a

makacs szennyeződések eltávolításában, fertőtlenítésben.
Az eszközök után jött a
tisztítószerek
kiválasztása.
Az eredményesség mellett
fontos szempont volt környezetünk védelme. Szem előtt
tartottam, hogy a tisztítószerek melyeket használok, azok
az emberi bőrrel érintkezve
se legyenek irritáló hatásúak.
Nagyon sok szert kipróbáltam,
mire megtaláltam azokat,
melyeket ma már nyugodtan
használok. Tudom, hogy ez
a folyamat sosem ér véget,
mindig lesznek újabb anyagok,
melyek használata által javulhat szolgáltatásom.
– Az első éves tapasztalatotok alapján kikből áll az
ügyfélkörötök?
– Az első megbízásokat
ismerősöktől kaptam, akik
nagyban segítették a vállalkozás elindítását, amiért nagyon
hálás vagyok, hogy megtiszteltek bizalmukkal. Szerencsére
ma már egyre több a visszatérő ügyfél. Annak ellenére, hogy
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elsősorban a katonatelepi
autótulajdonosok kiszolgálása volt a cél, többen is megtiszteltek már Kecskemétről,
Nagykőrösről és 50-60 km
távolságból is, hogy igénybe
vegyék munkámat.
Van olyan vállalkozás is,
akinek a gépjármű flottáját
rendszeresen
tisztíthatom.
Próbáltam olyan tisztítási csomagokat összeállítani, mely az
alaptakarítástól a kozmetikai
csomagig terjedhet az ügyfél
kívánsága szerint. Közlekedésbiztonság szempontjából fontos a fényszórók jó állapota is.
Ezért fényszóró polírozással is
foglalkozom. Sokszor keresnek
meg autóeladás előtti nagytakarítással, de van, akik pont
használtautó megvétele után
teljes tisztítást és fertőtlenítést
kérnek. Vannak persze aranyos
történetek, mikor a feleség
azért jön bérletet venni, hogy a
férje ne a garázsban töltse minden hónap első vasárnapját.
– Milyen irányban fejlesztetek, milyen új piacokat
céloztok meg?
– Most folyik az előkészülete egy új tevékenységnek, a
„legkisebbek járgányai kozmetikájának” és a babákhoz,
kisgyermekekhez kapcsolódó
eszközök tisztításnak. Mivel jelenleg egy új babakocsi
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Ragyogó tisztaság

akár több százezer forint is
lehet, emiatt sokszor inkább
a használt vásárlása mellett
döntenek a szülők. Ha belegondolunk, akkor a babakocsi,
autós gyerekülés, a babahordozó, etetőszék, utazóágy,
kerékpár utánfutó az, ami a
legkönnyebben szennyeződik,
hiszen a gyermek még nem
tud vigyázni rá. Ezen tárgyak
esetében a higiénia a legfontosabb a gyermekek egészsége
szempontjából. Ezen dolgokat
sokszor nem sikerül, nem lehetséges úgy tárolni, hogy az
ne szennyeződjön addig, amíg
újra használatba vételre nem
kerül a régi vagy az új tulajdonos által. Így a használt eszköz
eladása előtt vagy annak meg-

Ashbey-Senser
kárpittisztító

vásárlását követően is szükséges lehet annak tisztítása,
fertőtlenítése. Erre olyan technológiát alkalmazok, melybe
beletartozik a gőzös tisztítás
plusz az ózonos fertőtlenítés.

– Mennyi idővel számoljon, aki a teljes körű szolgáltatásotokat választja?
– Nincsen kettő egyforma
autó, nincsen kettő egyforma
szennyezettség szint. Sokszor
a szőnyegek kivétele után már
látjuk, hogy „itt van plusz fél
órás feladat”. Alapvetően a jó
gazda gondosságával járunk
el, tehát ha azt látjuk, hogy
lehet valami még jobb, akkor
nem hagyjuk abba, amíg azzal maximálisan elégedettek
nem vagyunk. Ezért többnyire
naponta 1-2 autót vállalunk
csak, hiszen nem akarunk
semmit összecsapni, illetve
azért sietni a befejezéssel,
mert érkezik a következő autó.
– Hogyan találhatnak meg
Benneteket az ügyfelek?
– Amikor 2020 nyarán elindult a tevékenység, létrehoztam a www.foltnincs.hu
honlapot, ezen vannak a főbb
elérhetőségeink, de természetesen elérhető vagyok a legnagyobb közösségi oldalon és a
+36 30 463 6210-es telefonszámon is.
– Nagyon köszönöm, sok
hozzám hasonló elégedett
ügyfelet kívánok!
– Szeretettel várom Őket.
Lejegyezte:
Makai Krisztián

Sokan úgy gondolják, hogy az év elején nincs igazán sok tennivaló a kertben. Ha kinézünk az ablakon, kimegyünk kertünkbe, ez biztat minket, hogy maradjunk a lakás melegében. Ugyanakkor a
kertészek tenyere már bizsereg, hogy a kerti szerszámokat a kezébe kapja és élessze fel téli álmát
alvó növényeit. Ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy rendszerezzen és számot vessen az ember,
előre tervezzen egy kicsit, hiszen ilyenkor van lehetőség a sikeres tavasz és nyár megalapozására
is. Csak felsorolásszerűen említenénk néhányat a legfontosabb februári kerti munkák közül, hogy
mit és mikor érdemes már most ültetni, vetni. A február mindig fordulópont egy kert életében: kint
még hideg van, de már érkeznek a tavasz első jelei. „A napok egyre hosszabbodnak, és lassan felébrednek földben szunnyadó magok és virághagymák – írta meg a HelloVidék. Rövidesen hajtani
kezdenek a lágyszárúak, és megjelennek az első rügyek a fákon. Ebben a hónapban, ahogy a természetnek, a kertészeknek is fel kell készülniük a tavaszra. Vannak olyan tennivalók, amelyeknek
már most neki lehet látni, ezzel könnyítve meg a tavaszi kerti munkákat, amelyek március-áprilisban várnak az emberre. De aki már most rászánja magát ezeknek az elvégzésére, az hátradőlve
várhatja majd a tavaszt.”

Főbb kerti teendők
A tavalyi év összegzése, milyen évet zártunk tavaly a
kertészet szempontjából, tanuljunk esetleges hibáinkból,
de jegyezzük meg a pozitív
tapasztalatokat is..
A tavaly lehullott lombokat
össze kell gyűjteni, és aki tudja, komposztálja is, valamint

forgassa is meg a komposzthalmot.
A metszőollók élesítése,
az ásófogantyúk rögzítése, a
kerti kesztyűk és szerszámok
tisztítása igen fontos, hiszen
az éles, tiszta szerszámokkal
jót teszünk a növényeinknek,
mert a vágott, metszett fe-

lületen keresztül kevesebb
eséllyel férkőzhetnek a kórokozók.
Sok olyan növény van,
amit már most meg lehet
metszeni. El lehet kezdeni
a gyümölcsfák koronáinak
ritkítását, ifjító metszését
a bogyósok (ribizli, egres)
esetében, valamint a körte- és almafák metszését is.
Vigyázzunk, ne siessünk: -5

Dr. Kerényi Zoltán

Celsius-fok alatt nem szabad
nekiállni ennek a műveletnek.
Fagyban könnyebben törik,
roncsolódik a fák szövete is.
A metszés során ejtett sebeket kezeljük a megfelelő sebkezelő szerekkel.
Fontos, hogy szabadítsuk
meg a növényeket a régi,
fán maradt gyümölcsöktől,
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termésektől és száraz virágmaradványoktól, így tudjuk
megelőzni a betegségeket, a
február a fatisztogatási feladatok hónapja is.
Hasonlóan fontos a tápanyagok pótlása is, szerezzünk be minél több szerves
trágyát (az érett marha trágya nagyon hasznos!), a növények meghálálják a megfelelő, igényeik szerinti táplálást.
Amennyiben már februárban szeretnénk elkezdeni a
veteményezést, vegyük figye-

lembe, melyek azok a vetemények, amikkel lehet indulni
és figyeljük meg alaposan az
időjárást. Az időjárás ilyenkor
még eléggé kiszámíthatatlan:
a hideg és az enyhe időszakok
váltják egymást, ezért a talaj
hol fagyos, hol pedig felázott.
Sokan csábulnak el és kezdenek hozzá a szabadföldi
ültetéshez és veteményezéshez, a szakértők mégis azt
tanácsolják, mindenki inkább
fedett helyen, cserepekben,
palántázó edényekben kezdje

n

el az ültetést. Lehetőleg olyan
helyen, ahol nincs fagy, de sok
a napsütés.
Már most el lehet kezdeni a
később kiültetendő zöldségek
vetését is, például a retket, a
salátát, a póréhagymát, borsót, chili paprikát, padlizsánt,
uborkát, répát egyelőre beltérben, hogy aztán tavasszal
kiültessük a palántákat a
kertbe.
A február a lassú csírázók,
például a petrezselyem és a
zeller vetésére is kiváló. Szin-
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tén beltéren javasolt velük
foglalkozni.
A tél vége felé, amikor már
enyhül az idő, szabadföldön is
el lehet kezdeni a különféle növények duggatását, vetését. A
hónap közepén érdemes elvetni a szabadföldi termesztésre
szánt középkorai paradicsomot a palántanevelő ládákba,
valamint az első spenótokat
is. (Forrás: Hello Videk.hu)
Összeállította:
Kerényi Zoltán

A Vincze napi vesszővágás, hajtatás
szakmai háttere
Minden gazdálkodó ember számára mindig fontos kérdés,
hogy mi várható a következő
évtől és mit kell tennie azért,
hogy a lehető legtöbb termést
elérje. Nem elég kiválasztania
a legjobb termőföldet, a legtöbbet termő szőlőfajtát, ismernie
kell azokat a termesztéstechnológiai elemeket is, melyek
alkalmazásával elérhető a
kitűzött cél. A szőlőtermesztő számára a metszés jelenti
az első lépést a terméstervezéshez, azaz a szőlőfajtának
leginkább megfelelő művelés
és metszésmód megválasztásával már fél sikert érhetünk
el. Vannak olyan fajták, amelyek rövidcsapokon (Kövidinka,
Ezerjó), mások félszálvesszőn,
szálvesszőn
(Chardonnay,
Cabernet sauvignon) adják a
legjobb termésmennyiséget. A
termőelemek és rügyek számának beállításával már a
várható termésmennyiséget
is meghatározhatjuk, de nem
szabad figyelmen kívül hagyni
az időjárási tényezőket sem. Itt
nem csak a téli nyugalmi időszakban bekövetkező hőmérsékleti hatásokra kell gondolni,
hanem a nyári vegetációs időszak hőmérséklet-csapadék
viszonyaira is. Ugyanis a rügydifferenciálódás (rügy kialakulás) első szakasza a nyáron
zajlik le, melyben az időjárási
viszonyoktól függően kialakul
a hajtás- és virágzat/fürtkezdemény. Amennyiben elegendő
fényt, meleget és csapadékot
kap a növény, károsítóktól és
kórokozóktól nem szenved a
fajtára jellemző fürtszám is

kialakul. A fürtön lévő virágok
száma azonban a rákövetkező
év tavaszán alakul ki az akkori
időjárási viszonyoktól függően.
Ez lesz a rügydifferenciálódás
második szakasza, mely már
döntő tényező termésmennyiség tervezésekor.
Ahhoz, hogy pontosan meg
tudjuk határozni, hogy men�nyi rügyet kell a metszéskor a
tőkén hagyni rügyvizsgálatot
célszerű végezni. A rügyvizsgálat célja lehet a rügyek életképességének és a rügyek termékenységének a vizsgálata. A
rügy életképességi vizsgálata
egyszerű, hiszen metszőolló
vagy oltókés segítségével elvégezhető. Ebben az esetben
a vizsgálat alá vetett vesszőt
vágjuk át a nóduszoknál (ízközöket elválasztó csomók), és

nézzük meg, hogy a farész, és
az ízközválasztó réteg zöld-e.
Majd megvizsgáljuk a rügylapot, vagyis a rügyet vesszőről
levágjuk és megnézzük, hogy
nem károsodott-e. A következő
lépés a rügyek merőleges átvágása. Itt is egyértelműen látható, ha fagyás történt a rügy
belsejének a barnulásából. Azt
azonban meg kell jegyezni,
hogy csak abban az esetben
látható a fagyhatásból adódó barnulás, ha a vizsgálandó
vesszőt szobahőmérsékleten
tartjuk pár órát, és nem rögtön
a fagyott vesszőt vizsgáljuk.
Ezenkívül még nagyítót vagy
mikroszkópot is használhatunk
a pontosabb információ elérése érdekében.
A rügyek termékenységének
a megállapítása már egy kicsit

komolyabb
felkészültséget
igényel és mikroszkópra mindenképpen szükségünk lesz.
Két időpontban végezhető a
vizsgálat. A korábban említett rügydifferenciálódás első
szakaszában, mikor május
végétől augusztus végéig hetente szedünk mintát és mikroszkóp alatt rügyboncolással
állapítjuk meg a rügyfejlődés
menetét és a fürtkezdemények fejlettségének fokát.
A másik időpont a metszés
előtt ill. súlyosabb fagyok után
van, szintén mikroszkóp alatti
rügyboncolással. Elég gyakorlat esetén egy viszonylag
gyorsan végezhető művelet és
azonnali adatokat ad. A szétbontott rügyekben láthatók és
számolhatók a fürtkezdemények. A rügyvizsgálatnak ezt
a módját többnyire kutatóintézetekben végzik. Termelők
számára sokkal egyszerűbb,
egyértelműbb módja a rügytermékenység és életképesség megállapításának, ha
szobahőmérsékleten hajtatjuk
a vesszőket. Pontos, megbízható módszer, hátránya, hogy
nagy helyet igényel, hiszen
egyrügyes
vessződarabokat
hajtatunk (legalább 100db), és
időtartama minimum 3 hét. A
fürtök jól láthatók és számolhatók lesznek.
A rügyvizsgálat adatai mindig tájékoztató jellegűek, és
a metszés, ill. a terméstervezéskor figyelembe kell venni az
időjárási tényezőket, és korrigálni kell a tőkehiány mértékével.
Dr. Németh Krisztina
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Januári kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA
A férfi kosárlabda NB I.-ben
Zalakerámia ZTE KK – DUNA
ASZFALT-DTKH Kecskemét 77–
68. A hazaiak végig jól védekeztek és jobban is játszottak.
A vendégek igyekeztek felzárkózni, de a fontos pillanatokban
nem sikerült kosarat dobni.
DUNA ASZFALT-DTKH Kecskemét – PVSK VEOLIA 91-89
hu. Szoros végjáték után szerezte meg a győzelmet a hazai
csapat, akik támadásban voltak egy kicsit jobbak ellenfelüknél.
Szoros meccsen az MVMOSE Lions vendégeként 89–80as vereséget szenvedett a hírös
város csapata. A kecskemétiek
sokszor hoztak rossz döntéseket, míg a hazaiak jól dobták a
hárompontosokat.
Az Alba Fehérvár együttesét fogadta a DUNA ASZFALT-DTKH Kecskemét. A hazaiak mindent megtettek, de a
döntő szituációkban a vendégek extrát nyújtottak, így 86–
83 arányban diadalmaskodtak.
Naturtex-SZTE Szedeák csapata otthonába látogatott a
DUNA ASZFALT-DTKH Kecske-

mét együttese. A vendéglátók
már az elején hat triplával elhúztak, így onnan kellett volna
visszakapaszkodniuk a sok fiatalt játszató vendégeknek, ami
nem sikerült, így alakult ki a
102–67-es végeredmény.

FUTSAL
A férfi Futsal Magyar Kupa 2.
fordulójában Mádi FC – SG
Kecskemét Futsal 1–13. A
mérkőzésen a továbbjutás volt
a legfontosabb. Jókor jöttek a
gólok és kiütközött, hogy a vendégek fizikálisan jobb erőben
vannak.
A Haladás VSE otthonából
hozta el a pontokat az SG Kecskemét Futsal csapata a magyar
férfi első osztályú futsal bajnokságban. A hazaiak nem bírták el a sok hiányzót, s bár a
vendégek sem játszottak jól, de
az 3-1-es győzelem rendkívül
értékesnek mondható.
A TFSE-BeStrong csapata
vendégeskedett Kecskeméten
és 4-2-es vereséggel távozott.
A kecskemétiek behúzták a kötelező győzelmet, még úgy is,
hogy a végén kiengedtek.
Az Aramis SE vendége-
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ként 4-4-es döntetlent értek
el a kecskeméti futsalosok. A
vendégek végig küzdöttek az
áhított cél, a felsőházba kerülésért, de már az elején két
gólos hátrányba kerültek. Ezt
sikerült ledogozni a mérkőzés
folyamán, sőt a győzelemre is
volt esély, de végül döntetlennel zárult a találkozó. Ezzel a
csapat a hatodik helyen fejezte
be az alapszakaszt, ami alsóházi folytatást ért.

KÉZILABDA
A férfi kézilabda Liga Kupában a Pick Szeged vendégként
37–34-es győzelmet aratott a
KTE-Piroska Szörp együttese.
Jó iramú, hajtós meccsen a rutinosabb vendégek győztek.
A KTE-Piroska Szörp egy
jó iramú, sok hibával tarkított
visszavágón, hazai pályán is
győzött a Pick Szeged ellen
36–32-re. A vendégeknek sok
hiányzójuk volt és nem tudtak
mit kezdeni a hazaiak gyors,
lerohanásos támadójátékával,
ahol a beállós játék is jól működött.
Optimum Solar–Békési FKC
– KTE Piroska Szörp 27–32. A

vendégek fiataljainak visszafogott teljesítménye is elég volt
az idegenbeli sikerhez.

LABDARÚGÁS
Az NB II.-ben a KTE-Hufbau
férfi felnőtt labdarúgó csapata a Soroksár SC vendégeként
3–2-es győzelemmel kezdte a
tavaszi szezont. A szél nagy kihívás elé állította a csapatokat,
de a nehéz, szoros meccsen
sikerült megszerezni a három
pontot.

RÖPLABDA
A Kistext SE csapata fogadta
a Kecskeméti RC első osztályú
férfi röplabda extraligás csapatát és maradt alul 3-1 arányban. Jól ismerték már egymást
a csapatok. Az első játékrészben kevés hiba és jó nyitások
jellemezték a vendégeket, majd
a drámai végjáték után kicsit
szorosabb is lett a mérkőzés,
de a győzelem megérdemelt.
KRC – VRC Kazincbarcika
0-3. A sok hazai hiba sima vendéggyőzelemhez vezetett.
Dr. Kovács Péter
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