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Szeptember: iskolakezdés – Szent Mihály  
– őszelő – földanya hava

Ez a hónap mindig egy kicsit 
emlékeztet minket arra, hogy 
valami véget ér, más érzések 
kerekednek felül bennünk, 
szervezetünk és elménk is 
készülődik egy még mozgal-
mas, de mégis „alacsonyabb 
fordulatszámú” időszakra. A 
hónap nevét elemezve tud-
hatjuk, hogy a szeptember a 
régi római naptárban a hete-
dik hónap volt („septem” = 
hét). Később, a Julianusi nap-
tárreform után is, ezt a nevét 
megtartotta, bár akkor már a 
kilencedikké lépett elő.

A hónap régi magyar nevei: 
Mérleg hava, Szent Mihály 
hava, utalnak arra, hogy a 
Mérleg csillagjegy szeptember 
utolsó dekádjában kezdődik, 
ugyanakkor Szent Mihály ar-
kangyal a szeptember utolsó, 
és a Mérleg első dekádjának 
legrangosabb szentje. Magyar-
országon főként szeptember 
utolsó napjának van rossz 
híre a nép között: ezen a na-

pon nem ajánlatos vetni, mert 
akkor a vetés zöld marad, és 
nem érik be. 

Minden esztendő legizgal-
masabb pár napja szeptember 
elején tölti el hol aggodalom-
mal és izgalommal, hol vára-
kozás teli örömmel, sok-sok 
ezer szülő és gyermek életét: 
kezdődik az iskolaév. Újságunk 
többször is hangoztatott célja, 
hogy a Katonatelepi fiatalok, 
főleg az iskolások számára 
ismereteket adjon, hívja fel 

figyelmüket közvetlen lakó-
környezetük értékeire, lehe-
tőségeikre, ébresszen bennük 
egészséges lokálpatriotizmust 
és kedvet egy igazi közösség 
kialakítására, formálására. 
Ezért is tekintünk mindig nagy 
várakozással egy újabb iskola-
év kezdetére, mennyire sikerül 
a mi iskolánkat vonzóvá tenni 
a helyben élők számára?

Szeptember bővelkedik je-
les napokkal, melyek közül 
csak néhányat említünk meg, 

legyen az népi hagyomány, 
vagy vallási jellegű esemény. 
Ezeken túlmenően természe-
tesen az őszi időszak legfon-
tosabb eseménysorozatáról is 
elmélkedünk: a betakarításról, 
szüretről.

Szeptember 8.  
Kisboldogasszony napja,  

(Kisasszony napja)

 Szűz Mária születésének 
emléknapja, ami pontosan 

Őszi hangulat (Forrás: www.pannonhalma.network.hu)

Körték, szilvák megérnek,
a lágy szőlőszemek
sárgáján tiszta fények
szikrái zengenek.
Bimbóit fölnevelte
az őszirózsa-sor.
Ezer szín tört a kertre
a nyári zöld alól. 
(Csorba Győző: 
Szeptember – részlet)
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kilenc hónappal van Szeplőte-
len fogantatás (dec. 8.) ünne-
pe után. Mária születéséről a 
Szentírásban alig olvashatunk 
valamit, igazán csak apokrif 
(eltitkolt) hagyományból is-
merjük történetét. Bizáncban 
és Rómában egyaránt már a 
VII. században megünnepelték 
Mária születésnapját. Rajta kí-
vül csak Jézusnak és az előhír-
nök Keresztelő Jánosnak üljük 
meg földi születésnapját. Ez 
a nap a nagy Mária-ünnepek 
közé tartozik, népi elnevezése 
Kisboldogasszony ünnepe. Az 
ünnepnaphoz számtalan népi 
hagyomány kapcsolódik, mint 
például, az a hegyvidéki szőlő-
termelők körében ismert elő-
rejelzés, hogy ha Kisasszony 
napján nem köszönt be az éj-
szakai fagy, akkor hosszú, me-
leg lesz az ősz.  A régi mondás 
szerint:

„Szeptemberi meleg éjszakák 
finom bort érlelnek.
Ha hidegre fordulnak Máriák, 
savanyúak lesznek.”

Szeptember 29. 
Szent Mihály napja

A katolikus hagyomány szerint 
Szent Mihály (Mihály arkan-
gyal) egyike a hét főangyalnak, 
ő a mennyei hadak nagy vezé-
re és győztes harcosa. Jelképe 
hatalmas kardja, mellyel le-
győz minden gonoszt. A szent 
eredetileg keleti harcos szent 
volt. Györgyhöz hasonlóan, 
legyőzte a Sátánt jelképező 
sárkányt. Mihály arkangyal 
a magyar Szent Korona zo-
máncképein is szerepel, ami 
azt bizonyítja, hogy őseink 
már nagyon korán imádkoz-
tak hozzá. Szent István király 
Mihálynak szenteli a veszp-
rémi székesegyházat, de ő a 
patrónusa a váci és erdélyi és 
az egri egyházmegyének is. 

Nagyon sok település őrzi Mi-
hály arkangyal nevét. A hagyo-
mány úgy tartja, Szent Mihály 
arkangyal a túlvilágra költöző 
lélek bírója, kísérőtársa, in-
nen ered a hordozható ravatal 
„Szent Mihály lova” elnevezése 
is. A halál és temetés Szent 
Mihály gondviselésében in-
kább menyegző, mint fekete 
gyász. A halottnak ősi szegedi 
hiedelem szerint Szent Mihály 
a vőfélye, ő kéri ki és viszi a 
menyasszonyt, az emberi lel-
ket az örök menyegzőre, Urá-
nak örömébe. Az ő oltalmára 
bízzák, amikor a Szent Mihály 
lova néven emlegetett ravatal-
ra téve, utolsó útján a sírhoz 
kísérik. Tápai szólás szerint, 
aki meghalt, azt „mögrúgta a 
Szent Mihály lova”. Az eszköz 
és kifejezés egyébként ország-
szerte ismeretes.  

Hazánkban fontos mezőgaz-
dasági fordulónap volt szep-

tember 29-e. Hagyományosan 
akkor terelték be a nyájat vé-
dett helyre. Általában a Szent 
György napkor (április 24) ki-
eresztett marhákat akkor vit-
ték vissza a faluba és ilyenkor 
számoltak el a gazdával, és 
a jól dolgozó gulyásokat, ju-
hászokat a következő évre is 
felfogadták. A Hortobágy kör-
nyéki juhászokat Mihály-nap-
tól Mihály-napig fogadták fel, 
így ez a nap volt számukra 
a legnagyobb ünnep és mu-
latságokat, bálokat rendez-
tek. „Hazánkban sok vidéken 
Szent Mihály napján tartottak 
vásárt, ilyenkor kezdődött a 
kisfarsang, amikor az őszi la-
kodalmazások és mulatságok 
folytak. Országszerte emléke-
zetesek voltak a szentmihályi 
vásárok, amelyeket a nagyobb 
városokban tartottak. A tá-
volabbi helyekről, akkor még 
lovaskocsival, vagy ökrös sze-

kérrel mentek a vásárba. Így 
árultak a vargák, a csizma-
diák, a kádárok, a szíjjártók, 
a szűrszabók stb. Sok árus 
mondókával csalogatta a ve-
vőket: Asszonyok, asszonyok, 
gatyamadzag, pöndölmadzag, 
vékony madzag, vastag 
madzag, széles madzag, kes-
keny madzag, fehér madzag, 
sárga madzag, Nem dicsérem, 
jól megmérem, Tessék, kérni!” 
(Forrás www. knp.gov.hu)

 De a vásár egyúttal szóra-
kozást, ismerkedést, hírszer-
zést is jelentett az emberek-
nek. Erre az időre, különösen 
az alföldi részeken, már kiforr 
az újbor, beindul a pálinkafő-
zés, kezdődhet a lakodalma-
zás őszi időszaka. Szeptember 
időjárása többnyire még alkal-
mat ad arra, hogy a szabadban 
főzzenek és táncoljanak, eset-
leg a szabadban felállított asz-
taloknál étkezzenek, közösségi 
szüreti napokat rendezzenek a 
település arra alkalmas na-
gyobb nyílt terén. Így tervez-
zük ezt Katonatelepen is szep-
tember 24.-én.

Szent Mihály naphoz sok-
féle időjárással kapcsolatos 
hiedelem is fűződik. Ha Mihály 
itt találja a fecskéket, akkor 
hosszú-szép őszre lehetett 
számítani. A pásztorok az 
állatok viselkedését kísérték 
figyelemmel, s abból következ-
tettek a várható időjárásra. A 
természetben, az időjárásban 
is változás áll be, Szent Mihály 
napja az ősi napéjegyenlőség 
tájára esik, mintegy ott áll 
a tél kapujában. „Szent Mi-
hály-nap után egy icce víz, két 
icce sár.”

Az ünnep egészen Katalin 
napig (november 25) folyt, ak-
kor az adventi böjti készülődés 
miatt szüntették be a mulato-
zást és a vidámságot.

dr. Kerényi Zoltán
 felelős szerkesztő

Szent Mihály arkangyal  (Forrás: hu.wikipedia.org)
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A közoktatási törvény értelmében minden 
év szeptember 1-jén van az 1. tanítási 
nap, és június 15 a tanév utolsó iskolai 
napja, amely 182 tanítási napot jelent. 
Az elmúlt tanév júniusában elköszöntek 
8. osztályosaink, akik az idén szeptem-
berben valamennyien elkezdték középis-
kolai tanulmányaikat, és helyükbe léptek 
az újonnan induló 1. osztály diákjai. Az 
iskola pedagógus létszáma egy fél stá-
tusszal bővült, ami azt jelenti, hogy két 
magyar tanár látja el a felsős irodalom 
és nyelvtan órákat. A tanév tervezésekor 
figyelembe kell venni a törvény által meg-
határozott szüneteket:

Őszi szünet: 2016.november 2-től no-
vember 4-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap október 28. (péntek). A szü-
net utáni első tanítási nap november 7. 
(hétfő).

Téli szünet: 2016. december 22-től 
2017. január 2-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2016. december 21. 
(péntek). A szünet utáni első tanítási nap 
2017. január 3. (kedd).

Tavaszi szünet: 2017. április 13-től 
2016. április 18-ig tart. A szünet előt-
ti utolsó tanítási nap 2017. április 12. 
(szerda). A szünet utáni első tanítási nap 
2016. április 19. (szerda).

Tárgyi feltételek:
Az iskolának 8 termében vannak kiala-

kítva osztálytermek, tehát valamennyi 
osztálynak van saját tanterme. További 

1 fejlesztő terem és 1 számítástechnika 
terem áll rendelkezésre külön foglalko-
zások és szak órák megtartására. Hittan, 
zenei foglalkozások, szakköri órák meg-
tartására az iskola aulája lett berendezve, 
továbbá a könyvtárat is igénybe vesszük 
egy-egy esetben.

A tornacsarnok beosztása az idei év-
ben is több óra esetben úgy történik, hogy 
párhuzamosan 2 osztály is egyszerre tart 
testnevelés órát a mindennapos testneve-
lés órák bevezetése óta, hiszen így nagyon 
nagy lett a heti testnevelés órák száma.

Az elektromos árammal kapcsolatos 
problémák megoldására az Önkormány-
zat Intézmény felújítási Alapjából 5 millió 
forintot különítettek el, a nyár folyamán 
elkezdődtek a munkálatok, mely jelenleg 
is folyamatban van, de az iskolai munka 
ettől zavartalanul fog tudni folyni. Teljes 
munkák befejezése és átadás az ősz fo-
lyamán várható.

Nagy öröm, hogy az iskola alsós folyo-
sóját, az előteret, a tanári szobát és az 
igazgatói irodát sikerült kifestetni.

 Az iskola legrégebbi épületszárnyának 
a palateteje nagyon rossz, igen sok helyen 
lyukas, sürgető lenne a cseréje, melyet a 
működtető felé több alkalommal jeleztünk. 
A nyári esőzések alkalmával sajnos be-
következett az, amitől tartottunk, a vihar 
még további károkat okozott és beázott a 
szép új könyvtárunk plafonja, illetve egy 
nagydarabon leesett a mennyezeti vakolat. 

Hagyományos rendezvényeink:
– 2016. szeptember 24. (szombat) Szü-
reti nap
– 2016. október 22. (szombat) Egészség 
nap
– 2017. május 27. (szombat) Családi nap

Iskolánk által hirdetett versenyek:
– „Gyermekvilág” megyei szintű rajzpá-
lyázat általános iskolásoknak
– „Nyitnikék” városi szintű rajzpályázat 
óvodásoknak
– „Mathiász-Matekász” városi szintű leve-
lező verseny alsó tagozatosoknak

2017-ben ünnepli az iskola fennállá-
sának 120. évfordulóját. Ez alkalomból 
ünnepi hetet tervezünk 2017. február 
6-10ig. Az ősszel hagyományos „Gyer-
mekvilág” megyei rajzpályázatunkat erre 
való tekintettel rendhagyó módon febru-
árra időzítjük. 

Évkönyv tervezését, összeállítását és 
nyomtatását tervezzük. Az 1 héten át tar-
tó programsorozat részleteit a későbbi-
ekben közöljük. 

Várjuk öreg diákjainkat is, osztálytalál-
kozók megtartására is lehetőséget kíná-
lunk ez alkalomból. 

Az iskola múltjával kapcsolatos kiál-
lítást tervezünk, akinek régi fényképe, 
emléktárgya van, amely a Mathiász is-
kolában történtekkel kapcsolatos, azt 
szívesen fogadjuk.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Becsöngettek

LÉPÉSEK ELŐRE? IGAZ EZ?

Gondolatok a katonatelepi közösségekről
Még 2015-ben, amikor a Lugas-soron lévő evangélikus 
egyház által felajánlott parkban találkoztunk, majd nagy 
lelkesen lakossági fórumot is tartottunk, merült fel elő-
ször ez a fogalom: Vannak-e közösségeink? Vannak-e 
olyan kisebb-nagyobb csoportok, amelyekkel egy ilyen 
létesítményt hasznosan tudnánk működtetni? Akkor saj-
nos többeknek az volt a véleménye, hogy erre nem sok 
esély van. Mi történt egy év alatt? Ennek néztünk utána 
és meg kell mondani, hogy sok kedvező változásról lehet 
beszámolni. A gondolkodásunk központjában és elhelyez-
kedését is nézve Katonatelep központjában van a 

Mathiász János iskola

 Ez az iskola, Kecskemét egy 
Ez az iskola, Kecskemét egyik 
legrégebbi épületével áll, kell, 
hogy álljon hozzánk a legkö-
zelebb. A tantestülettel és a 
szülőkkel, mert közvetve és 
közvetlenül ők is tagok ebben 
a közösségben, bátran számol-
hatunk 5-600 fővel! Ez a kis 

csapat évről-évre szépen fejlő-
dik. Statisztikai adatok helyett 
mindent elmond az a tény, hogy 
a végzettek mindegyike tovább 
tanul. És nemcsak, hogy tovább 
tanul, de mindegyik ott és azon 
a szakon, amit elsőként jelölt 
meg. A fele a végzősöknek 
szakmát tanul, szakgimnáziu-
mokba jelentkezik, míg a többi-
ek általános gimnáziumokban 

tanulhatnak tovább. Pedagógiai 
szempontból is nagyon elő-
nyös, hogy a tanár kis létszámú 
(15-20 fős) csoportokkal tud 
foglalkozni. Aki valaha is taní-
tott tudja, mennyire jól lehet 
egy kisebb csoportot kézben 
tartani és oktatni. Az iskola jól 
szerepel a közélet minden más 
területén is. Katonatelepi, de 
központi városi rendezvénye-
ken is elmaradhatatlan az isko-
la citerásainak műsora, szava-
lóinak szereplése. Kiemelkedik 
a kecskeméti iskolák sorából 
az iskola sport teljesítményé-
vel is. Kosárlabdában ők adják 
a korosztályos versenyekhez 
a legjobb csapatokat országo-
san. Összegezve: döntőketben 
szerepelnek egészen kiválóan, 
ezekről lapunkban rendszere-
sen beszámolunk.

Ki kell emelni egy nagysze-
rű nevelési ötletüket is, ami 
nem lenne baj, ha követőre 
találna más iskolákban is: Az 
iskola minden évben épületé-
ben ad otthont a közeli óvoda 
végzős csoportjának. A kis ne-
bulók szinte akadályok nélkül 
mennek be az első osztályba, 
gátlások és félelem nélkül. 
(Integrált oktatás?) Nagyszerű 
kezdeményezés! Talán ennek 
is köszönhető, hogy az itt ta-
nulók száma évről-évre foko-
zatosan növekszik.

Az iskola nemcsak nevelé-
si tevékenysége miatt a telep 
szellemi központja, de maga 
az iskola épülete is központi 
helyen fekszik és ad helyet sok 
katonatelepi kis közösségnek 
is. Ez természetesen terhet 
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jelent a vezetésnek, az épület 
állagának is. Kiemelten kell 
hát foglalkoznunk a bővítésé-
vel és évi rendszeres karban-
tartásával is. Összegezve az 
iskola Katonatelep szellemi 
és közösségi központja és itt 
kell kiemelni, hogy az iskola 
igazgatója, tanárai a közössé-
gi élet motorjai is. Áldozatos 
többletet vállalnak Katonate-
lepért!

Óvoda is  
fontos közösségünk! 

Az ősszel kezdődő évben 90 
fős kicsi fog ide járni. Ez a 
szám a pedagógusokkal és 
a szülőkkel együtt egy nagy-
közösség.260-270 fő kato-
natelepit érint közvetlenül 
tevékenysége. Arról nem is 
beszélve, hogy a jövő nemze-
dékét itt készítik fel a tanu-
lásra is. Jelenleg 90 kisgyerek 
fog óvodába járni. Nem egy-
szerre kezd mindenki, de ez 
lesz a félévi létszám. A dolgo-
zók 14-en vannak, 8-an a Pla-
tán, 4-en a Katona Zs. utcai 
épületben. Ebből 8 fő óvoda-
pedagógus, 6 fő a pedagógus 
munkát segítők száma (dajka 
nénik, pedagógiai assziszten-
sek, konyhás néni). Vidám, 
összeszokott, jól képzett csa-
pat a miénk. A szülők nagyon 
nyitottak és együttműködőek 
minden téren. Ha kell, akkor 
növényt hoznak az udvar-
ra, füvet vágnak (ha nagyon 
megszorulunk), tornatermet 
díszítenek rendezvény előtt.

Nevelési módszerek közül 
elsődleges a következetesség, 
az egymás iránti figyelem és 
egymás elfogadása, a csalá-
di légkör biztosítása, ahol jól 
érzi magát gyerek és felnőtt 
egyaránt. A 2015 évben a 
képviselői keret duplázásával 
gumipályát kapott az óvoda. 
A gumipálya a balesetvé-
delem terén segít nagyon: a 
gyerekek biztonságban rol-
lerezhetnek, autózhatnak, 
futó- biciklizhetnek. Alkal-
mas a mozgás foglalkozások 
megtartására, illetve egy-egy 
ünnepség lebonyolítására is. 
Idén pl. az évzáró ünnepsé-
günket már itt volt.

Az óvoda nem marad le 
semelyik belvárosi”divatos” 
óvodától. Évi rendszeres fej-
lesztgetése ezen csak javít-
hat, Az óvoda vezetője aktív 

tagja a közügyekkel foglalkozó 
csapatnak.

Bölcsőde: Katonatelepen 
nincs bölcsőde! A 2015.ben 
megnyílt gyerekmegőrző nem 
alkalmas a megoldására. 
Nem képes fogadni olyan lét-
számot, amennyi Katonatele-
pen bölcsődés korú gyerek-
nek szükséges lenne.1-3 éves 
korú gyerekek szám 62+10 
fő, csecsemőkorúak száma 
42 fő. 2015-ben futtattunk 
kérdőíveket! Ezeken 39 fő je-
lezte, ha lenne itt bölcsőde, 
ide járna a kicsije. A bölcső-
dék bővítésére több megol-
dást hirdet a kormányzat. 
Gondolom kiválasztható és 
pályázható a nekünk legmeg-
felelőbb ezek közül. Nincs le-
hangolóbb látvány, a kora reg-
geli órákban buszon is utazó, 
álmos csöppségeknél!

BABA-MAMA klub 
 

Egy nagyszerű és jól működő 
2015-ben alakult kis közösség 
ez. Csak felsoroljuk a foglal-
kozásaikat és látható szak-
szerű és igényes munkájuk. 
Baba-mama klub programjai: 

2 hetente Baba-Mama 
klub, Nagysolymosi Andrea 
és Szekér Izabella védőnők 
közreműködésével, ill. alkal-
manként vendég előadók előa-
dásai, különböző témákban 
(pl. Baba-Mama torna, egész-
séges életmód, anyatejes táp-
lálás, gyógytornászok stb.) 

2 hetente „Így tedd rá” nép-
tánc foglalkozás kicsiknek 
Kolozsváriné Oldal Henriettel, 
másfél éves kortól havonta 
egyszer Zenés-Gitáros foglal-
kozás Fazekas Istvánnal. Fo-
lyamatban van Ringató foglal-
kozás szervezése is.

Sok kismamával beszéltem, 
ragyog a szemük, amikor a 
klubról beszélnek. Az ötlet, a 
klub nagyszerű. Helye az isko-
la. Gratulálunk!

Nyugdíjasok klubja:  
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 

Katonatelep 

Korban és időben ugrunk egy 
nagyot! A szépkorúak közös-
sége Katonatelep egyik legré-
gebben működő klubja. 2004 
óta működik. Taglétszámunk: 
jelenleg 23 fő, minden évben 
2-3 fővel gyarapodik, de saj-
nos fogy is. Van köztünk 86 

éves és 62 is. Az iskola ad 
otthont, ami egy tanterem és 
egy szekrény. Az igazgatónő-
vel remek a kapcsolat. Vannak  
közös programok, meghívás 
iskolai eseményekre, stb. A 
város nyugdíjas szövetségé-
nek tagja a klub, segítségükkel 
pályázni tudnak. Eddig évente 
sikerült némi pénzt szerezni, 
így minden évben két kirándu-
lást szervezünk, ahová várják 
a nem klubtag nyugdíjasokat 
is. A fő támogatást a képvi-
selői keretből kapja a klub. 
Ebből a keretből kirándulások 
és rendezvények látogatását 
tudják biztosítani. Jelenleg 
nincs több támogatójuk. A 
támogatásuk kibővítését jó 
lenne megoldani, főleg pályá-
zatokkal.

Heti rendszerességgel jön-
nek össze, éves munkatervük 
van, e szerint tartják a fog-
lalkozásokat. Választott klub-
vezető több is volt. Sokáig 
Kisgergely Kálmánné vitte si-
kerre a klubot és annak ének-
karát, majd Csernák Istvánné  
szervezte a klubéletet. Berta 
Terézia nyitott a katonatelepi 
nyugdíjasok felé, megszervez-
ve az első nyílt napot. Jelenleg 
Juhászné Balasi Franciska a 
klub vezetője. Mivel nyáron 
az iskola zárva van, egy-egy 
nyugdíjas társunk látja ven-
dégül a klubtagokat.  Lelke-
sedésük és cselekvési kedvük 
dicsérendő.

Külön gond az, hogy Kato-
natelep nyugdíjasainak szá-
ma nagyon nagy, több százas 
nagyságrendű. Jó lenne, ha 
őket is meg tudnánk szólítani!

Kertbartátok köre

2016. május 13-án alakult meg 
19 fővel ez a kis közösség, la-
punk főszerkesztője dr. Kerényi 
Zoltán kezdeményezésére. A 
kör egy lappangó igényt hiva-
tott kielégíteni. A kertes házak 
mindegyikében folyik kertész-
kedés, termelgetés. Egy közös 
összefogás és tanácsadás min-
denkit segíthet, és előbbre jut-
tathat ezekben a munkákban. A 
megalakulás jogilag szakszerű-
en, alapszabály kidolgozásával 
és elfogadásával történt. A bí-
rósági nyilvántartásba vétellel 
várnak addig, amíg program-
jukat véglegesen kidolgozzák. 
A cél nem árutermelést meg-
célzó feladatok megismerése, 

sokkal inkább a tapasztalatlan 
kiskertesek tanáccsal, közös 
vetőmaggal, növényvédelmi 
ismeretekkel való ellátása lesz.

Létüket és megalakulásukat 
csak üdvözölni lehet, és arra 
kérünk minden olvasót és is-
merőseiket, hogy vegyenek 
részt a kör munkájában. Hasz-
nos ez mindenkinek és talán 
elvezethet egy jellegzetes táj 
kialakulásához is.

Kézimunka klub

A klub 2015-ben alakult meg 
Szűcs Józsefné (Icuka) kezde-
ményezésére és vezetésével. 
Helyet az iskolában, illetve 
a mellette levő könyvtárban 
kaptak. Létszámuk még ala-
csony, ami annak tudható be, 
hogy nem biztos, hogy elég 
nyilvánosságot kaptak, más-
részt ez a foglalkozás jel-
lemzően a csendes téli esték 
hasznos időtöltése lesz majd. 
Kérésemre Icuka elmondta:

„A kézmunka klubbal kap-
csolatban a következőket tu-
dom írni: sajnos a létszámunk 
alacsony, jó lenne növelni, 
ennek ellenére bizakodók va-
gyunk a jövőt illetően. Folya-
matosan képezzük magunkat, 
új technikákat tanulunk. Ilyen 
többek között a gyöngygobe-
lin, melyet a csoportból én 
sajátítottam el elsőként és 
szívesen adom tovább minden 
kedves régi és új tagunknak.

Többek között különböző 
kirándulási, táborozási és 
kiállítási lehetőségeket is tu-
dunk biztosítani. Mint példá-
ul az augusztus eleji szarvasi 
„A tű fokán is túl” elnevezé-
sű tábor, ahol a résztvevők 
gyöngyfűzési technikákat ta-
nulhattak, illetve a gyöngygo-
belin készítésének módjait is 
elsajátíthatták. Véleményem 
szerint nagyon hasznos volt 
ez a tábor, és sajnálom, hogy 
a katonatelepi klubból csak 
én vettem részt rajta, de ter-
mészetesen lesznek még ilyen 
és ehhez hasonló lehetőségek 
egész évben, így mindenkinek 
van esélye kipróbálni, illetve 
kérésre én is megtaníthatom 
őket. 

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk. Névso-
runk: Szűcs Józsefné (klub-
vezető) Kissné Inoka  Anna-
mária, Borbély Rozália, Bene 
Lászlóné, Zagyi Sándorné”
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KTSE:  
A Katonatelepi  

Sport Egyesület: 

Az egyesület 2015-ben alakult 
10 lelkes katonatelepi spor-
tember kezdeményezésére. 
A megalakulás célja az, hogy 
egy sportegyesület biztosítsa 
a létesítendő Szabadidő-és 
Sportcentrum megvalósítását 
és kezelését. Jelenleg 45 fő a 
tagok létszáma. Egyelőre új 
tagokat csak pártoló tagként 
veszünk fel, mindaddig, amíg 
létesítmény használatot nem 
tudunk biztosítani nekik.  A 
tagok felvételénél szorosan 
együtt kell működnünk a Mat-
hiász iskolával, annak sport-
körével. Ezért csak 14 év fe-
letti, az iskolát már elvégző 
fiatalokat veszünk fel tagnak 
majd. Egy ilyen kis telepen 
nem kívánunk versengést be-
indítani. Kötünk majd velük 
egy szerződést. Működésük, 
alapszabályuk szerint is, nem 
csak a sport területére terjed 
ki, hanem rendezvények szer-
vezésére, egyéb, nem sport 
célú létesítmények felépítésé-
re, kezelésére, karbantartásá-
ra is. A nem egész 1 éves mű-
ködés eredményes volt:

Az évek óta bezárt játszóte-
ret megnyitották, kezelik, fel-
ügyelik. Ez Katonatelep egyet-
len gyerek játszótere.

2015-ben a Mathiász isko-
lával közösen megszervezték 
a SZÜRETI NAPOT. Ez sikere-
sebb lehetett volna, ha „Esőis-
ten” nem szól bele. Most a 
2016-os SZÜRETI NAP szer-
vezése folyik. Ennek időpont-
ja: Szeptember 24. és új helye 
a megújuló Katona Zsigmond 
emlékpark.

AZ MLSZ-nél a város pá-
lyázatához adtunk segítséget. 
Ennek eredménye egy elfoga-
dott és várhatóan 2017-ben 
megvalósuló 30 millió forintos 
pályaépítés. Műfüves, világí-
tással ellátott korszerű pálya 
lesz. A pálya helyszínének ki-
jelölt telek a Platán utcában 
már kitűzésre került. 

Még ebben a hónapban meg-
kezdjük, főleg helyi vállalkozók 
segítségével a pálya bekeríté-
sét és pályázni szeretnénk a 
város támogatásával minden, 
az erre a helyre tervezett lé-
tesítmény megvalósítására is. 

Kérjük az olvasóinkat, hogy 
megismerve a helyszínt, ötle-
teikkel, javaslataikkal segítse-
nek egy igazi nagy közösségi 
helyé kialakítani a Platán utcai 
területet! MINDENKIRE SZÁ-
MÍTUNK!

Polgárőrség: 

A polgárőrség régi és meg-
lehetősen zárt közösség 
Katonatelepen. 34 fővel és 

a részükre adományozott 
technikai eszközökkel (autó, 
motorok stb.) állandó járőrö-
zéssel védik területünket. 
Nagyon eredményesen, hisz 
a 2015-ös beszámolójuk és 
a lakossági vélemények ösz-
szevetése is azt bizonyítja, 
hogy Katonatelep a béke kis 
szigete. E sorok írója több 
esetben tett kísérletet arra, 
hogy a nagyobb közösségi 
megbeszélésekre, a lakosság 
szélesebb körű tájékoztatá-
sára bevonja őket! Ez nem 
járt eredménnyel. Hitegetés, 
mellébeszélés és egy idő-
sebb, tisztességben felnőtt 
idős ember lenézése, semmi-
bevétele volt a válasz. Igazán 
sajnálom, hogy a békejobbot 
nyújtó kezet nem fogta meg 
senki.         

Facebook-csoport: 

A csoportot e sorok írója 
2015. február 15-én hozta 
létre. A tagok száma 636. A 
csoport létrehozásának célja 
egy információs, vélemény-
cserére alkalmas, gyorsan 
elérhető portál létrehozása 
volt. A XXI. Század az infor-
matika százada, vívmányait 
hát használjuk szívesen. Jó 
kis zárt közösségi lap lett be-
lőle.

Hosszú ideig gond nélkül 
működtünk. Mostanság fel-

ütötte a fejét az obszcén, nem 
egyszer trágár megjegyzések 
sora. Első lépésben figyel-
meztetés jár érte, majd kizá-
rás következik. Azt hiszem az 
is gond, hogy nem is tudunk 
okosan vitázni egymással. Ezt 
még meg kell tanulnunk. Rövi-
desen vizsgázik is a csoport: 
Tudja-e tagjait mozgósítani a 
pálya kerítésére, kialakításá-
ra? Mennyien lesznek a cso-
portból a szüreti napon?

Fejlődjön a csoport vita-
fórummá, hogy minden új 
elképzelést, tervet, ami te-
lepülésünket érinti, vitassuk 
meg és legyen közmegegyezés 
minden dolgunkban!!

Kedves olvasó! Ez 1, vagy 
inkább 1½ év mérlege. Jó? 
Elég? Ki tudunk lépni az al-
vónak mondott városrész el-
nevezésből? Én azt mondom: 
IGEN!

A cikk megírásához adato-
kat és írásos véleményeket 
adtak: Kisberk Hella, Obbágy-
né Nettike, Nagysolymosi And-
rea, Juhászné Balasi Francis-
ka, Szűcs Józsefné Icuka, dr. 
Kerényi Zoltán, Balla Kriszti-
án. Mukkot sem a polgárőrök! 
Véleményüket, írásaikat be-
építettem a cikkbe. Köszönöm 
hölgyeim és uraim. Ez egy kö-
zösségi írás lett! 

Tisztelet Katonatelepnek!:
Tóth Viktor

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

Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók) 

 és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029

Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a. 

Tel.: +3676  76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)  

Rendelő: +3676  471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig

Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),  
Rendelő: +3676 471 053

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   

(+3630 590 1819)  +3676 507 916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 

Rendelő:+3676  471 503 minden kedden 12:30-13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a., 

Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13-18 óráig

KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 

Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Szálláshelyek: Jegenye Panzió: Kecskemét, Katonatelep, Lombos u. 48.

Tel. +3676 471 213
Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:

Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.  
Tel.: +3676 471 486

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
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Legyetek jók, ha tudtok
…avagy mit is jelent ma európainak lenni?

A minap találtam rá az egyik csatornán erre a csodálatos 
filmre, amely Néri Szent Fülöp életének egy szakaszát 
mutatja be. Fülöp az 1500-as évek elején született. Is-
ten hosszú élettel ajándékozta meg, éppen 80 eszten-
dős volt halálakor, ami a középkorban igen ritkán adatott 
meg földi halandónak. 

Az Olaszországban nagy 
népszerűségnek örvendő An-
gelo Branduardi énekes-zene-
szerzőt is „csatasorba” állító 
film melegséggel tölti el az 
ember szívét. Az egyszerű 
képi megfogalmazás, a magas 
színvonalú párbeszédek és a 
két fiatal szerelmes történe-
tének alakulása teszi lebilin-
cselővé ezt az alkotást. 

Több ez a film, mint egy ké-
sőbb szentté avatott pap életé-
nek bemutatása. Benne van az 
„európaiság” kvintesszenciá-
ja: benne van keresztény gyö-
kerünk, hitünk megjelenítése, 
az igazi értékek végtelenül 
leegyszerűsített megfogalma-
zása. Legyetek jók – ha tud-
tok! Igen, a Róma biztonsága, 
közműveinek fejlesztése ér-
dekében oly sokat tett Gergely 
pápa bemutatása is hozzá-
járul ahhoz, hogy megértsük 
mit is jelent az, hogy „euró-
pai” vagyok. A film láttatja a 
gonoszt is, méghozzá teljesen 
hétköznapi formában, hol mé-
zeskalácsot sütő mór nő, hol 
üstkovács, seprűkészítő, vagy 
szobrász alakjában. A go-
noszt, akinek célkeresztjébe 
mindig a legjobbak kerülnek, 
hiszen azok jelentik számára 
a legnagyobb veszélyt. Lát-
tatja azt a gonoszt, amelyet 
nehéz felismerni, és azon ke-
vesek óriási felelőssége, hogy 
mit és hogyan tesznek, akik-

nek megadatott ennek a felis-
merésnek a képessége. 

Az 1500-as évek magyar tör-
ténelme sajnos nagyon véres 
és szomorú volt. Legnagyobb 
nemzeti tragédiánk, a mohácsi 
vész is ebben a korban történt. 
S miközben Rómában Fülöp 
atya az Úr szolgálatában vé-
gezte javító, térítő munkáját, 
eközben Magyarország nyögte 
a török rabigát. Igen, ezek azok 
az évek, amelyek végérvénye-
sen Európához kötöttek ben-
nünket. Ahhoz az Európához, 
amelyhez tartozásunk első lé-
pését I. Szent István királyunk 
tette meg. 

Alig pár hete ünnepeltünk 
Szent királyunk államalapítá-
sát. Istvánt hite, Isten iránti 
elkötelezettsége vezette út-
ján. Élete során nagy fájdal-
makat okozó döntések soka-
ságát kellett meghoznia és 
érvényre juttatnia. István egy 
keresztény, művelt, kifinomult 
Európához szerette volna köt-
ni a magyarságot. Azt a ma-
gyarságot, amelytől rettegett 
Európa, vándorlása, portyá-
zásai félelmet keltettek igen 
sokfelé. „A magyarok nyilaitól 
ments meg Uram” – hangzott 
az imádság. És Istvánnak 
hála, nem kellett sokáig félni 
Európa népének. 

Mi, magyarok itt vagyunk 
hát, Európához tartozunk. 
Alkotmányunk megerősítette 

azt, amit István megfogalma-
zott. Nem csak tudjuk, de le is 
merjük írni, hogy keresztények 
vagyunk, és a legnagyobb kin-
csünk a hitünk, a családunk, 
a házasság, amely két külön-
böző nemű ember között köt-
tethetik.  A magyarság az a 
nemzet, amely legközelebb áll 
ahhoz az értékrendhez, amely 
e földrészhez kapcsolódása-
kor értéknek számított. István 
minden bizonnyal értetlenül 
állna a mai Európa láttán. 

Európának ma sokkal na-
gyobb szüksége lenne „fü-
löpökre”, „gergely pápákra”, 
hogy világosan meg tudja kü-
lönböztetni a jót a rossztól. 
Fülöp felismerte az üstkészí-
tő, a szobrász, a szabó ké-
pében megjelenő gonoszt és 
óvta, védelmezte tőle a hozzá 
közel állókat. A mai korban 
inkább „anti-fülöpök” vannak, 
akik szintén látják a gonoszt, 
a rosszat, de Fülöppel ellen-
tétben, nem hogy óvni nem 
akarják a hétköznapi embert 
tőle, éppen ellenkezőleg, el 
akarják hitetni, hogy az a nor-
mális, az a jó, a méltányolan-
dó, az el,- és befogadandó.

Európának ma óriási szük-
sége van Fülöpökre, Ger-
gelyekre – és józanul, vilá-

gosan gondolkodó 
nemzetekre is. Én 
ezekhez sorolom a 
magyarokat. Azokat 
a magyarokat, akik 
befogadásukról, ven-
dégszeretetükről is-
mertek világszerte. 
Én bízom abban és 
hiszek benne, hogy mi 
magyarok még meg 
tudjuk különböztetni a 
rosszat a jótól. Ponto-
san azért, mert bőven 
volt benne részünk. 

Mert miközben Fü-
löp atya a jóságról, 
szeretetről prédikált, 
Gergely pápa Rómát 
szépítette, mi hábo-
rúztunk a törökkel. Ha 
akkor a magyar sere-
gek nem állítják meg 
a muzulmán hadakat, 
ma talán minden eu-

rópai turbánban járna. Al-
lah dicsőségére reggelente a 
müezzin szavára ébrednénk. 
Akkor ezt a magyarok aka-
dályozták meg. Ma más esz-
közökkel próbálják a keresz-
tény világot megsemmisíteni. 
Ennek megakadályozásához 
– sajnos - nem elég kicsiny 
nemzetünk. De azért tegyünk 
meg mindent, ami tőlünk el-
várható, hátha sikerül feléb-
reszteni a rózsaszín ködfelhő-
be burkolt európai embereket. 
Talán még nem késő…

Falu György

Állandó fogadóórát nem tar-
tok. Időpont egyeztetés után 
bárhol és bármikor szemé-
lyesen is szívesen állok ren-
delkezésre.

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898

BABABÖRZE
2016. október 8-án szombaton  
14-17 óráig Bababörzét tart 

a Baba-Mama Klub az iskola aulájában.

Érdeklődni:  
Nagy Bernadett könyvtárosnál  
a katonatelepi fiókkönyvtárban.  

Tel.: 76/509-612

Néri Szent Fülöp
(Forrás: katolikus.sk.)
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Ha emberi kapcsolatainkról 
gondolkozunk, akkor érte-
lemszerűen vannak, akiket 
magunkhoz közelebb álló-
nak, másokat távolabb lé-
vőknek látunk. Legközelebb 
vannak a szűk családunk 
tagjai, aztán további roko-
nok, barátok, ismerősök s 
végül – talán – a közömbö-
sek és ellenfelek, netán el-
lenségek. Isten közelében, 
vagy a tőle való távolságban 
is megvannak ezek a fokoza-
tok. Vannak a hozzá közelál-
lók, követők, de ott vannak a 
vele néha-néha kapcsolatot 
tartók, az érdeklődők, a kö-
zömbösek és az Isten létét 
tagadók is. Jézus tanítvá-
nyait is ilyen koncentrikus 
körökbe rendezhetjük: van 
egy 72 fős tanítványi kör, 
aztán a 12, azon belül 3 (Pé-
ter, Jakab és János), végül a 
hozzá legközelebb álló, Pé-
ter. Milyen utat tesz meg ő 
és tehetünk meg mi?

Péter (aki Simon és Kéfás 
néven is megjelenik az evan-
géliumokban) egyszerű em-
ber. Nem is tűnik úgy, hogy 
nagyon érdekelnék őt Isten 
dolgai. Halászként dolgozik, 
e területen rendelkezik ta-
pasztalattal. Amikor először 
találkozunk vele, Jézus az ő 
hajójába kéredzkedik be, on-
nan tanítja a parton állókat. 
Péter meg nemigen törődik 
vele. Ahelyett, hogy figyelne, 
a hálókat rendezgeti a hajnali 
sikertelen halászat után. Va-
lószínűleg sokan vannak így 
– sőt minden hívő így kezdte 
– mint Péter: elment a fülünk 
mellett Isten szava. Az első 
tanulság tehát: az érdekte-
lenségnek nem kell feltétlen 
megmaradnia Krisztus és az 
ő tanítása iránt. Bármikor 
meghallható és elfogadható.

Jézus a tömeg után hozzá 

fordul: „most menj ki halász-
ni”. Bár tapasztalattal bír, 
s eszerint tudja, nem való-
színű, hogy most fogja ki éle-
te zsákmányát, Péter úgy nyi-
latkozik: „a te szavadra mégis 
kivetem hálóimat”. A válto-
zás ezt követően történik: 
annyi halat fognak, hogy más 
hajót is segítségül kell hív-
niuk a zsákmány kihalászá-
sához. Az eddig érdektelen 
Péter döbbenten és alázattal 
borul le Jézus előtt. A törté-
net kulcsa egy mondat: „a te 
szavadra”. Megtörténik, hogy 
Isten útmutatása, parancsa 
nem logikus, a tapasztalata-
ink szerint nem működhet. A 
csoda nagyon ritkán történik 
magától, sokkal inkább en-
gedelmesség, döntés után. 
Péter nem tett mást engedel-
mességével, mint adott egy 
esélyt Istennek. Miért ne ad-
hatnánk mindannyian? Miért 
ne tehetnénk meg, hogy úgy 

kezdünk tenni, ahogyan Isten 
tanít? Ha megtesszük, átél-
hetjük közelségét, áldásait.

Péter életében új tervet 
kezd megvalósítani Jézus. 
Manapság egyre többen érzik 
szorítónak, nehéznek életük 
egy-egy helyzetét és akarnak 
változni, változtatni, új ter-
veket megvalósítani. Vannak, 
akik olyan gyakran teszik ezt, 
hogy szinte fűhöz-fához kap-
nak. A Jézussal való talál-
kozás Péter életében új sza-
kaszt nyitott. Elhagyta a régit 
és újat kezdett. Nem célta-
lan, „valami majd csak lesz” 
alapon, hanem isteni szóra. 
Jézus azt mondta neki: ha 
engem követsz, akkor más 
emberré válsz, megtalálod 
önmagad, helyed, küldetésed 
a világban. Ma egyre többen 
vannak, akik nem találják 
helyüket. Lehetne egy esélyt 
adni, Isten közelében az ön-
magát, vagy az újat kereső 
ember is új inspirációkhoz 
juthat.

Péter Jézustól kapja a ne-
vét, jelentése kőszikla. Jé-
zus azt mondja neki, való-
ban megerősíti, kősziklává 
teszi, formálja őt, ha közel 
kerül hozzá. Gyengesége-
inkről nem beszélünk, pedig 
bőven vannak. Tudnánk nem 
egy olyat mondani, ami talán 
ezekben a hetekben gyengé-
vé tesz, nehézséget okoz. A 
lélek gyengesége – erősödés 
híján – éveken keresztül is 
tarthat. Korunk emberének 
lelki teherbírása mintha egy-
re kisebb lenne. Krisztus kö-
zelében a hit által erőforrás-
hoz és erőhöz juthatunk.

Péter nagypéntek hajnalán 

elárulja Jézust, háromszor 
tagadja le, hogy ismeri őt. 
Azt, aki magához vonta, új 
értelmet adott életének, kő-
sziklává tette, csodákat látta-
tott vele és akiről ő mondta ki 
elsőként: „Te vagy a Krisztus, 
az élő Isten Fia”. Péter el-
bízta magát és ez egyenesen 
vezetett a bukáshoz, taga-
dáshoz. Példája ezért óvatos-
ságra int, ha jó úton járunk 
is, legyünk óvatosak, ember-
ként végesek és esendőek 
vagyunk. A történet azon-
ban nem a tagadással ért 
véget, hanem a rendezéssel. 
Krisztus feltámadása után 
több alkalommal is megje-
lent a tanítványoknak. Egy 
ilyen alkalommal Pétert fél-
revonva háromszor kérdezte 
meg tőle, hogy szereti-e őt, 
ragaszkodik-e hozzá. Péter 
háromszor kimondott igenje 
után Jézus arról biztosítja őt, 
megbocsátott neki és elfo-
gadja őt ugyanúgy. Nagy lehe-
tőség van ebben. Az elrontott 
dolgainkat is felülírhatja az 
a bizalom, hogy megbocsá-
tó Urunk van, aki újjáteremt 
minket, ha szembenézünk el-
rontott dolgainkkal.

Adja Isten, hogy életünk 
sok eseményében tudjunk 
Péterhez hasonlóvá lenni.

Laczay András lelkész

Péter apostol

Péter apostol

Laczay András
lelkipásztor

Máté evangéliuma 7. fejezet 1-5.

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel 

mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig 

miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki 

szemedből a szálkát! – mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből 

a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.”
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Fedezzük fel országunk rejtett értékeit együtt!
Ezzel a jelszóval kerekedett útra a katonatelepi nyugdí-
jas klub tagsága 2016 egy verőfényes augusztusi napján. 
A kirándulást egynaposra terveztük egy 30 fős kis autó-
busszal. Természetesen hívtuk, vártuk a katonatelepi nem 
klubtagokat is, így végül megtelt a jármű. Szeretnénk a jö-
vőbeli túráinkra is invitálni a helyi nyugdíjasokat, remélve, 
hogy ezáltal gyarapodik a klub taglétszáma is.

Reggel 7 órakor szálltunk fel 
igen jó hangulatban a jármű-
vünkre. Az útirány Szeged vá-
rosa volt. A városi rövid sétán 
túl két olyan látnivalót válasz-
tottunk, amelyet még nem is-
mert a társaság. Felkerestük 
az alsóvárosi ferences látoga-
tóközpontot, ahol szakavatott 
idegenvezető kalauzolt végig 
minket. Elmondta az épület és 

a ferencesek viszontagságos 
történetét, gyönyörködtünk a 
szép gótikus templom kincsei-
ben. A másik érdekes élményt 
a szegedi zsinagóga megte-
kintése nyújtotta. Itt is vártak 
bennünket. A hölgy nemcsak 
az épület történetét vázolta 
fel, hanem bevezetett minket a 
zsidó hitvilág sajátosságaiba, 
a gyönyörű üvegablakok se-

gítségével ennek a vallásnak 
az ünnepeit ismertette meg 
velünk. Szívesen válaszolt ér-
deklődő kérdéseinkre is.

Az ismeretek gyűjtése után 
a test felüdülése következett, 
mivel a mórahalmi gyógyfürdő 
volt az új célállomás. Mielőtt 
azonban fáradtságunkat a 
gyógyvízzel enyhítettük volna, 
sétát tettünk a „Mini Magyar-
ország” jeles építményei kö-
zött, számba véve, hogy mit 
láttunk már és hova mennénk 
legközelebb.

A fürdő csodálatos vize ha-
tott a kedvünkre is, így a haza-
felé tartó utat végigénekeltük, 

amit kedves sofőrünk, Kriszti-
án, akivel már többször utaz-
tunk, jól tolerált.

Az esti órákban élményekkel 
telten szálltunk ki a buszból.

Ezt a szép napot köszönjük 
képviselőnknek, aki az anyagi 
fedezetet biztosította hozzá, 
bár sajnos elfoglaltsága miatt 
nem tudott velünk tartani.

 Várjuk a következő kirándu-
lást, aminek költségét a városi 
pályázattal részben biztosítot-
tuk

Útra fel katonatelepiek!
Lejegyezte: 

Juhászné Balasi Franciska, 
a szervező

Ferences látogatóközpont előtt a csoport

„Mini Magyarország”

ALSÓS KORCSOPORT
5-6. OSZTÁLY

Búcsúzkodás

Amikor megtudtuk, hogy Ildikó 
néni kisbabát vár és elmegy, 
egy kicsit elszomorodtunk.

Egyik nap Andi néni azzal 
a tervvel állt elő, hogy csi-
náljunk egy műsort, ebben 
nagy örömmel mindenki részt 
akart venni. Másnap hozott 
sok kedves verset, mindenki-
nek jutott egy-egy kis szöveg. 
Megtanultuk mindannyian és 

napköziben próbáltunk zárt 
ajtók mögött. Volt a műsor-
ban éneklés, versmondás. A 
sok próba alatt már kívülről 
tudtuk az egész műsort. 

Andi nénivel megbeszéltük, 
hogy mikor fogjuk előadni. 
Én már nagyon izgultam, de 
úgy láttam a többiek is. El-
jött a nagy nap, berendeztük 
a termet. Bejött Ildi néni és 
előadtuk a mi kis meglepetés 
műsorunkat. Mindenkit sírt is, 
nevetett is.

A műsor végén mindenki 
odaadta az ajándékát, cso-
kit, szép képet, ami közösen 
készítettünk. Remélem, nem 

sokára újból találkozunk Ildi 
nénivel.

Jelige: Nagy Sas

Ildi néni  
búcsúztatása

Negyedikesek voltunk. Ildi 
néni volt az osztályfőnökünk. 
Nagyon jól tanított. De év vég 
közeledtével elmondta ne-
künk, hogy kisbabája lesz. Mi 
ennek nagyon örültünk, de 
amikor belegondoltunk, hogy 
ez azzal jár, hogy Ildi néni el-
megy, nagyon szomorúak is 
lettünk. Ezért készültünk neki 

egy előadással. Ebben másik 
tanárunk Andi néni segített 
nekünk. 

Szíveket vágtunk ki, ezeket 
körberaktuk, a középre lera-
kott székre Ildi nénit leültettük 
és előadtuk neki, ami kis mű-
sorral készültünk. Természe-
tesen nem bírtuk ki sírás nél-
kül. A műsor végén mindenki 
odaadta az ajándékot, amivel 
készült.

Ildi néni ugyan elköszönt 
Tőlünk, de megígérte, hogy 
sokszor meg fog bennünket lá-
togatni. Betartotta, amit ígért.

Jelige: Fekete tűz

IRODALMI PÁLYÁZAT
Korábbi lapszámainkban meghirdettünk az iskola diákjai 
számára egy irodalmi pályázatot, amely az ifjabb generáció 
íráskészségét, gondolataik kifejezését hivatott megmutatni 
és ösztönözni őket, hogy ne csak passzív tudásanyagot sze-
rezzenek az internet világából, hanem saját véleményük, a 
világról alkotott képük is formát kapjon. A beérkezett pá-
lyamunkák elbírálása egy 3 tagú szakértő bizottság (Kis-

berk Hella, Laczay András, id. Tóth Viktor), közreműködé-
sével jelenleg is folyik, néhány héten belül eredményhirdetés 
várható. A legjobb munkákból válogatva, minden számban 
igyekszünk a jobbakat megjeleníteni, még a hivatalos zsű-
rizés előtt (A döntésig természetesen anonim módon). Most 
két újabb írást teszünk közkinccsé az eddig beérkezett írá-
sok közül.
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Babavárás felkészülten
A család életében az egyik legnagyobb öröm a gyermek 
születése. A gyermekvállalás komoly felelősség a szülők 
számára, amely sok aggodalommal és kétséggel is járhat. 
Felmerülhet sok kérdés, amelyre nem kapnak megfelelő 
választ. Az internetről és médiából szerzett információk 
többnyire nem helytállóak, ezért hasznosabb lenne szak-
emberektől (szülész-nőgyógyász, védőnő, háziorvos stb...) 
tájékozódni. Katonatelep védőnőjeként szeretnék Önök-
nek egy kis útmutatást adni a kezdeti lépésekhez.

A várandósságra való felkészü-
lést érdemes már a fogamzás 
előtt legalább 3-6 hónappal el-
kezdeni. Aki esetleg nem foly-
tatott egészséges életmódot, 
annak fontos most nagyobb 
hangsúlyt fektetnie az egészsé-
ges táplálkozásra, bő folyadék-
bevitelre, káros szenvedélyek 
(alkohol, kábítószer, dohány-
zás) kerülésére, stressz men-
tességre. Magzatvédő vitamin 
szedése ajánlott már a fogam-
zást megelőző 3 hónapban. Le-
hetőleg olyat válasszunk, ami-
nek magas a folsav tartalma, 
mert a megfelelő folsavbevitel 
segít megelőzni különböző fej-
lődési, főként a velőcsőzáródá-
si rendellenességeket.

Ha otthonukban háziállat 
található, érdemes a baba-
várás időszakára a lakáson 
kívül tartani őket, és nagyon 
kell ügyelni a higiénére a velük 
való érintkezés után. Ebben 
az esetben érdemes toxoplaz-
mózis irányába vizsgálatot 
végeztetni, így későbbiekben 
megóvhatják a magzatot is az 
esetleges fertőzés veszélytől.

A fogamzásgátló készítmé-
nyek alkalmazását a tervezett 
fogamzás előtt 3 hónappal 
szükséges abbahagyni. Ha va-
lakinek nem volt 1 éven belüli 
méhnyakrák szűrése, akkor ja-
vasolt nőgyógyász szakorvost 
is felkeresni, hogy elvégezze 
a szükséges vizsgálatot. Ha a 
családban előfordult örökle-
tes, genetikai betegség, akkor 
érdemes genetikai tanácsadó-
ba is ellátogatni, ahol szakem-
berek segíthetnek felmérni a 
babavállalás kockázatát.

Rendszeres nemi élet mel-
lett 3-6 hónap alatt lehet 
számítani a terhesség bekö-
vetkeztére. Ha gyanú van rá, 
amit legfőképp a menstruáció 
elmaradása jelezhet, vásá-
rolhatnak patikában kapható 
terhességi gyorstesztet, ami 

már az elmaradó vérzés után 
kb. 1 héttel pozitív eredményt 
mutathat. Ha a terhesség 12 
hónap után sem következik be, 
érdemes szülész-nőgyógyász 
szakemberhez fordulni, hogy 
különböző vizsgálatokkal kide-

rítse, mi állhat a háttérben.
Ha terhességi teszttel pozi-

tív eredményt kapnak, akkor 
fontos, hogy ellátogassanak 
szülész- nőgyógyász szakor-
voshoz, aki különböző vizsgá-
latokkal megállapítja a terhes-
séget. Ezt követően előfordul, 
hogy 2-3 hét múlva ismét visz-
szahívja újabb ultrahang vizs-
gálatra, ahol akár már szívhang 
is hallható (6-7. terhességi hé-
ten). Ilyenkor ki szoktak állítani 
egy igazolást, amivel fel kell 
keresni a területileg illetékes 
védőnőt, majd ő fogja kiállítani 
a terhességi kis könyvet (to-
vábbiakban: kiskönyv), amire 
a várandósság végéig minden 
kismamának szüksége lesz. 
Fontos tudni, hogy az illetékes 
védőnőhöz nem az állandó és 
ideiglenes lakcím alapján tar-
toznak, hanem tartózkodási 
hely alapján. A www.gyermeka-
lapellatas.hu weboldalon a „Vé-
dőnő kereső” fül alatt mindenki 
megtalálja, melyik védőnőhöz 
tartozik. Katonatelep utcái, 
valamint Úrrét 1-50., 211-

238., illetve Talfája 151-308-ig 
Nagysolymosi Andrea védőnő-
höz tartozik, Úrrét 51-210. és 
Talfája 1-150-ig Dakó Csilla 
védőnőhöz. A várandósok gon-
dozása a Bács-Kiskun Megyei 
Kórházban történik, védőnői 
tanácsadás csütörtökönként 
8-10 óráig van katonatelepiek 
számára. Amikor megkapják 
a kiskönyvet, akkor lehet az 
első vizsgálatokra jelentkezni. 
Ezt követően trimeszteren-
ként egyszer, szükség szerint 
sűrűbben kell védőnői tanács-
adásra járni, ugyanis a védő-
nőhöz kerülnek a különböző 

laboreredmények, illetve ilyen-
kor végezzük el a várandósok 
súly – és vérnyomásmérését, 
tesztcsíkos vizeletvizsgálatát, 
a várandósság előrehaladtával, 
magzati szívhanghallgatást is.

Kecskeméten centrális ter-
hes gondozás folyik, ami azt 
jelenti, hogy minden kötelező 
terhesség alatti vizsgálat és 
vérvétel a kórházban történik. 
Akinek van választott szü-
lész-nőgyógyász szakorvosa, 
nem szükséges a terhes gon-
dozó orvosánál is nőgyógyá-
szati vizsgálaton részt vennie, 
hanem elég, ha saját orvo-
sához jár, és a megjelenések 
után 2 héten belül bemegy a 
terhes gondozóba, és az or-
vosi vizsgálat tartalmához kér 
egy kórházi pecsétet. Ugyanis 
4 kórházi pecsét szükséges 
ahhoz, hogy a terhesség végén 
megkapják az anyasági támo-
gatás igényléséhez szükséges 
igazolást.

A várandósság alatt szük-
séges vizsgálatok közül a vér-
képre, vércsoport és vizelet 

üledék vizsgálatra szükséges 
beutalót kérni. A beutaló ki-
adásához a terhes gondozóba 
időpontkérés szükséges, me-
lyet a jelenlegi gyakorlat sze-
rint a www.kmk.hu/kecskemet 
„Előjegyzés” fül alatt lehet kér-
ni. Ugyanitt tudnak ultrahang 
vizsgálatra, CTG laborba, és 
genetikai tanácsadásra is idő-
pontot kérni.

Az alábbiakban összefoglal-
tam a várandósság alatt szük-
séges kötelező vizsgálatokat:
12. hét: Ultrahang (időpontké-
rés)

– Genetikai vérvétel, vércso-
port meghatározás (pénteken 
nincs), vérkép vérvételre beu-
taló szükséges

– fertőző májgyulladás (he-
patitis)

– nemi betegség (lues)
– Vizelet üledék vizsgálata
Belgyógyászat: /EKG vizs-

gálat is / háziorvosánál vagy 
terhes belgyógyászaton, utób-
bihoz beutaló szükséges

Fogászat (trimeszterenként 
kontroll)
18-20. hét: Ultrahang  (idő-
pontkérés)

26. hét: – Vércukor vizsgá-
lat (beutaló) + vizeletvizsgá-
lat, szerdai napokon!

Vércukorterhelés, éhgyo-
morra 75 g glükóz oldattal, 
éhgyomri, majd 1., 2. órás vér-
vétel

– Vizelet üledék vizsgálata
28.hét: Rh negatív vércso-

portúaknak ellenanyag kontroll
30-31. hét: Ultrahang (idő-

pontkérés)
36. hét: vérvétel: vérkép, 

INR, APTT, amennyiben elektív 
(Szerk. megj.:orvos szakmai 
szempontok szerint, ésszerű 
időn belül ütemezett) császár-
metszés lesz, akkor éhgyomri 
vérvétel van!, vércsoport kont-
roll

38. héttől: CTG vagy NST 
vizsgálat (beutalóval, időpont-
ra) magzati szívhang és méh-
tevékenység  vizsgálata

Rh negatív vércsoportúak-
nak ellenanyag kontroll

Remélem, a fentiek alapján 
kissé átláthatóbbá vált Önök-
nek a rendszer sajátossága. 
Ha a továbbiakban, bármiben 
segítségükre lehetek, fordulja-
nak hozzám bizalommal!

 Boldog babavárást minden-
kinek!

Nagysolymosi Andrea 
védőnő

(Forrás: www. noitemak.hu)
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Szőlőinkben, gyümölcsös 
és zöldséges kertjeink-
ben egyaránt folyik a 
betakarítás. Igazi elége-
dettséggel tölti el a kert-
barátokat, mezőgazda-
sági termelőket, ha akár 
otthon a családban, akár 
a piacon, akár a szom-
szédban megdicsérik por-
tékájukat. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy még nincs 
itt a pihenés ideje, szám-
talan feladat vár ránk a 
kertben.

Augusztus végül is 25 nyá-
ri napot produkált, plusz 
néhány van már azóta szep-
temberben is, ezzel összesen 
90 körül járunk a szezonban. 
Ez az elmúlt 30 év átlagánál 
kb. 10%-kal magasabb.

Hőségnapból viszont 
mindössze 5 (!) fordult elő 
az utolsó nyári hónapban, ez 
rendkívül kevésnek számít. 
Az év pedig ezzel 25 hőség-

napnál tart közvetlen környe-
zetünkben, ami igen alacsony 
érték, a megszokottnak még 
a kétharmadát sem éri el. 
Forró nap egyáltalán nem 
volt. (Csupán ismétlésként: 
a hőségnap 30OC feletti ma-
ximum hőmérsékletű nap a 
forró napokon a maximum 
hőmérséklet meghaladja a 
35 fokot)

Az előttünk álló szep-
temberi időszakra tekintve, 
továbbra is nyári napok jö-
hetnek nagy számban (szep-
tember elején már volt is 
néhány), ugyanakkor az sem 
kizárt, hogy hőségnapból 
már egyetlen egy sem lesz. 
Forró nap előfordulása a 
hátralévő időszakban már 
gyakorlatilag nullával egyen-

lő esélyű. Csapadékban sze-
gény volt az augusztus, bár 
az a kevés koncentráltan, 
néha felhőszakadás mellett 
esett le.

Összességében tehát, a 
látszat ellenére, egy igen sta-
bil nyári időszakot zárhatunk 
idén, a szó legszorosabb ér-
telmében. Ennek igazolása a 
mellékelt ábra, ami a Katona-
telepi NAIK Kutató Állomás 
bocsájtott rendelkezésünkre 
(ezúton is köszönet érte).

KERTÜNK – HÁZUNK n  Katonatelepi Közügyek

Dr. Kerényi Zoltán

Főbb növényvédelmi szeptemberi teendők
A teendőknél sok függ attól, hogyan sikerültek a tavasz-
tól elvégzett munka különböző fázisai: jól időzítettük-e a 
szükséges permetezéseket, átvettünk-e jó tapasztalato-
kat, bővítettük-e szakmai ismereteinket és még számos 
más tényező is közrejátszhat az időjárástól is függően. 
Különösen fontos most a betakarításkor, hogy a növény-
védő szerek élelmezés-egészségügyi várakozási idejét 
maradéktalanul betartottuk-e magunk és a környezet, a 
természet védelme érdekében. 

 A hasznos élő szerveze-
teket – fátyolka, ragadozó 
poloskák, ragadozó atkák, a 
katicabogár – nem a harlequ-
in –  az énekes madarakat, 
sőt a gyakran pázsitjainkban 
olyan nemkívánatos vakondot 
is becsüljük meg (a vakond a 
talajban élő kártékony rovarok 
lárváit pusztítja, ahová az em-
ber csak közvetett módon és 
alacsony hatékonysággal tud 
eredményt elérni).

A totális gyomirtást augusz-
tus-szeptember hónapban 
célszerű elvégezni gyomokkal 
borított, de kizárólag kultúr-
növények nélküli területeken. 
A glifozátok (pld. Glialka, 
Kapazin) kiválóan alkalma-
sak erre, hiszen a gyomirtó 
hatóanyag a levelekre jutva a 
növénybe felszívódik és a gyö-
kerek felé halad.. A tápanyag-
szállítás mellett a gyomirtó 
szer  gyökerekbe jutása és 
pusztítása is intenzív.

Az apró termetű levélatkák 

kártételének tüneteit több 
dísznövényen lehetett felfe-
dezni az elmúlt hetekben. A 
rejtőzködő életmódot folytató 
atkák ellen nehezen tudunk 
védekezni.  A Zoom atkaölő 
készítmény szabad forgalom-
ban vásárolható. 

A kertbarátok egyre több 
helyen találkoznak egy újab-
ban károsító vándorpoloska 
felé. Teljes neve zöld vándor-
poloska, igaz, hogy a zöld színt 

csak kifejlett alakja viseli (ké-
pen).

A zöld vándorpoloska me-
legkedvelő faj, valószínűleg 
Etiópiában őshonos, mára 
azonban szinte az egész vilá-
gon elterjedt, még a hidegebb 
országokban is és sajnos ná-
lunk is.

Hazánkban 2002-ben talál-
ták meg az első példányokat. 
Azóta helyenként tetemes ká-
rokat okoz elsősorban a me-
legebb, déli területeken. Ter-
jedése észak felé fokozatosan 
történik. Kedvenc tápnövénye 
a paradicsom és a bab – szá-

mos szántóföldi növény – lu-
cerna, gabona, stb. – mellett. 
Sajnos, az érésben lévő szőlő-
fürtöket is kedveli.

A legveszélyesebb poloska-

fajok egyike, sokféle növényt 
károsít. Szúró-szívó szájszer-
vével sebet nyit a növény kü-
lönböző részein – száron, le-
vélen, de különösen a fejlődő 
terméseken, majd innen szívja 
fel a növényi nedvet. Báb alak-
ja nincs, a kifejlett poloskák 
telelnek át és rakják le tojá-
saikat. A kis lárvák kezdetben 
együtt maradnak, színük pi-
ros, a megtámadott növénye-
ken tömegesen károsítanak, 
nyomukban bűzmirigyükből 
származó szinte elviselhetet-
len bűz árad.

Lehetséges fortély csaloga-
tó növények ültetése a meg-
védendő kultúrák közé. Ilyen 
a paradicsom védelmében a 
babféle. Jól működik ez a csel, 
de vigyázni kell arra, hogy 
a csalit időben eltávolítsuk, 
vagyis ne engedjük, hogy a lár-
vák megjelenése után a zöld 
vándorpoloska kifejlődjön.  A 
zöld poloska könnyen mozog, 
új növényekre rakja tojásait 
és új helyükön okoznak kárt. 
Vegyszeres védelemre a Kara-
te, Karate Zeon és a Rapid Cs 
– utóbbi feltételes forgalom-
ban vásárolható – engedélye-
zett és javasolt.

A szőlőnél sok esetben most 
bújnak elő a lisztharmat tüne-
tei és sajnos sok a fürtön be-

2016. augusztus 
időjárási adatai 
(NAIK SZBKÁ mé-
rései)

Zöld vándorpoloska  (Forrás: gazdabolt.hu)
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lüli eltérő érettségű szem. Az 
ilyen fürtök, ha bekerülnek a 
feldolgozásba, nagyon ront-
ják a készülő bor minőségét. 
Igen jó eredményt érhetünk 
el, ha már most a tőkén ki-
válogatjuk hetente kétszer a 
még éretlen, de már látható-
an lisztharmatos szemeket, 
fürtöket, kivágjuk, és nem 
visszük a feldolgozóba.

Az augusztus végi és a 
szeptember első napjaiban 
tapasztalt meleg, bár megy-
gyorsította a cukorfelhal-
mozást, a szőlők nagy része 
még nem érett (14-16 must-
fokosak), viszont fennáll a 
veszélye annak, hogy egy 
hirtelen nagyobb esőzés mi-
att, a bogyók felrepednek, 
és másodlagos fertőzések, 
főleg szürkepenész, alakul-
nak ki. A szürkepenész elleni 
permetezőszerek mindegyi-
ke kontakt jellegű, így csak 
azt a felületet védi, ahol je-
len van. Nagyobb esőzés és 
az azt követő bogyórepedés 
során a megrepedt szemek 
azonnal befertőződnek, majd 
szétterjednek az egész für-
tön, vagyis a bogyórepedés 

észlelése után azonnal per-
metezni kell.

Az almaszüret is lassan 
elkezdődik, és most szembe-
sülhetünk az almamoly kerte-
vésének eredményével.

A téli alma lassan már 
érett, bár még nincs közel 

a betakarítás, de a hullottat 
már folyamatosan elkezdték 
felszedni, akár pálinkacefré-
zéshez (Én nem javaslom, 
csak egészséges gyümölcsből 
lesz jó pálinka!). Továbbra is  
rajzik  a lombosfa fehérmoly,  
ezért  nézzük  át  a lomboza-

tot,  mert  a leveleken  töme-
gesen előforduló aknák  gyors 
lombhullást okozhatnak.

A fő betakarítási időszak 
miatt ügyelnünk kell a per-
metezőszereknél előírt vá-
rakozási időkre, és nagyon 
figyelni a szőlők és más gyü-
mölcsök Botrytis (szürkepe-
nész) elleni védelmére. So-
kan a szüret előtt szeretnék 
rothadás ellen permetezni a 
szőlőt, nekik nyújt segítséget 
a botritisz elleni készítmé-
nyek élelmezés-egészségügyi 
várakozási idejét feltüntető 
tájékoztatás:

Rezek: 21 nap
Folpet és folpet tartalmú 

készítmények: 30 nap
Chorus: 14 nap
Switch: 21 nap (bor) 35 nap 

(csemege)
Az amerikai  szőlőkabó-

ca  kifejlett  egyedei,  és  az  
amerikai  lepkekabóca (lásd 
augusztusi lapszámunk)  ellen  
való  védekezés  során,  ve-
gyük   figyelembe  a rovarölő 
szerek élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idejét:

Actara SC: 21 nap
Luzindo: 30 nap

Az egyik legnépszerűbb és talán legszebb virágok egyi-
ke, amely ahogy a neve is mutatja, az őszi időszak ele-
jén borul virágba. Használhatjuk a kert szegélyezésére 
is, de virágágyásban is pompás dísze lehet a kertünk-
nek. Az őszirózsa a mérsékelt éghajlaton jellemző dísz-
növény, rengeteg fajtája létezik, így mérete, színe és 
gondozásának módja is függhet attól, hogy melyiket 
választjuk a kertünk díszeként, mivel a 20 cm-es nagy-
ságtól egészen az 1 m magasságra megnövő fajtái is 
léteznek.

Főleg a nyár második fe-
létől, illetve szeptember-
től kezdi hozni a virágait és 
egészen a novemberi fagyok 
beálltáig folyamatosan szí-
nesben tartja a kerteket. A 
nyáron elvirágzott növények 
pótlására alkalmas, nem 
csak egy színben pompázik, 
hanem az indigókéktől kezd-
ve a fehéren keresztül, akár 
rózsaszín virágai is vannak. 
Az őszirózsák jellemzően 
bokros növekedésűek, ezért 
érdemes minél nagyobb he-
lyet hagynunk neki. A rózsák 
nem csak a kertben, hanem 
akár vágott virágként, a la-
kásban is nagyszerű díszei 

a lakásnak. Sokan sziklaker-
tekbe is ültetik, hiszen meg-
töri annak egyhangúságát. 
Kedvelt növény halottak nap-
ja tájékán is a temetőkben, 
sírkertekben. Az őszirózsa 
szerencsére nem igényel túl 
sok gondozást, a laza, jó 
minőségű talajt kedveli, de 
szereti a napfényt, ezért fel-
tétlenül a kert naposabb ré-
szébe ültessük. Ha elegendő 
napfény éri, akkor ráadásul 
a lisztharmat sem támadja 
meg a virágokat, amely az 
egyik leggyakoribb és legjel-
lemzőbb betegsége ennek a 
növénynek. Gondozása so-
rán az elöregedett töveket 

érdemes szétválasztani és a 
kert másik részébe átültet-
ni, így még lehetőségünk van 
tovább gyönyörködni a virá-
gokban. Ha szeretnénk to-
vább szaporítani a növényün-
ket, akkor ajánlott tavasszal 
elvégezni ezt tőosztással, de 
a magok szórásával is köny-
nyedén szaporíthatjuk, rá-

adásul sokkal egyenletesebb 
végeredményt kapunk. Ha az 
utóbbi lehetőséget választ-
juk, érdemes arra figyelnünk, 
hogy a magokat ne temessük 
be teljesen földdel, ugyanis a 
csírázáshoz elengedhetetlen, 
hogy elegendő napfényt kap-
janak.

dr. Kerényi Zoltán

A HÓNAP NÖVÉNYE: ŐSZIRÓZSA (ASTER)

Őszirózsa csokor (Forrás: indafoto.hu)

Almamoly  (Forrás:gazdabolt.hu)
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