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MÁJUS
A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyilt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak a bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
– mert beköszönt az ünnep –
a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!

(József Attila, 1935)

Az év ötödik hónapja, má-
jus, ősi magyar neve az „Ígéret 
hava”. A római mitológia sze-
rint neve Maia görög istennő 
római alakjából ered, aki ősi 
termékenység istennő volt a 
római mitológiában. A görög 
maia „anyácskát”, „dajkát”, 
„bábát”, a dór nyelvjárásban 
„nagyanyát” jelentett. Maia a 
növekedés és szaporulat felett 
bábáskodott, s a május tény-
legesen a növekedés hónapja. 
A hónap maga a nyár advent-
jét is megtestesíti, az aggodal-
mas féltést az elkövetkezendő 
termésért. A népi kalendári-
um Pünkösd havának nevezi, 
a horoszkóp szerint az Ikrek 
havának is nevezik. A május 
22-ével kezdődő csillagászati 
hónap az Ikrek jegyének vé-
delme alatt áll. A jegy névadó-

ja az Ikrek (Gemini) csillagkép. 
A teljesség igény nélkül, fus-
sunk végig május néhány jeles 
napján, az azokhoz kötődő 
vallási, népi hagyományokat, 
történelmi emlékeket érintve.

MÁJUS 1.
A MUNKA ÜNNEPE

E nap ambivalens érzé-
seket kelt sokakban, hiszen 
1889-ben a II. Internacionálé 
megalakulásával lett a nem-
zetközi munkásmozgalom, a 
Munka ünnepe. A választás 

azért esett erre a napra, mert 
az ősi hagyományokban a ta-
vaszi ünnepkör kiemelt nap 
volt, ekkor állítottak Európá-
ban sok helyen májusfákat 
állítottak, összekapcsolva 
azt egy majális ünneppel. Az 
egyre erősödő nemzetkö-
zi munkásmozgalom egy új 
tartalmat fogalmazott meg 
„Munka Ünnepe” elnevezéssel. 
Népszerűsége olyan gyorsan 
növekedett, hogy az egyház, a 
kommunista befolyás ellensú-
lyozására, még meg is szen-
telte a napot. XII. Pius május 

elsejét Munkás Szent József 
mellékünnepévé avatta. 

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA, 
ANYÁK NAPJA

Az anyák napjának megün-
neplése elég új keletű, hiszen 
az amerikai eredetű hagyo-
mányt Magyarországon pél-
dául a Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt honosította meg. Az 
első anyák napi megemléke-
zést 1925-ben szervezték. Az 
anyák napját Magyarországon 
minden évben május első va-
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Május: a tavaszutó, az ígéret, 
pünkösd hava
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ól sárnapján ünnepeljük. Mind-
amellett, az anyák megünnep-
lése sokkal régebbi korokban 
is már fellelhető, Az anyák 
megünneplése még az ókori 
Görögországba nyúlik vissza, 
ahol tavaszi ünnepségeket 
tartottak Rheának, az iste-
nek anyjának, és vele együtt 
az édesanyák tiszteletére. A 
történelem során később is 
voltak olyan ünnepek, amikor 
az anyákat is felköszöntöt-
ték. A legtöbb országban ez 
az ünnep májusra, ezen belül 
a legtöbb helyen annak má-
sodik vasárnapjára esik, de 
sok országban egészen más 
napokon ünneplik: május 10. 
Latin-Amerika, május 26. Len-
gyelország.

MÁJUS – A HÚSVÉTOT 
KÖVETŐ 40. NAP, URUNK 

MENNYBEMENETELE, 
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

Az ősegyház a 4. századig a 
Szentlélek eljövetelével együtt, 
pünkösdkor ünnepelte, de ké-
sőbb a Szentírásból ismert 
húsvét utáni 40. napra került. 
Így (a nyugati kereszténység-
ben) legkorábbi lehetséges dá-
tuma: április 30., a legkésőbbi 
pedig június 3. A különböző 
felekezetek más- más névvel 
illetik e napot, Jézus meny-
nybemenetelét a katolikusok, 
az áldozócsütörtök elnevezést 
(ami magyar szóalkotás!) leg-
inkább a protestánsok említik

PÜNKÖSD ÜNNEPE,  
A HÚSVÉTOT KÖVETŐ 

ÖTVENEDIK NAP  
(AZ IDÉN JÚNIUSRA ESIK)

A pünkösd a kereszténység 
harmadik legfontosabb ün-
nepe. Beteljesítése, megerő-
sítése a feltámadásnak, az 
Atyához való fölemeltetésnek. 
A keresztény egyház születés-
napját jelentő pünkösd törté-

néseit megörökítő Újszövet-
ség részletesen leírja, miként 
szállt le azon a napon a Jézus 
Krisztus által mennybemene-
tele előtt megígért Szentlélek 
a tanítványokra. (Az ünnep 
jelentőségét, üzenetét, Laczay 
lelkész úr tavaly májusi szá-
munkban mélyrehatóan ele-
mezte.)

MÁJUS 9.
A GYŐZELEM NAPJA

Európában ezen a napon ért 
véget a második világháború. 
Az amerikai és a szovjet csa-
patok 1945. április 25-i, Elba 
folyónál létrejött találkozása 
után, április 30-án a Berlint 
ostromló szovjet erők elfog-
lalták a Reichstagot, Hitler ön-
gyilkos lett, majd május 8-án 

a III. Birodalom kapitulált, a 
német haderő feltétel nélkül 
letette a fegyvert. Május 9-én 
a szovjet hadsereg elérte 
Prágát, ezzel az európai had-
színtéren A MÁSODIK VILÁG-
HÁBORÚ VÉGET ÉRT, amely 
milliókat tett földönfutóvá, 
országokat és városokat rom-
bolt le és közel 60 millió em-
bert pusztított el. Május 9-én 
így a fasizmus felett aratott 
győzelemről emlékeznek meg 
világszerte, mely Európában 
egyben A BÉKE NAPJA is.

MÁJUS 12-14.
– FAGYOSSZENTEK: 

PONGRÁC, SZERVÁC, 
BONIFÁC

Több évszázada a népi, 
paraszti tapasztalat szerint, 

ebben az időszakban a me-
legedő időjárás hirtelen hű-
vösre fordul, sőt sokszor fa-
gyot is hoz, amely a sarjadó 
rügyeket, vetéseket tönkrete-
heti. Mindhárom szent kissé 
méltatlanul lett összekötve a 
kellemetlen időjárási jelensé-
gekkel, hiszen életük igen ma-
gasztos volt. 

MÁJUS 25. 
SZENT ORBÁN

I. Szent Orbán pápa emlék-
napja, aki a 2-3. században élt 
és állt a katolikus egyház élén.. 
A három korábbi fagyosszent 
mellett ez a nap is az időjárás-
sal összefüggésbe hozott jeles 
nap. Középkori hagyomány 
szerint pápaként ő rendelte 
el, hogy a miseáldozat kely-
hét és tányérkáját aranyból, 
vagy ezüstből készítsék. Ezért 
kehellyel, később szőlőfürttel 
a kezében szokták ábrázolni. 
Részben ezért választották 
a szőlőművesek, kádárok, 
kocsmárosok patrónusuknak. 
Orbán napja az utolsó nap, 
amikor még fordulhat olyan 
hidegre az idő, hogy az Orbán 
napi fagy kárt tehet az éppen 
virágzó szőlőben, ezzel együtt 
pedig a várható borminőségé-
ben is. 

SZENT ORBÁN SZOBOR 
HAJÓSON

(Forrás: mapio.net)
A népszokások szerint, ha 

Orbán megvédte a szőlőt a 
fagytól, akkor szobrához, vagy 
a neki szentelt kápolnához 
bort vittek köszönetképpen. 
Ellenkező esetben azonban 
szokás volt úgy elégtételt ven-
ni az Orbán napi fagyokért, 
hogy akár meg is vesszőzték 
vagy kövekkel megdobálták a 
szent szobrát. Hajóson ennek 
komoly hagyományai vannak a 
mai napig is.
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A katonatelepi közterületi fejlesztések aktuális hírei
MEGKEZDŐDTEK 
A FÖLDMUNKÁK 

ÁPRILISBAN  

A villany lekötése folyamatban 
van, ekkor megkezdhető a mű-
füves pálya építése. A további 
közműcsatlakozások az utca 
441-es felöli oldalán kialakuló 
5 építési telekkel egy ütemben 
épül majd ki, várhatóan ez év 
végén. A látszólag vízszintes 
területen belül sajnos igen 
nagy szintkülönbségek van-
nak, ennek feltöltése mintegy 
1200-1300 m3 földet igényel. 
Nem kis mennyiség… De a vá-
ros ebben is segít majd, így a 
KSE elmúlt évi és idei, együtt 
mintegy 5,5 millió Ft-os fej-
lesztési keretét ez sem fogja 
teljes mértékben lekötni.

FEJLESZTÉSEK 
A FŐTÉREN

A terület fejlesztésének előké-
születeiben nagyon sokat kö-
szönhetünk városunk volt Fő-
kertészének, Nagy Ágnesnek, 
akit időközben Győri András 
úr váltott ezen a pozíción. Az 
új főkertésszel is bejártam a 
teljes körzetet, így megnéztük 
és egyeztettünk a főtérrel és 
a szabadidő központtal kap-
csolatban is. A megbeszélésen 
minden alkalommal jelen volt 
az KSE elnöke, Balla Kriszti-
án is, a következő feladatként 
a főtéren utcabútorok kihe-
lyezését, valamint nagyobb 
mértékű zöldfelület fejlesz-
tést határoztunk meg mind a 

sportpálya, mind a főtér terü-
letén. Lassan további látható, 
kézzel fogható eredménye lesz 
a sok befektetett munkának, 
együtt-gondolkodásnak.

VÉGSŐ FÁZISBAN 
A VÉDERDŐ 

FALEVÁLTÁSA

Ahogyan a nyárfás faleváltása 
is közeledik a befejezéshez, 
az új állomány telepítésével 
zárul a kissé elhúzódó munka. 
Mint már olvashatták, 70%-
ban kőris, 30 %-ban elegy 
fajták kerülnek a területre, 
mintegy 8000 tő/ha sűrűség-
ben. Kivétel a ceglédi út menti 
15 m-es sáv, itt felengedjük a 
nyárfát gyökérsarjaztatással, 
ennek a cseréje a 441-es út 
sorsának véglegesítése után 
dől el, addig is egy gyorsan 
növő zöldfelületet várunk itt, 
ami segít a zaj és porvéde-
lemben. Egy rövid szakaszon 
próbaképp ide is egy új, de 
nem kőris állomány kerül, ha 
beválik, a jövőben inkább abba 
az irányba megyünk az újra-
telepítéskor. Sok helybéliben 
biztosan most fog tudatosod-
ni, hogy a Bernát János utcát 
nem lehet közvetlenül a Ceglé-
di útról megközelíteni, így aki 
a templomba vagy a rendelőbe 
igyekszik, vagy a Szőlőskert 
utcai, vagy a Katona Zsigmond 
utcai csomóponton át érhet 
célba. Szerencsére a Rende-
zési tervből nem lett „lera-
dírozva” az utca kikötése, csak 
az aszfaltozását és megfelelő 

kitáblázását akadályozták meg 
az ott élők. Abban maradtunk 
velük, hogy az utca kikötésére 
majd akkor térünk vissza újra, 
ha a Ceglédi út sorsa rende-
ződik. Ennek függvényében 
ismét terítékre kerül a téma, 
és ha a lakók is egyetértenek, 
megépítjük az utcának ezt a 
végső szakaszát is.

ELNEVEZHETŐK 
A VASÚTON TÚLI HOBBIK 

UTCÁI

Felmerült már egyszer, hogy 
a vasúton túli hobbik utcá-
it el kellene nevezni. Ennek 
a helyi rendelet volt az aka-
dálya, amely még kizárólag 
belterületi utcáknak engedte 
az elnevezését. Időközben az 
építéshatósági eljárásokban 
is beépítésre szánt vagy nem 
szánt területekre van osztva 
a város, így éppen ideje volt 
a rendeletet is aktualizálni. A 
módosításra szövegszerűen 
is javaslatot tettem 2015-ben, 
de utána bevallom elfeled-
keztem a témáról. Mi több 
még kissé le is szidtam egy 
ott lakót, amiért erősködött, 
hogy neki azt mondták a hiva-
talban, hogy elnevezhetők az 
utcák. Jól le akartam szidni az 
ügyintéző kollégát, hogy miért 
„hergeli” a lakókat, amikor fel-
olvasta a telefonba az aktuá-
lis rendelet szövegét – szinte 
szóról szóra az áll benne, amit 
még én küldtem át e-mailen 
Polgármester asszonynak. 
Jobb későn, mint soha, de ez 

a 2 év késedelem az én lel-
kemen szárad, ezért elnézést 
kérek.

Ugyanakkor hamarosan la-
kossági fórumot tatunk az ott 
élőknek, mert az elnevezés 
számos további intézkedést 
igényel, hiszen megváltozik a 
lakcím, és ha valakinek vál-
lalkozása van bejelentve, azt 
is javíttatni kell. Ez persze fog 
némi kellemetlenséget okozni, 
de nem kérdés, hogy az utcák 
elnevezését meg kell lépni. Na-
gyon köszönöm Katikának a 
sok munkát, fáradozást, amit 
a terület fejlesztéséért tesz! 
És nyilvánosan is elnézést 
kérek, ha először kicsit türel-
metlen voltam! Reméljük, ha-
marosan megoldódik ez a régi 
probléma!

(Szerkesztői megjegyzés: a 
Katonatelepi zárt Facebook 
csoport oldalán, 2017. április 
07-én, Szőkéné Kati megosz-
tott egy hivatalosnak tűnő pdf 
fájlt, aminek alapján remél-
jük, hogy a Képviselő Úr által 
írottak úgy is fognak történni. 
Nehezen érthető, miért ezek 
az utcák kapnak nevet, lesz-e 
tényleges véleménynyilvánítás 
a nevekről, mert a javasoltak 
számos szakmai problémát 
vetnek fel, olyanok javasolhat-
ták, akik nem sokat értenek a 
szőlőfajtákhoz, jelentőségük-
höz. A koncepció (szőlőnevek) 
természetesen jó, de szakem-
berek véleményét is meg kelle-
ne majd hallgatni! KZ)

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
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Beiskolázás a Mathiász Iskolában
Rohamtempóban halad az idei 
tanév is, 5-6 hét van hátra 
év végéig. Erre az időszakra 
is időzítve van néhány igen 
fontos esemény. Április vé-
gén volt az első osztályosok 
beíratása. Minden évben 30 
fölött van a nagycsoportosok 
száma a 4 óvodai csoportban, 
de mindig kérdés, hogy eb-
ből mennyi azok száma, akik 
ténylegesen jönnek szeptem-
bertől iskolába. 

A szakértői papírok ki-
adása után 18 olyan óvodás 
maradt, akiknek javasolták a 
szeptemberi iskolakezdést. 
Arra mindig számítani kell, 
hogy van azért olyan szülő is, 
aki a városba viszi gyerekét. 

Az idei évben elsősorban 
az egyházi iskolát célozták 
meg azok a családok, akik 
nem a helyi iskolába íratták 
gyermeküket. A végleges 
létszám 17 fő lett, ennyi kis-

gyermek kezdi meg tanulmá-
nyait szeptembertől a Mat-
hiász Iskola 1. osztályában. 
A számított létszám – mint 
mindig – most is magasabb 
az SNI besorolású tanulók 
számítása alapján.

Május hónapban további 
fontos feladat a 17-én ese-
dékes idegen nyelvi kom-
petenciamérés, és a 24-re 
kiírt országos kompetencia 
felmérés magyar és mate-

matika tantárgyakból a 6. és 
8. évfolyam számára. Ezek-
re a mérésekre komolyan 
készülnek a szaktanárok 
és a gyerekek, hiszen ezek 
eredménye alapján sorolják 
be iskolánkat, és az eddigi 
országos átlag feletti ered-
ményeket nem szeretnénk 
lentebb adni.

További iskolai esemény a 
május 27-én megrendezésre 
kerülő Családi nap. Ezen a 
napon véradás is lesz az is-
kolában, melyre várjuk a vé-
radókat a településről.

Sportpálya – hamarosan megkezdődik az építkezés
A tavaly sikeresen benyúj-
tott műfüves focipálya épí-
tési pályázat beruházása 
hamarosan megkezdődik. A 
megvalósítás előzményeként 
módosíttattuk a Rendezési 
Tervet, áthelyezve a sport és 
szabadidő eltöltésére szánt 
területet régi-új helyére, Balla 
Krisztián vezetésével megala-
kult a KSE, azaz a Katonatele-
pi Sportegyesület. Tóth Viktor 

barátunk nem kevés noszoga-
tására és közbenjárására az 
egyesület leült egyeztetni a 
KSC-vel, aminek egy hármas 
együttműködési megállapo-
dás lett az eredménye: A KSC 
és a város közösen nyújtotta 
be a pályázatot a műfüves pá-
lya építésére az MLSZ-hez, a 
KSE pedig rögzítette a KSC-
vel az üzemeltetésre vonat-
kozó további feladatokat. A 

30 milliós költségből 10 mil-
liót ad Kecskemét, a többit az 
MLSZ.

A legbonyolultabb a terület 
kialakítása volt. Ez sajnos a 
mai napig nincsen még be-
fejezve. A területet az első 
elképzelések szerint északi 
oldalán egy út választotta 
volna el a szomszédos erdő-
területtől, egy semmire sem 
jó 5-7 méteres csíkot hagyva 

maradékul. Ezt a most zajló 
TRT módosítás úgy rendeli, 
hogy az út bemegy egészen a 
sportpálya végéig, biztosítva 
a tanyáknak és a telephelynek 
az útkapcsolatot, de nem ka-
nyarodik el jobbra, hanem ott 
végződik egy nagyobb parko-
lóban. Ezzel mintegy 20-22 
m-rel kitolódik a hátsó telek-
határunk, megnövelve ezzel a 
sportpálya területét.

FELHÍVÁS
2017. május 27-én szombaton 9-től 12 óráig

 VÉRADÁS  lesz Katonatelepen
Helyszín: Mathiász János Általános Iskola

A véradó hozza magával: 
TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya

• Május 2. kedd 10 órától 
Baba-Mama klub (ingyenes), 
helyszín: Katonatelepi FIÓK-
KÖNYVTÁR

• Május 4. csütörtök 10 órá-
tól Zenebölcsi Roszikné Ildikó-
val (800 Ft/alk.), helyszín: Re-
formátus Templom kisterme

• Május 9. kedd 09:30-tól 
„Így tedd rá” népi játékok és 
tánc 1 éves kortól Oldal Hen-
riettel (1000 Ft/alk.), helyszín: 
Református Templom kisterme

• Május 11. csütörtök 10 
órától Zenés-gitáros foglalko-
zás István bácsival (700 Ft/
alk.), helyszín: Református 
Templom kisterme

• Május 16. kedd 10 órától 
Baba-Mama klub (ingyenes), 
helyszín: Katonatelepi FIÓK-
KÖNYVTÁR

• Május 18. csütörtök 10 
órától Zenebölcsi Roszikné Il-

dikóval (800 Ft/alk.), helyszín: 
Református Templom kisterme

• Május 23. kedd 09:30-tól 
„Így tedd rá” népi játékok és 
tánc 1 éves kortól Oldal Hen-
riettel (1000 Ft/alk.), hely-

szín: Református Templom 
kisterme.

Baba-mama torna Tálasné 
Katával, MÁJUSBAN minden 
SZERDÁN 10 órától a Refor-
mátus Templom kistermében

„Várok minden mozogni 
vágyó anyukát gyermekével 
együtt, hogy kicsit jobban 
érezzük magunkat a bőrünk-
ben, és mert nők vagyunk! 
A foglalkozás egyelőre in-
gyenes, csak egy polifoamot, 
törölközőt és vizet hozzatok 
magatokkal, és a kitartáso-
tokat! 

Várlak Szeretettel! 
Kata”

A Katonatelepi Baba-Mama klub májusi programkínálata:
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Nemzetközi pályán is megmutatták 
a katonatelepi kosarasok
Április 10-én indultak útnak a kecskeméti Mercedes Ko-
sárlabda Akadémia növendékei, köztük 6 katonatelepi, 
Kovács Gergely, Rácz Dávid, Sütő Márton, Ladovszky Já-
nos, Benda Gábor és Gulyás Patrik. Az úti cél Bécs volt, 
ahol a Basketball Wien (BBW) bajnokságon vettek részt. 
A bajnokságon 11 csoport, 54 csapat vett részt az U12-es 
korosztályban. Az itteni bajnokságban jelenleg veretlen 
csapat más külföldi csapatokkal kellett, hogy megmér-
kőzzön. Lakosa Zsolt alaposan felkészítette őket, mint 
ahogy azt tőle megszokhattuk. A srácok reggel 8-kor in-
dultak a Mathiász suli elől, és április 15-éig maradtak 
Bécsben. 

Az első meccset a Tus 
Neuköln csapata ellen egy 
23 pontos fölénnyel, 55-32-
re nyerték. Hamar a csoport 
tetejére kerültek, 4-ből 4 el-
lenfelet megverve. Bekerültek 
a legjobb 24 közé, ahol 12 
csapat még veretlen volt. Itt 
már egyenes kiesés volt, aki 
veszít, haza megy. Az első 
mérkőzést könnyen megnyer-
ték, mintegy háromszorozták 
az ellenfél pontjait, 72-21 a 
Müncheni Kosárlabda Akadé-
mia ellen. Végül a 6. meccs 
volt az, amellyel nem tud-
tak megbirkózni. Rengeteg 
élménnyel és tapasztalattal 
gazdagodtak.

Kovács Gergelyt kérdeztem, 
hogy miként telt ez a pár nap:

– Mióta kosarazol?
– Kb. 6 éve kosarazok (már 

az óvodai nagycsoportból át-
jártam heti egyszer az elsős, 
másodikosok edzésére).

– Hány éves vagy most?
– Ősszel leszek 12 éves.
– Mit szóltál, mikor meg-

tudtad, hogy Bécsbe utaz-
tok?

– Örültem, hogy egy kis idő-
re kimehetek külföldre.

– Hogy álltatok a mecs-
csekhez eleinte?

– Én azt gondoltam, hogy 
egy kicsit nehezebb lesz.

– Féltetek esetleg, vagy 
magabiztosak voltatok?

– Önbizalommal álltunk a 
meccsekhez, tehát nem na-
gyon féltünk.

– Hogyan zajlottak a 
meccs előtti edzések?

– A bemelegítést, a cseréket 
beszéltük meg és gyakoroltuk.

– Sok edzés volt? Kemé-
nyek voltak?

– Két felkészülési edzés 
volt, és nem voltak könnyűek, 
de azért kibírtuk őket.

– Bécsben is edzettetek?

– Ott már csak meccset ját-
szottunk.

– Milyen volt külföldiek 
ellen játszani, akik nem be-
szélték a magyar nyelvet?

– Sokaknak az tetszett, hogy 
lehetett reklamálni, és mivel a 
játékvezetők se értették, nem 
kaptunk technikait. Egyébként 
szerintem jó, izgalmas volt ve-
lük játszani.

– Hogyan éreztétek ma-
gatokat az első győzelmek 
után?

– Nagyobb lett az önbizal-
munk és ez a további egy-két 
meccsünkre is jó hatással volt.

– A szállás milyen volt?
– Egy iskolában voltunk és 

a tornatermet kaptuk, így ne-
künk külön tusoló is járt.

– Mivel töltöttétek a sza-
badidőtöket, mikor nem 
játszottatok?

– Elég sok időt töltöttünk a 
csarnokban, így városnézés-
re kevés lehetőségünk volt. 
Megnéztünk egy múzeumot, a 
különleges Manó-házat, és a 
Schönbrunni Kastély parkjá-
ban is sétáltunk.

– Büszkék vagytok az ot-
tani teljesítményetekre?

– Nem teljesítettünk rosz-
szul, de az edzői utasításokat 
komolyabban megfogadva, 
jobb eredmény is kisülhetett 
volna.

– Mikor végül kikaptatok, 
az tanulságos mérkőzés 
volt?

– Igen az volt, de azért nyer-
hettünk volna azon a mérkő-
zésen is.

– Biztosan felemelő érzés 
volt bekerülni a legjobb 24. 
csapatba veretlenül. Volt 
ünneplés utána?

– Mindenki örült, de a buli 
az kimaradt.

– Nagyon kimerítő volt ez 
a pár nap?

– Volt olyan, aki elfáradt, de 
volt olyan, aki még bírta volna 
a döntőig.

– Milyen élményeket és 
tapasztalatokat emelnétek 
ki?

– Nekem pl. a csere tetszett, 
hogy csak fel és le szaladgál-
tunk a pályán. A legtöbbet a 
francia csapattól tanultunk, 
pl. ők sok passzal játszottak, 
amit nekünk még azért gyako-
rolni kell.

Teli élményekkel
Szinte biztos vagyok benne, ha 
nem egyenes kiesés lett vol-
na, a fiúknak nem lett volna 
akadály a döntőbe jutás sem. 
Remek teljesítmény egy remek 
csapattól, gratulálunk nekik!

Lejegyezte: 
Balla Dániel

A sikeres csapat Lakosa edzővel

Teli élményekkel
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Fiatal és hívő? – Timótheus
Jelen írásom címének első szavát sok más tulajdonsággal 
is be lehetne helyettesíteni. Idős és hívő? Beteg és hívő? 
Orvos, mérnök, közgazdász és hívő? Tudós és hívő? Egysze-
rű ember és hívő? Hitetlen volt és most már hívő? A hit és 
annak gyakorlása nem végzettség, életkor, társadalmi hely-
zet, vagy élethelyzet függvénye! Bárki lehet hívő és hitetlen. 
Timótheus, az Újszövetség egyik, talán kevésbé ismert sze-
replője. Kevés történetben találkozunk vele, ám Pál apostol 
két levelet is címzett neki, hogy eligazítsa a hit és élet dol-
gaiban. Húsvét után és pünkösd ünnepe előtt nézzük meg, 
mit tanulhatunk az ő életéből!

– Bár egy nemzedéknyi 
különbség volt közte és Pál 
apostol között, mégis szoros 
baráti-testvéri kapcsokat ala-
kult ki közöttük. Ehhez két do-
logra biztosan szükség volt: az 
apostol türelmére és Timótheus 
nyitottságára. Pál észrevette a 
nála jóval fiatalabb Timótheus-
ban a szikrát, a tehetséget, a 
hit első jeleit. Kész volt türel-
mesen odafigyelni rá és taní-
tani őt, bevezetni a keresztyén 
hit alapjaiba, ott állni mellette 
támaszként, segítségként, ta-
nácsadóként; ha kellett kritizál-
ni, ha kellett dicsérni is tudta. 
Timótheus pedig – talán levetve 
a szokásos fiatalkori „mindent 
jobban tudok” gőgjét – elfogadta 
a nála idősebb, nem „modern”, 
egyes kérdésekben máshogy 
gondolkodó apostol vezetését. 
Komoly kihívás ez nekünk, de jó 
példa: lehet jól megélni a nem-
zedékek közötti különbségeket. 
Ezek a különbségek talán egyre 
szélesebbre nyílnak: sokszor 
mi se értjük már a gyermeke-
ink gondolkodását és bosszan-
kodunk, hogy nem fogadják 
meg tanácsainkat. Máskor mi 
nem hallgatunk idősebbekre, 
tapasztaltabbakra, mondván, 
hogy ma már más idők járnak. 
Nem kellene ennek feltétlen így 
lennie! Meg kell tanulnunk a sze-
retetet és elfogadást. Ez utóbbi 
nem jelenti azt, hogy mindennel 
egyetértek, de a nagy feladat az, 
hogy meg kell próbálnom azt 
is megérteni, akivel nem értek 
egyet. Csak a szeretet és a tü-
relem vezet eredményre. Csak 
az, ha nem a „mindent jobban 
tudok” hamis állításával vagyok 
bent a kapcsolataimban, hanem 
türelmes tanulásra és tanításra 
készen!

– A hit útján haladni kell. Pál 
nem akkor veszi maga mellé 
munkatársként Timótheust, 
amikor először találkoznak. 
Először meg kell ismernie 

Krisztust, nem csak az eszével, 
hanem a szívével is, és el kell 
köteleződnie mellette. Ehhez 
időre van szükség. Mi viszont 
gyors eredményeket akarunk 
a gyerekeinktől, a társunktól, 
a munkánkban. És ezt akar-
juk sokszor a hit területén is: 

gyors eredményeket, nagy hitet 
és gyakori meghatározó élmé-
nyeket. A keresztyén egyházak 
gyülekezetiben sok olyannal 
találkozunk, akik megjelennek, 
lelkesek és aztán hamar eltűn-
nek, mert nincs, vagy kevés az 
„eredmény”. De gondoljunk egy 
diófára! Az ültetéstől mennyi 
időnek kell eltelnie, hogy igazán 
elinduljon a növekedése, aztán 
termést hozzon, majd még a 
gyermek hintáját is bátran fel 
lehessen rá akasztani. Az iga-
zán lényeges dolgokhoz időre 
van szükség. A hit megérésé-
hez is. A hit: ajándék. Amit mi 

tehetünk az az, hogy nyitottnak 
és elfogadónak kell lennünk. 
Időt adni Istennek, hogy kifor-
málja bennünk! Nem azért, 
mert nem tudná megadni ne-
künk egyik pillanatról a másik-
ra, hanem azért, mert mi nem 
vagyunk képesek lépést tartani 
vele. Az Isten jó pedagógus: 
tudja, mikor minek van ideje, 
hogy ki hol jár a hit tanulásának 
és megélésének útján. Az azon-
ban rajtunk múlik, hogy hallga-
tunk-e a tanácsra. Azokéra, 
akik már előrébb járnak ezen 
az úton. Vagy az egyház és ta-
nítóinak útmutatására. Készen 
kell lennünk, hogy Isten tanít-
son bennünket. Egyet azonban 

nem spórolhatunk meg. Ti-
mótheusnak döntenie kellett. 
Amikor Pál újból találkozott 
vele, lehetőséget kapott, hogy 
csatlakozzon hozzá, és hogy 
így még inkább elköteleződjön 
Krisztus mellett. Ő meghozta 
ezt a döntést. Mi meg ritkán 
döntünk, azt gondoljuk, hogy 
az Istennel kapcsolatos dolgok 
is maguktól mennek. Ki kell 
mondanunk: akarom megis-
merni Isten szeretetét! Akarom 
érteni a megváltás titkát! Aka-
rok hinni!

– Évekkel később az eleinte 
még Pál mellett dolgozó Timót-

heus alkalmi feladatokat kap, 
majd gyülekezetet vezet, végül 
több gyülekezet felelős pász-
torává válik. Idő kell ehhez és 
folyamatos nyitott tanulás. Mai 
kifejezéssel élve, életen át tartó 
tanulás. Az emberek jelentős 
része arról álmodik, hogy nagy 
és jelentős dolgokat visz véghez 
– legalábbis fiatalon így gondol-
ja. Ugyanakkor a távlati célokat 
nem bontja le részletekre, vagy-
is arra, hogy mit kell tennie a 
mindennapokban. Timótheust 
Pál folyamatosan tanítja. „Senki 
meg ne vessen ifjú korod miatt, 
hanem légy példa a hívőknek”. 
Máshol ezt írja neki: „Gyakorold 
magad a kegyességben”, vagy-
is tölts időt Istennel, imádkozz 
és figyeld az üzenetét. Arra is 
emlékezteti: „Harcold meg a 
hit nemes harcát és nyerd el az 
örök életet, amelyre elhívattál!” 
Az Isten közelében élő ember 
előtt távlatok nyílnak mind a 
mennyei, mind a földi világban. 
Timótheus, mai kifejezéssel 
élve lelkész lett. Nyilván nem 
kell mindenkinek az ő hivatását 
választani, ám a maga helyén 
mindenki sokat meríthet pél-
dájából. Életkortól függetlenül 
példává kell lennünk az időseb-
bek és a fiatalabbak számára! 
A hitünk megélése, Istennel 
való kapcsolatunk mintát ad-
hat másoknak, hogy az Isten 
közelségében mennyei erőket 
és útmutatást kap az ember. 
Ehhez szükséges, hogy a hitünk 
és kétségeink kérdéseivel fog-
lalkozzunk, azaz megharcoljuk 
a hitet.

Az Isten terve, legyünk bár-
milyen életkorban, helyzetben, 
az, hogy üdvösségünk, vagyis 
örök és boldog életünk legyen. 
Ez a terv életünk, lelkünk növe-
kedését, állandó formálódását 
is jelenti. Rajtunk múlik, készek 
vagyunk-e Istentől és egymás-
tól tanulni!

Laczay András
lelkipásztor

Szent Timotheus
(Forrás:www. 

monasteryicons.com)
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A Katonatelepi Közügyek nyomtatott újság szeretne a 
Katonatelepi lakosság részére nemcsak az aktuális köz-
életi problémákat közvetíteni, megvitatni, hanem, külö-
nösen az ifjúság számára kulturális újdonságokat, érde-
kességeket bemutatni, felhívni a figyelmet a közösség 
ilyen irányú tájékoztatására is. Ennek érdekében új ro-
vatot indítunk, ami teret ad irodalmi alkotások (versek, 
verselemzések, rövidebb novellák) megjelentetésére, fe-
kete fehérben is élvezhető rajzok, fotók, képzőművészeti 

alkotások közlésére, különösen, ha akár a szerzők, akár a 
téma kötődik valamilyen módon a településhez. A művek 
előtt mindig megjelentetünk egy rövid ismertetőt is a 
szerzőről.

Mostani számunkban Dr. Fischer László, Katonatelep 
gyermek háziorvosa örvendeztetett meg bennünket egy 
másik arcával, egy verssel, amit örömmel adunk közre, 
bízva abban, hogy számos követője lesz!

 (Szerk. megj.)

Fischer László, kecskeméti házi gyermekorvos vagyok. 
Baján születtem, Bácsalmáson és Kecskeméten nevelkedtem. 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi diplomát Szegeden 
szereztem. 1978-tól dolgozom Kecskeméten. A Zsigmond Fe-
renc és a Batthyány utcai házi gyermekorvosi rendelőben rende-
lek. Verset, novellát, mesét hatvan éves korom óta írok felnőt-
teknek és gyermekeknek.

Eddig megjelent köteteim:
Úton (versek, 2015)
Bácska gyermeke (versek, 2016)

Kéz a kézben (gyermekversek, 2016)
Szín-játszó-tér (verses kifestő-füzet kicsinyeknek, 2017)
Előkészületben: 
Álmokat őrzök mostanság (novellák)
Irodalmi díjaim:
Az Irodalmi Rádió díjazottja (2015,2016)
A Forster Központ Különdíja (2016)
Az Aposztróf Kiadó Különdíja (2016)
Kérem, fogadják szeretettel az „Úton” című kötetem egy ver-

sét! Szeretném, ha elnyerné tetszésüket!

Bárhova is megyek,
bokrok köszöntenek,
szellőn ringatózva
eperfa levelek,
berkenye bogyója,
vörös fényben izzó
vadrózsafa ága,
lépteimre ringó.

Üdvözölnek cinkék,
varjak károgása,
ködlelő távolból
fecskék suhanása,
pillék, szitakötők,
darazsak és méhek.
Ők ölelnek, óvnak,
járva a vidéket.

Tudom, hogy mennem kell,
hogy örömöt osszak,
andalgón sétáljak
vagy futva kocogjak.

Akárhogy is legyen,
erdők, mezők, rétek
testemet kívánják,
de lelkemért égnek – 
ünneplik virággal,

huncut madárdallal,
kergetőző szellő
tavaszi kacajjal,
ezüstnyárfa lombja
rebbenő sóhajjal.

Nem kérnek ők semmit,
csakhogy velük legyek,
minden bokor alá 
egy-egy mosolyt tegyek,
fűszálat simítsak,
szedjem fák gyümölcsét,
jóízűn harapjam,
árnyas ligeteknek 
szeretetem adjam.

Körém gyülekezzen
mind, ki mezők vadja:
Szememen harmatcsepp,
ajkamon föld hangja.
Véletek osztozom,
viszem vándorbotom.
Utamnak célja nincs,
cél maga az ösvény,
amin végigmegyek.
Mocsaras zsombékok
haza kísérjetek. 

A hónap verse

MÁJUS

Szirom borzong a fán, 
lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos 
fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái 
fénylenek.

Részlet Radnóti Miklós 
„Naptár” című verséből 

(1941. február 25.)

(Forrás: blog.xfree.hu)

Fischer László: Úton

SORSFORDULATOK
Író–olvasó találkozó 

Tajti Piroskával
Időpont: 2017. május 23. (kedd) 

16-tól 18 óráig

Helyszín: Katonatelepi Fiókkönyvtár
A program látogatása ingyenes,

minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!
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Versünnep a Mathiász János Általános Iskolában
Ünnep?! Ó, ünnep! – Igen, 
szükségünk van olyan nap-
ra, mely a dolgos, olykor 
már monotonná váló hét-
köznapjainkat megtöltse 
fennkölt érzésekkel, s elrö-
pítsen bennünket a költé-
szet világába.

Ez a nemes szándék ösz-
tönözte Gaál Zsuzsa és Far-
kashalmi Erzsébet tanárnőt, 
valamint Nagy Bernadett 
könyvtárost, hogy az április 
11-i tanítási napot emléke-
zetessé varázsolja. A jeles 
esemény előtti hetet lázas 
készülődés hatotta át.

A 8. osztály tanulói Szabó 
T. Anna Útravaló című versé-
ből kiemelt hét versszak so-
rait festették rá a bejárathoz 
vezető aszfaltra.

A „Bátorság. Indulj. Meg ne 
torpanj!” idézettel kezdődő 
üzenet szülőt, tanárt, diákot 
buzdított arra, hogy az álta-
luk kitűzött célig merészen, 
erős akarattal haladjanak.

Az alsó tagozatos kisdiá-
kok ismert versekhez készí-
tettek illusztrációt.

A felsősök a rájuk jellemző 
hangulatváltozásukat „éne-

kelték” meg rímekbe szedve. 
Verset írtak az évszakokról, 
szerelemről, iskolai eredmé-
nyeikről, kudarcaikról.

József Attila születésnap-
ján, április 11-én igazi vers-
barátokká változtak a mathi-
ászos tanulók.

Az aulában elrejtett vers-
idézetek izgalmas keresé-
se,a megtalált versszakok 

elolvasása – a mű címének 
és költőjének megnevezése 
röpítette őket a költészet bi-
rodalmába. Az ünnep legma-
gasztosabb pillanata az volt, 
amikor az udvaron közös 
versmondásra került sor. Az 
1–4. osztályosok Zelk Zol-
tán Tavaszi dal című versét 
skandálták, míg a felsősök 
a tanári karral együtt Arany 

János: „Domokos napra” 
című poémájának soraival 
tisztelték meg a versünne-
pet. Rendezvényünk ered-
ményhirdetéssel zárult.

Ügyes rajzolóink, szár-
nypróbálgató ifjú költőink 
jutalomban részesültek. Az 
eltöltött nap hangulata meg-
erősítette a szervezőket ab-
ban, hogy jövőben is ezt az 
utat járjuk – tegyük emléke-
zetessé napjainkat a költői 
alkotások segítéségével.

Farkashalmi Erzsébet
a Mathiász Iskola

magyar szakos tanára
 
A versünnep díjazottjai:
1. osztály: Deli Beáta, Újfa-

lusi Anna, Poór Lili Kata, Ta-
kács Barnabás

3. osztály: Lakatos Luca, 
Koncz Vanessza

4. osztály: Tompai Veronika, 
Fekete Kitti, Tobai Léna, Pénz-
es Katalin, Koncz Kitti

7. osztály: Kara Dóra, Kasza 
Boglárka, Simon Róbert, Zsit-
va Zoltán

8. osztály: Nagy Brigitta, 
Zetkó Nikolett, Farkas Máté

Pénzes Katalin (4. oszt.) versillusztrációja

Közös versmondás
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Egészségkárosodás, rokkantság
Fogyatékkal élők támogatásai, gyógyszertámogatások
Kedves Olvasók! A fenti téma-
körök, sokak számára nem 
ismert néhány részletéről 
szeretném tájékoztatni az ér-
deklődőket. A 7/2012. (II. 14.) 
NEFMI rendelet az egészségi 
állapot komplex minősítésre 
vonatkozó részletes szabályo-
kat tartalmazza. Az ossz-szer-
vezeti egészségkárosodás 
(ÖEK) mértékét egy orvosi bi-
zottság határozza meg a fenti 
szakmai iránymutatás alapján. 

Új igény
Az egészségi állapotválto-

zás miatti igénybejelentést 
2012. július 01-től a lakóhely 
szerint illetékes, rehabilitációs 
hatóságként eljáró megyei kor-
mányhivatalnál (rehabilitációs 
hatóság), az erre rendszeresí-
tett nyomtatványon lehet kérel-
mezni. Ez Kecskeméten a Deák 
tér 5. szám alatt található. 

A bizottság komplex minő-
sítés keretében (orvosi, foglal-
kozási, szociális szempontok) 
vizsgálatot végez és megálla-
pítja az igénylő egészségká-
rosodásán alapuló egészségi 
állapotát, illetve rehabilitálha-
tóságát. 

Amennyiben fennáll az 
egészségkárosodás, a döntés 
lehet 

– rehabilitációs ellátás, vagy 
– rokkantsági ellátás. 

Rehabilitációs ellátás:
Amennyiben a szakértői bi-

zottság az egészségi állapotot 
60%-ban, vagy annál kisebb 
mértékben véleményezi (ez 
korábban 40%, vagy azt meg-
haladó egészségkárosodásnak 
felelt meg) és a foglalkoztatha-
tóság tekintetében az igénylőt 
rehabilitálhatónak minősíti, úgy 
az igénylő rehabilitációs ellá-
tásra szerezhet jogosultságot. 

A rehabilitációs ellátás mér-
téke az egészségi állapot mér-
tékétől is függ.

Rokkantsági ellátás
Amennyiben a foglalkoztat-

hatóság szempontjából a szak-
értői bizottság az egészségi 
állapotot 60%-ban, vagy annál 
kisebb mértékben véleményezi 
és a rehabilitációt nem javasol-

ja, úgy az igénylő rokkantsági 
ellátásra lehet jogosult.

A rokkantsági ellátás mérté-
ke az egészségi állapot mérté-
kétől is függ.

Akinek tehát olyan súlyos, 
krónikus betegségei vannak, 
ami miatt munkaképessége 
tartósan csökkent, és munkáját 
egészségkárosodási okok miatt 
nem tudja ellátni a rehabilitá-
ciós hatósági szervnél jelezze 
igényét, majd keresse fel házi-
orvosát. 

Vigye el időrendi sorrendben, 
betegségenként rendszerezve 
kórházi zárójelentéseit, orvosi 
leleteit, és kérje családorvosa 
segítségét, aki megvizsgálja 
Önt és kitölti azt a több oldalas 
beutalót, amivel majd az orvosi 
bizottsághoz kell menni. 

Szükség esetén elküldi Önt 
orvos laboratóriumba, illetve a 
betegségével kapcsolatos szak-
vizsgálatra. Ezek alapján tud az 
orvosi bizottság szakvéleményt 
alkotni. 

A skála 0%-os értékét a ká-
rosodásmentesség, a 100%-os 
értéket a teljes egészségkáro-
sodás jelenti. 

Az egészségi állapot megíté-
lésére vonatkozóan rendszeres 
felülvizsgálat szükséges. A kö-
vetkező felülvizsgálati időpont 
az orvosi bizottságtól kapott 
határozatban van jelölve. 

Egy éven belüli felülvizsgálat-
ra pl. abban az esetben 

kerül sor, ha a kivizsgálás fo-
lyamatban van, a gyógykezelés 
eredményessége nem ítélhető 
meg. 

Fogyatékkal élők támogatásai
Fontos, hogy tisztában legye-

nek azzal, az egészségi állapot 
százalékos megállapítása az 

alapja annak, hogy valaki fogya-
tékkal élő e vagy sem.

A fogyatékkal élők különböző 
támogatásokat vehetnek igény-
be. Ehhez a fent részletezett 
orvosi bizottsági szakvélemény 
szükséges. 

Mik lehetnek ezek a támo-
gatások? 

Adó kedvezmény.  Az össze-
vont adóalap adóját csökkentő 
kedvezmény igénybevételére 
jogosultságot a 335/2009. (XII. 
29.) Korm. Rendelet szabályoz-
za. A mellékletében található, 
súlyos fogyatékosságnak mi-
nősülő betegségek BNO kódjai 
alapján a kezelőorvos 2 pél-
dányban tölt ki igénybevételre 
jogosító igazolást. Egyik pél-
dány az adózó részére készül, 
míg a másik példány a kitöltő 
orvosnál marad, és ez alapján 
történik a bejelentés az adóha-
tóság felé. 

Közlekedőképesség minő-
sítéséhez is a Rehabilitációs 
Szakértői Szerv szakvéleménye 
szükséges. Ennek birtokában 
kérhető: 

a) Parkolási igazolvány (Já-
rási hivatalnál – Okmányiroda)

b) Gépjárműadó-mentesség 
(Jegyzőnél – önkormányzati 
adóhatóságnál)

c) Személygépkocsi szerzé-
si vagy átalakítási támogatás 
(Megyei kormányhivatalnál)

d) Akadálymentesítési támo-
gatás (Hitelintézetnél)

Ápolási díj; Fogyatékossági 
támogatás; Meghosszabbított 
GYES tartósan beteg, súlyo-
san fogyatékos gyermek ese-
tén; Magasabb összegű családi 
pótlék; Közgyógyellátás; Vakok 
személyi járadéka stb. 

Néhány szó a gyógyszerek 
támogatásáról:

A gyógyszerek OEP támoga-
tás alapján az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 

– Recept nélkül kapható, nem 
támogatott gyógyszerek.

– Receptre kapható, nem tá-
mogatott gyógyszerek

– Receptre kapható támoga-
tott gyógyszerek

Receptre kapható kiemelt 
támogatású gyógyszerek. Ezek 
körébe olyan szakorvosi ja-
vaslattal írható gyógyszerek 
tartoznak, melyeket többféle 
megbetegedésben alkalmaz-
hatunk, de ezek közül bizonyos 
esetekben időkorláttal a szak-
orvos adhat javaslatot. Ebben 
az esetben be kell mutatni ezt 
a javaslatot a háziorvos felé, és 
ez alapján írhatjuk ki nagyobb 
támogatással az adott gyógy-
szert.  Ezeket a javaslatokat 
megfelelő szabályok szerint kell 
dokumentálni és őrizni. Vannak 
olyan gyógyszerek, pl inzulinok, 
amiket írhatunk térítésmente-
sen, szakorvosi javaslat alap-
ján. Ilyen esetekben csak un. 
doboz díjat fizet a páciens. 

Gyógyászati segédeszközök 
felírása szintén jogszabályilag 
szabályozott. Pl. inkontinencia 
esetén csak szakorvosi javas-
lat alapján írható fel az egyszer 
használatos betét és ez is meg-
határozott havi mennyiségben. 

Ez a néhány információ, tájé-
koztató jellegű volt részemről, a 
teljesség igénye nélkül. 

Remélem az arra jogosul-
tak valamennyire bepillantást 
nyertek az egészségbiztosítási 
támogatási rendszerek körébe. 

Felmerülő kérdéseivel érde-
mes háziorvosát felkeresni, aki 
segíteni fog Önnek. 

Dr. Serfőző Katalin
háziorvos

A kívül-belül megújult Katonatelepi 
fiókgyógyszertár 2017. május 2-tól 
változatlan nyitvatartási idővel várja 
a kedves vásárlókat!

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 8:00-13:00 ig

Kedd, csütörtök: 13:00-18:00 ig
Telefonszám: 

06/76/323-188
A Boldogasszony 

Patika Kft. dolgozói



2017. május10 KERTÜNK – HÁZUNK  n  Katonatelepi Közügyek

Az év ötödik hónapja legtöb-
bünk számára az egyik leg-
kedvesebb időszak. Minden 
virágzik, hajt és zöldül, de ez 
az időszak az amikor a kárt-
evők és kórokozók is teljes 
erővel támadnak. Május igen 
ravasz hónap, tapasztalhat-
tuk ezt idén Katonatelepen 
is, tavaszt remélünk, de még 
didereghetünk is, egyik nap 
fagypont körüli hajnalok, 
másnap 25 fok fölötti hőmér-
sékletek. Tavaszinak mond-
juk, de ha hétágra süt a nap, 
akkor megcsillantja a nyári 
arcát. Jönnek a Fagyosszen-
tek (Szervác, Pongrác, Boni-
fác – május 12-14), amikor 
előfordulhat fagyos, hideg 
idő, téli didergést csempész-
ve a tavaszba.  

Gyümölcsöskertünkben 
már gyakorlatilag minden 

fánk elvirágzik, a virágszir-
mok lehullása után már 
látható, hogy szorgosak vol-
tak-e a méhek, látni már a 
kötődést.  Az első szemlézés 
után még ne dőljünk elége-
detten hátra, mert ez nem 
végleges, virágzás után pár 

héttel a gyümölcskezdemé-
nyek egy része lehullik. Ezt 
nevezzük tisztítóhullásnak, 
de kétségbeesni azért még 
nem kell, hiszen ebben a hó-
napban indulnak növekedés-
nek gyümölcseink, és ameny-
nyiben nem lesz aranyat érő, 

elegendő májusi eső, akkor 
öntözéssel segíthetjük a gyü-
mölcsök fejlődését. 

Májusi lapszámunkban ki-
csit részletesebben hossza-
dalmasabban foglalkozunk a 
kerti teendőkkel, hiszen sok 
minden eldőlhet az őszi be-
takarítás eredményével kap-
csolatban.

Dr. Kerényi Zoltán

Korai cseresznye (Fotó: wikimédia commons)

ZÖLDSÉGEK ÉS FŰSZER-
NÖVÉNYEK

• A hónap elején el kell vetni 
azokat a magvakat, amelyek 
áprilisban még nem kerültek 
a földbe. Bimbós kelt, fejes és 
vörös káposztát még május 
20-ig (védett helyre) vethe-
tünk, de azért hasznosabb, ha 
palántaágyban történt előne-
velés után csak május végén 
kerülnek a szabadba.

• A mulcsozás nagyon 
megkönnyíti a zöldségterm-
esztésnél a talaj lazításával, 
de helyette, a sorok közé, 
vethetünk zsázsát, spenótot, 
hónapos retket, egynyári fű-
szernövényeket.

• A hónap közepétől  jöhet 
a fagyérzékeny növények: a 
bab, a paradicsom, a paprika, 
a dinnye, az uborka és a tök 
vetése vagy kiültetése. A túl 
sűrű magvetést ritkítani kell, 
leginkább a sárgarépa, a pet-
rezselyem, a hónapos retek, a 
retek, a saláta és a hagyma-
vetések esetében.

• A gyomok májusban tel-
jes erővel támadnak, viszont 
többnyire jól komposztálha-
tók. Például a tyúkhúr nit-
rogéntartalma igen magas, 
csak vigyázat, ne keverjünk 
virágzó gyomnövényt (külö-
nösen a tyúkhúrt, valamint 
a tarack gyöktörzsét) a kom-
poszthoz, mert a magokról 
elszaporodnak.

• A talajápolás, kapálás, 
gyomlálás az egyik legfon-
tosabb májusi feladat. Ez-

zel nem csak a szellőzést és 
talajnedvesség megőrzését 
biztosítjuk, hanem a csere-
pesedést is megakadályozzuk 
és eltávolításukkal megaka-
dályozzuk, hogy a talajtól, és 
ezzel a növényektől is, tá-
panyagot vonjanak el.

• Még csak óhajtjuk a má-
jusi csapadékot, hiszen az 
öntözés meghatározó ebben 
a hónapban, ha a talajunk  
csapadékhiányos, öntözéssel 
kell kielégítenünk a növé-
nyek vízigényét, különösen 
a frissen ültetettekét. Vonat-
kozik ez az újonnan ültetett 
évelőkre és cserjékre, fásszá-
rú növényekre, rózsákra és a 
frissen telepített fűre is.  Ne 
permetezzük a növényeket – 
ezzel csak  a port mossuk le 
róluk – alapos önözést végez-
zünk.

VIRÁGOK ÉS TÁRSAIK

• A fagyosszentek elmúl-
tával az összes fagyérzékeny, 
egynyári virág(körömvirág, 
pillangóvirág, dísznapraforgó, 
oroszlánszáj tátika, valamint 
a dália, a szabadba kerülhet.

• Időszerű a gyep újraveté-
se, pótlása magvetéssel a régi 
fű közé.

• Májusban célszerű a föld-
labdás, konténeres fás növé-
nyeket, illetve a tűlevelűeket 
ültetni, ugyanakkor konténe-
res évelők, vagy más konténe-
res növények, később is elül-
tethetők..

• A hagymás virágokat (pld. 
tulipán,gyöngyvirág, nárcisz) 
hagyjuk visszahúzódni, s csak 
az elszáradt leveleket kell el-
távolítani, ekkor alapozhatjuk 
meg az erőt a következő évi 
bő virágzáshoz.

• A hónap végén lassan bi-
zonyos szobanövényeket már 
a szabadba, vihetünk, még 
az érzékenyebbeket is, akár 
néhány edényes növény kísé-
retében.

• A leander néhány mí-
nusz fokot is elvisel, de más 
egzotikus növényekkel még 
várhatunk a hónap végéig. A 
leander azonban igényli az 
átültetést, visszavágást, va-
lamint az erőteljes tápanyag 
utánpótlást

GYÜMÖLCSÖSKERT

• Bármennyire is sajnál-
juk, de az új telepítésű gyü-
mölcsfákon ne hagyjunk az 
első évben gyümölcsöket fej-
lődni. Ezek a termések gyen-
gítik a fa növekedését, vagy-
is mindenképpen szedjük le 
akár a virágot, akár a ter-
mést ezekről a fiatal fákról.

• A gyümölcsfákon kezd-
jük meg a zöldhajtások válo-
gatását. Távolítsuk el a tőről 
jövőket, a törzsmagasság 
alattiakat, és az oldalágak 
és vezérvesszők mellett 
megjelent fölösleges hajtá-
sokat távolítsuk el, vágjuk 
le a az egymást keresztező, 
a korona közepe felé növő 

ágakat is. Őszibarack esetén 
különösen fontosak ezek a 
műveletek, törekedni kell a 
szellős, laza szerkezetre.

• Csak remélni lehet, hogy 
a Fagyosszentek májusban 
nem látogatnak meg ben-
nünket hideg fuvallatukkal, 
ezért, óvatosságból, az orsó 
és a termőkaros koronájú 
gyümölcsfákat az utolsó fa-
gyoktól célszerű fátyolfóli-
ával védeni. A virágzó sza-
móca is veszélyeztetett. Az 
enyhe fagy ellen úgy is vé-
dekezhetünk, hogy este vizet 
permetezünk; ez véd a -1-2 
°C-os hideg ellen.

• A bogyós termésű gyü-
mölcsöknél a gyümölcs-
hullást nemcsak a vízhiány 
okozhatja, hanem a nem 
megfelelő beporzás is, hi-
szen hosszú telünk volt, hű-
vös tavasz, és a beporzó ro-
varok kisebb számban tudtak 
nekünk segíteni. okozhatja.

• A gazdák és növénye-
ik számtalan ellenséggel 
kell még, hogy megküzdje-
nek, mint az alma- és kör-
tedarázs, cseresznyelégy, 
lisztharmat,a különböző 
szövőlepkék, gombák, mo-
lyosodás, monília, tetvek, 
melyek ellen a növényvéde-
lem segítségével próbálkoz-
zunk meg a kesztyűt felven-
ni. Amit vegyszerek nélkül is 
megtehetünk, az a gaz irtása 
a fák tövénél, nem megsért-
ve a fa felszín közeli gyöke-
reit. 
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Májusban találkozhatunk 
kertjeink legtöbb kártevőjével!

• Hagymalégy, répalégy, 
hagymamoly, káposztalégy stb. 
jól távol tartható a növényektől 
a fátyolfóliával (nem lyukasztott 
vagy bevágott hajtató fóliával). 
A világos fátyolfólia, amely át-
ereszti a napfényt és a vizet, 
két-három hétig maradjon a 
növénykultúrán - ezzel meg-
akadályozzuk, hogy a kártevők 
lerakják a petéiket.

• A cseresznyelégy május vé-
gén, június elején rakja le petéit 
az érésben lévő cseresznyébe. 
Függesszük ki időben a fákra 
a sárga lapokat! Akasszunk ki 
csapdát a levéltetű ellen.

• A sárgabarack és a meggy 
száraz ágait vágjuk le, és moní-
lia fertőzés esetén égessük el.

• A csonthéjasok (ősziba-
rack, kajszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva) a virágzás után 
különösen csapadékos időjárás 
esetén erős monília fertőzésnek 
vannak kitéve. A virágzást köve-
tően továbbra is eredményesen 
használható MANFIL 75 WG, 
TALENTUM 20 FW.

• Ahogy az őszibarack lom-
bosodnak, fokozódik a tafrina 
veszélye is. Az őszibarackosok 
legveszedelmesebb betegsége 
a tafrinás levélfodrosodás. Ez a 
betegség okozza a legnagyobb 
problémát minden évben. Sú-
lyos károkat a hűvös, csapadé-
kos időben tud okozni, ugyanis 
ez kedvez a felszaporodásához. 

• „Az őszibarackon kívül a 
mandulát és az utóbbi években 
a szilvát is megtámadja. Tünete: 
az egész levél, vagy a levéllemez 
egy része megnagyobbodik. A 
levelek ráncosak, fodrosak tö-
rékenyek lesznek. Színük előbb 
sárgászöld, majd sárgásbarna, 
piros lesz. Ezen levelek nagy 
része később lehullik a fáról. (A 
levélen lévő tüneteket nem sza-
bad összetéveszteni a levéltetű 
kártétellel, ami őszibarackon 
nagyon hasonló, de akkor a 
zöld levéltetvek megfigyelhetők 
a levél alján! ) A hajtásokon és 
a vesszőkön kisebb megvasta-
godás, deformáció látható. A 
termésen világos dudorok fi-
gyelhetők meg. A rezes lemosó 
permetezésnek fontos szerepe 
van a védekezésben, mivel a 
gomba a fa ágain, vesszőin telel 
át, és +4 fok felett már szapo-
rító képleteket termel.

Rügyfakadás után azonban 
réztartalmú szerekkel nem 
szabad permetezni, mert egyes 
fajták réz érzékenyek, és le-
dobják lombjukat! A hajtások 
egérfüles állapotában kell a 
megelőző védekezést kezdeni, 
erre alkalmasak a kontaktha-
tású készítmények. Ezek már 
ilyenkor is hatékony védelmet 
biztosítanak, amikor még na-
gyon kicsi a levélfelület:  TOPP 
500, DELAN vagy BRAVO. Ami-

kor megjelennek a lomblevelek, 
akkor már használjunk felszí-
vódó, gyógyító hatással is bíró 
készítményeket. Ezeknek hosz-
szabb tartamhatása van, de na-
gyobb lombfelület szükséges a 
hatásukhoz, amelyen fel tudnak 
szívódni a növénybe: SCORE, 
FOLICUR SOLO, ALFA-SOLO! 
Ezekkel a készítményekkel ál-
talában két-három védekezés 
elegendő egy átlagos év folya-
mán a tafrina ellen. Az utóbbi 
néhány évben, igen kedvező 
környezeti feltételek alakultak 
ki a tafrina fertőzéséhez. Ilyen 
esetekben nem elegendő a ha-
gyományos védekezési techno-
lógia /kezdetben egy-két kon-
taktszeres védekezés, majd 2x 
felszívódó szerrel védekezés/, 
ekkor csak a kombinációkkal 
érhetünk el megoldást. Tehát 
a SCORE-t, vagy a FOLICUR 
SOLO-t, ALFA-SOLO-t össze-
keverjük például a TOPP 500-al, 
BRAVO-val.” (Agroinform.hu)

• A szőlő védelmét a lemosó 
permetezésen túl már virágzás 
előtt meg kell kezdeni. Az atka-
fertőzés mérséklésére, a liszt-
harmat megelőzése céljából 
például a Cosavet DF Edge (10l 
vízhez 20-75 g ), Topáz 100 EC, 
Fundazol 50 WP is kiváló , de 
széles választék található a gaz-
daboltokban a peronoszpóra 
ellen Cuproxat FW(10 l vízhez 

35-45 ml). Egyidejű haszná-
latával a fertőzés kialakulását 
megakadályozhatjuk. A virág-
zás ideje alatt kerüljük a szőlő 
permetezését. A lisztharmat 
mellett szólni kell a szőlő leg-
veszedelmesebb kórokozójáról, 
a peronoszpóráról is. Aszályos 
években szinte nem is kell vele 
foglalkoznunk, csapadékos év-
járatban viszont az egész ter-
mést is elviheti. A fertőzés, mint 
a villám, akár négy-öt nap alatt 
letarolja az egész állomány. Ha 
úgy tűnik, hogy az időjárás a 
peronoszpórának kedvez, akkor 
elegendő azt eldöntenünk, hogy 
akarunk-e idén szőlőt enni. Ha 
igen, akkor permeteznünk kell. 
Az első akciót érdemes elkez-
deni, mire a szőlő hajtásai el-
érik a 15–20 centis hosszúsá-
got (május közepén). Az első 
permetezés kontakthatású réz, 
cineb, mankoceb, vagy kaptán 
hatóanyagú szerek valamelyiké-
vel történhet.

Növényvédelem

Tafrina őszibarackon
(Forrás: agroinform.hu)

Kinél nincsenek hangyák?
Általános vélemény, hogy a hangyák nem kártevők, csak a levél-
tetvekkel együtt élő, azokat mézharmatukért „legeltető” rovarok, 
valamint takarító szerepük miatt barátaink: a természetes táp-
lálékláncban fontos szerepet töltenek be. Ugyancsak köztudott, 
hogy a hangyák főleg erdőben, legelőn, de még a szántóföldön is 
alapvetően hasznos lények az életközösségben. Ennek ellenére, 
sokan meg vannak róla győződve arról, hogy a hangyák kimondot-
tan kártevők, megrágják a növényeket, dédelgetik a levéltetveket, 
csípnek, egyszóval kiirtani őket. Arról már nem is szólva, ha a 
lakásokba is befészkelik magukat. Kétségtelen, hogy bosszúságot 
tud okozni, ha a kiterített pokrócon a gyerekek mellett a hangyák 
is szaladgálnak, azonban egy-két pokrócra tévedt hangya még 
nem ok a pánikra. Más a helyzet, ha a kiskertünket hangyabolyok 
sokasága lepi el. Az egyik ok, a talaj szárazsága, a másik, hogy 
háborítatlanul tudtak fészket, bolyt építeni. Ahol rendszeres a ta-
lajápolás, oda nem fognak betelepedni. Ahol állandó a nedvesség, 
ott sem keresnek maguknak helyet. A mulcs alá sem fognak be-
fészkelni, ha a talajnedvesség állandó, mert a nyirkos talajt nem 
szeretik. Azonban, ha egy lefordított nagyobb virágcserepet kint 
hagyunk, nagyon hamar felfedezik, és megkezdik a kolónia épí-
tését. A hangyák társas rovarok és kolóniákban élnek, földalatti, 
vagy földfeletti vegyes fészkekben (bolyokban). Ezekben a bolyok-
ban, kicsit hasonlóan a méhekhez, a királynő egy ivarérett nős-

tény, amely petéket rak, gondoskodva az utódok létrehozásáról. A 
dolgozók ivar éretlen nőstények, ők vannak a legtöbben, készítik 
és karbantartják fészket, gondozzák az utódokat, táplálják és vé-
dik a királynőt. amelyek a kolónia legnépesebb csoportját alkot-
ják, és különböző feladatokat végeznek, amelyek a fészek építé-
sével és karbantartásával, az etetéssel és az utódgondozással, a 
királynő táplálásával, a védelemmel és hasonlókkal kapcsolato-
sak. A hímek szárnyasak, elkorcsosult szájszervvel rendelkeznek 
és a fiatal megtermékenyítetlen szárnyas nőstényekkel csak idő-
szakonként találkoznak a bolyban. Csak rövid ideig élnek, majd a 
kirajzást követő nászrepülés és a nőstényekkel történő párosodás 
után hamarosan elpusztulnak.

Igen sok hangyafaj létezik, vannak ragadozók, amelyek más, 
élő rovarokra vadásznak, vagy elpusztult rovarokat gyűjtenek, 
előfordul, hogy nagyobb elpusztult állatokat is feldarabolnak. Sok 
faj növényi táplálékon él, magvakat fogyasztanak. Csaknem min-
den hangyafaj kedveli az édes cukros anyagokat, ezért keresik fel 
előszeretettel a levéltetvek, a levélbolhák vagy a kósza pajzstet-
vek kolóniáit és nyalogatják cukros ürülékeiket, a mézharmatot, 
néha ellepik az érett gyümölcsöt. Mint a jó gazdák, a levéltetveket, 
mint táplálékforrást, széthurcolják a növényeken, és mint saját 
„jószágaikat”, megvédik természetes ellenségeiktől, néha még 
agyagból védősáncot is építenek nekik. A ragadozó hangyafajok, 
mint például az erdei vöröshangya, képesek nagy mennyiségű 
kártékony rovart elpusztítani és ezért hasznosak. Ezek védett 
rovarok. 
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A játék nem életkorhoz kötött, és kell egy csapat
Ezt a tételt bizonyították im-
már sokadszor a kecskeméti 
nyugdíjas klubok. A mi kis kö-
zösségünk az Őszirózsa Nyug-
díjas klub, ha csak teheti, részt 
vesz minden közös megmoz-
duláson. Ott voltunk a Költé-
szet Napja tiszteletére rende-
zett szavalóversenyen a Szent 
Család Plébánia nagytermé-

ben, 2 fővel szerepeltünk, és 
elhoztuk az első és a különdíjat 
is.  (Juhászné Balasi Franciska 
és Csernák Istvánné). 

Nagy buzgalommal vágtunk 
neki a következő megméret-
tetésnek, ami a „Mozdulj” 
címet viselő játékos sportve-
télkedő volt. Nyolcfős, szám 
szerint 24 csapat mérte ösz-

sze, hogy mennyire fittek még 
a korosabb hölgyek, urak is. A 
mi együttesünk az előkelő 4. 
helyet érte el, alig lemaradva 
a bronzot jelentő kupáról. A 
szurkolótáborunkkal együtt 
egy vidám délelőttöt töltöt-
tünk a Messzi István Sport-
csarnokban. Májusban továb-
bi jó programokat szervezünk, 

két keréken Nagykőrösre, vo-
nattal Tősbe, stb.

Újból és újból szólok a ka-
tonatelepi nyugdíjasokhoz:-- 
látják, mennyi jó programból 
maradnak ki, ha nem csatla-
koznak hozzánk!

Balasi Franciska
klubvezető

A nyertes csapat (Fotók: Sáfár Mihály)

Ügyességi játék

„MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY”

Adószám:19048222-1-03
 

Kérjük, támogassa iskolánk sport és 
szabadidős programjait adója 1%-ával!

KECSKEMÉT–KATONATELEPI 
IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18357369-1-03

Nagylelkű adományaikat megköszönve kérjük, továbbra is  
támogassák munkánkat, adója 1% -ának felajánlásával te-

gyék lehetővé programjaink tovább-folytatását. Köszönjük!


