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Augusztus – kisasszony hava – nyárutó
– új kenyér hava, a magyar államiság ünnepe

Az augusztus hónap tör-
ténetét elemezve tudjuk, 
hogy a rómaiaknál „Sexti-
lis” néven ismerték, mert 
az esztendő hatodik (sex-
tus) hónapja volt .Mosta-
ni elnevezését Augustus 
császárnak köszönhetjük, 
aki Krisztus előtt 7-ben, 
az időközben újra felsza-
porodott szökőnapok mi-
att, kénytelen volt újabb 
naptárrendezést végrehaj-
tani, és, miután életének 
legtöbb szerencsés ese-
ménye ebben a hónapban 
játszódott le, ezért a saját 
felvett nevével jelölte meg 
ezt a hónapot.

Maga a� „augustus” s�ó 
voltaképpen a� „augur”(ma-
dárjós) elneve�ésre ve�et-
hető viss�a, akinek jóslata 
s�erencsét jelent, és miután 
a csás�ár pályafutása rend-
kívül s�erencsés volt, a 
s�enátus „a legs�erencsé-
sebb” (augustus) jel�őt ta-
lálta a legmegfelelőbbnek 
a hónap elneve�ésének. A 
római történelemben, a ké-
sőbbiekben is sok uralkodó 
has�nálta e�t a jel�őt, mint 
például Caius Octavianus, 
Julius Caesar. A későbbi ko-
rok történetében, hasonlóan 
Caesar nevéhe�, amiből a 
„Kaiser”, „csás�ár”, „cár” 
formák erednek, Augustus 

nevéből is egyfajta rang-
jel�és lett. A� uralkodók a 
„sérthetetlen csás�ári fel-
ség” jel�őjéül has�nálták 
a� „Augustus” nevet, a csá-
s�árnék pedig a� „Augusta” 
nevet ke�dték viselni.

A hónap iga�án bővelkedik 
jeles napokban, fontos, a� 
évek során ismétlődő ese-
ményekben, vallási és népi 
hagyományokban is meg-
maradó emlékekben, s�oká-
sokban. Csaknem minden 

napho� kötődik valami ese-
mény, mindet idő sem lenne 
eleme�ni, a�ért néhányat 
kiemelünk, rés�letesebben 
taglalva.

AUGUSZTUS 7. 
DONÁT NAPJA

Donát a s�őlősga�dák, s�őlős-
kertek védős�entje. Különösen 
villámcsapás, jégeső eltávo�-
tatásáért s�oktak ho��á kö-
nyörögni.

AUGUSZTUS 10. 
LŐRINC NAPJA

„Ha Lőrinckor sár ragad, ehe-
ted a dinnyét magad.”

Lőrinc napjából népi jósla-
tok s�erint előre lehet jele�ni, 
hogy milyen s�üret várható. 
Lőrinc egyúttal a földműve-
lő nép körében határnapnak 
s�ámított. Lőrinc nap után a 
fa már nem fejlődik tovább. 
Lőrinc naptól nem tanácsos 
már a folyókban fürödni, vagy 
a�ért mert ke�d a ví� hideg 
lenni, vagy a�ért mert a „s�ar-
vas belepisilt”.

AUGUSZTUS 15. 
NAGYBOLDOGASSZONY, 

MÁRIA NAPJA.

„Ha a nagyass�ony fénylik, jó 
bortermés van kilátásban.”

Szent istván szobor                                    (Forrás: www.ujkatolikus.hu)
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Mária mennybevitele, ma-
gyar nevén Nagyboldogas�-
s�ony, Nagyass�ony napja. 
Mária mennybemenetelének 
(mennybevételének), egyben 
a� ors�ág Mária oltalmába 
ajánlásának ünnepe, a leg-
kedvesebb ha�ai ünnepek 
egyike. Nagyboldogass�ony 
nyolcada, amelybe S�ent Ist-
ván napja is beleesik, a ma-
gyar egyhá�i év kiemelkedő 
idős�aka.

E napon eredeti tartalma 
s�erint Mária halálát, teme-
tését és mennybevitelét ün-
nepli a� egyhá�. A legenda 
s�erint Jé�us három nappal 
halála után föltámas�totta 
és angyalokkal a mennybe 
vitette anyja testét. A Mária 
ünnepek a� aratási idős�a-
kot fogják kö�re. Sarlós Bol-
dogass�ony a nyitó ünnep, a 
Nagyboldogass�ony a� ara-
tást be�árja.

AUGUSZTUS 20. 
ISTVÁN NAPJA

Államalapító S�ent István 
és a� új kenyér ünnepe, 
S�ent István király napja, 
a keres�tény magyar álla-
malapítás, a magyar állam 
e�eréves folytonosságának 
emléknapja, a� egyik leg-
régibb magyar ünnepnap, 
Mikor I. (S�ent) István még 
uralkodott, augus�tus 15-ét, 
Nagyboldogass�ony napját 
avatta ünneppé, ekkorra hív-
ta öss�e Fehérvárra a királyi 
tanácsot és tartott törvény-
napot.

Uralkodása és élete vé-
gén, halála napján, 1038. 
augus�tus 15-én a� ors�á-
got felajánlotta S�ű� Má-
riának. E�t a� ünnepi dá-
tumot S�ent Lás�ló király 
tette át augus�tus 20-ra, 
mert 1083-ban e�en a na-
pon, VII. Gergely pápa ho�-
�ájárulásával oltárra emel-
tette I. István (illetve még 
abban a� évben fia, Imre, 
valamint Gellért püspök) 
relikviáit a s�ékesfehérvá-
ri Ba�ilikában, ami s�entté 
avatásával volt egyenértékű. 
Valójában vis�ont I. Istvánt 
a� egyetemes egyhá� nevé-
ben csak 1686-ban XI. Ince 
pápa nyilvánította s�entté. 
Itt s�ükséges megemlíteni, 
hogy a� egyetemes keres�-
ténység történetében nem 

S�ent István királyunk a� 
első hivatalosan s�entté 
avatott István, his�en Jé�us 
egyik diakónusa, a vértanú 
István korábban lett s�entté 
avatva. (Erről rés�leteseb-
ben olvashatnak a� újságot 
lapo�gatók, Lac�ay András 
lelkipás�tor úr cikkében, a 
mostani s�ámunkban.)

1686-ban, a hivatalos 
s�entté avatástól, XI. Ince 
pápa elrendelte, hogy Buda 
vára töröktől való viss�afog-
lalásának évfordulóján a� 
egés� katolikus világ évente 
emléke��en meg S�ent Ist-
ván ünnepéről, amelyet a� 
egyetemes egyhá� augus�-
tus 16-án tart. Később a� 
egyhá�i ünnepek s�ámának 
csökkentésével e� a nap ki-
maradt, és csak Mária Teré-
�ia rendelte el újra a S�ent 
István-nap megtartását, és 
a�t nem�eti ünnepként a 
naptárakba is felvétette. 

A� 1848-as s�abadság-
harc leverése után hoss�ú 
ideig nem tarthatták meg 
a nem�eti ünnepet, his�en 
S�ent István a független ma-
gyar állam s�imbóluma volt. 
Elős�ör 1860-ban ünnepel-
hették meg újra a�t a napot, 
amely ors�ágs�erte nem�e-
ti tüntetéssé vált, majd a� 
1867-es kiegye�ést köve-
tően a� ünnep viss�anyerte 
régi fényét.

A két világháború kö�ött 
a� ünneplés egys�erre volt 
a magyar államiság s�imbó-
luma, és kiegés�ült a��al a� 
öss�nem�eti célkitű�éssel, 
ami a S�ent István-i (Tri-
anon előtti) Magyarors�ág 
viss�aállítására emléke�-
tetett folyamatosan. Au-
gus�tus 20-át 1947-ig még 
egyhá�i ünnepként ünnepel-
hették nyilvánosan. 

A kommunista rends�er 
s�ámára a� ünnep vallási 
és nem�eti tartalma miatt 
nem volt vállalható, de teljes 
megs�üntetését vagy jelen-
téktelenné süllyes�tését sem 
látta céls�erűnek, és ahogy 
a� a tis�tán vallási ünnepek 
egy rés�ével történt, inkább 
tartalmilag újította meg. Elő-
s�ör a� új kenyér ünnepének 
neve�ték el augus�tus 20-át, 
majd a� új alkotmány hatály-
ba lépését, mint új – s�ocia-
lista – államalapítást, 1949. 
augus�tus 20-ra idő�ítették.

E�után 1949-1989 kö�ött 
augus�tus 20-át a� alkot-
mány napjaként ünnepelték. 
A rends�erválto�ással ismét 
felelevenedtek a régi tradíci-
ók, 1989 óta ennek megfele-
lően rende�ik meg a S�ent 
Jobb-körmenetet.

S�ent István ünnepének 
iga�i rehabilitációja 1991-
ben történt meg: a� első 
s�abad válas�táson létrejött 
Ors�ággyűlés 1991. március 
5-i döntése a nem�eti ünne-
pek – március 15., augus�-
tus 20., október 23. – kö�ül 
S�ent István napját emelte a 
Magyar Kö�társaság hivata-
los állami ünnepe rangjára. 
/forrás: ujs�o.com/

AUGUSZTUS 20-A 
EGYÚTTAL AZ ÚJ KENYÉR 

ÜNNEPE IS

Nem�eti ünnepünkön, 1949 
óta a� új kenyér ünnepét is 
megtartjuk. Iga� ugyan, hogy 
beve�etése politikai akarat 
és nem s�okás vagy nép-
hagyomány útján történt, a 
„mesterséges hagyomány” 
találko�ott a s�élesebb ré-

tegek értékrendjével, így el-
fogadott hagyománnyá vált 
ünneplése. A hagyomány 
mélyebb eredetét a�ért iga-
�olja a� is, hogy a s�ékely 
naptárban augus�tus a� új 
kenyér hava. A� ünnep jelké-
pe a nem�eti s�ínű s�alaggal 
átkötött kenyér.

A kenyérrel kapcsolat-
ban különbö�ő hiedelmek 
és mágikus eljárások éltek. 
A kenyérsütés lehetséges 

napjairól, tilalmairól, a ke-
nyérsütés egyes fá�isaiho� 
s�ámos mágikus kísérő cse-
lekmény párosul. A kenyér 
megs�egését és fogyas�tá-
sát s�abályo�ó előírások és 
tilalmak a kenyér tis�teletét 
tükrö�ték. Augus�tus 20-án, 
István napon, a� új kenyér 
kös�öntésekor s�ámos he-
lyen tartanak öss�ejövete-
leket, baráti találko�ókat, 
búcsúkat.

AUGUSZTUS 24.
SZENT BERTALAN NAPJA

Bertalan napja ős�ke�dő idő-
pont. Ekkor fordul a munkák 
sora: a gabona betakarítá-
sát a� ős�i s�ántás, vetés, a 
termények begyűjtése, s a 
s�üret váltja fel. Bertalan a 
s�őlőhegyek véds�entje lett 
Pannóniában. Bertalan nap-
ján ke�dődik a harc a s�ő-
lőkben a seregélyek ellen, 
s mint mondják, Bertalan a 
nyú�ókésével a s�üretre, a 
s�őlőfürtök lemets�ésére ké-
s�ülődik.

Bertalan Jé�us 12 apos-
tolainak egyike volt. E�t a 

napot a néphagyomány álta-
lában a� ős� ke�dő napjának 
tekinti és s�ámos hiedelem 
és s�okás fű�ődik ho��á. 
A nyár befeje�ődése miatti 
s�omorúságot a�onban sok 
helyütt vigas�ul öss�ekötik a 
betakarítás, a s�üret megün-
neplésével is, bí�va abban, 
hogy a követke�ő es�tendő 
még több jót ho�.

Kerényi Zoltán 
mb. felelő szerkesztő
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Lapunk idén már másod-
szor ad tájékoztatást a Ka-
tonatelepen működő szer-
vezetek, alapítványok éves 
közpénz felhasználásáról. 
A tavalyi értetlenség és 
huzavona után az idén min-
den szervezet időben, pon-
tosan, kimerítően adott 
tájékoztatást. KÖSZÖNET 
nekik és megírójuknak. A 
különböző adatok, táblá-
zatok olvasásához és meg-
értéséhez két megjegyzést 
kell közreadni. 

A� első, hogy a� öss�es fel-
has�nálás a� u.n. képviselői 
keretből s�árma�ik. E� a keret 
a mi esetünkben a 15 kör�et-
ből a� egyik legnagyobb, ha 
nem a legnagyobb. E� képvi-
selőnk érdekérvényesítési ké-
pességét dicséri.

A másik s�intén igen je-
lentős városi döntés, hogy 
a beruhá�ásokra fordított 
képviselői kerethe� a vá-
ros ugyanannyit ho��átes�, 
vagyis dupla értékkel s�á-
molhatunk. E�ek tükrében a 
2015 év bes�ámolói:

Az ÓVODA alapítványa:
Katona Zs. u. telephely 

es�kö�bes�er�ésre 59.800 
Ft, ebből 2 db. s�őnyeget vet-
tek a� óvó nénik,

– Platán u. telephely udva-
ri gumiburkolat kés�ítésére 
1.882.532 Ft, ebből egy kb. 
200 m2-es nagyon ross� ál-
lapotban lévő betonos rés�t 

tudtunk lefedetni gumila-
pokkal, ahol a gyerekek kis 
autó�hatnak, rollere�hetnek, 
futóbicikli�hetnek most már 
bi�tonságos terepen. Mo�-
gás foglalko�ás megtartá-
sára is lehetőség van jó idő 
esetén.

MATHIÁSZ JÁNOS iskola 
alapítványa:

A� iskola alapítványa 
400.000 Forintot kapott a 
Rés�önkormány�attól es�-
kö�vásárlásra, ebből iskolai 
bútorokat vásároltunk a� au-
lába (as�talokat és s�ékeket) 
a� iskolai raj� s�akkörnek 
elsősorban és egyéb kiscso-
portos és s�abadidős fog-

lalko�ások megtartásáho�. 
Nagyon s�épek a bútorok, 
modernek, és a� aula iga�án 
otthonos lett  így.

A KTSE 100.000 Ft-ot ka-
pott s�erelésre, els�ámoltak 
vele.

POLGÁRŐRSÉG: A pol-
gárőrség rés�letes mér-
legbes�ámolót, tavalyi te-
vékenységükről, komoly 
statis�tikai adatokat küldött 
s�erkes�tőségünknek. A� ő 
munkájukról érdemesnek 
tartunk a s�eptemberi s�ám-
ban egy kimerítő bes�ámolót 
tartani. E� most itt helyhiány 
miatt nem fér be, de munká-
juk nagy érdeme, hogy Kato-
natelep bi�tonságos hely!

 KATONATELEP IFJÚSÁ-
GÁÉRT alapítvány táblá�a-
ta bes�édes és pontos:

NYÍLT LAPOK:

16419-6/2015

16419-12/2015

16419-16/2015

23332-16/2015

LED TV  (fiúk)
LED TV  (lányok)
Motoros fűkas�a
Katonatelepi Kö�ügyek
Ü�emanyag és kenőolaj
S�üreti Nap

Motoros fűkas�a

Működési ktg. és a Katona Zs.  
Emlékpark fejles�tése
LED TV  (fiúk)
LED TV  (lányok)
Katonatelepi Kö�ügyek

Katona Zs. Emlékpark fejles�-
tése fiatalok bevonásával
Katona Zs. és Mathiás� J. em-
lékének ápolása

Szerződés száma                 Szerződés tartalma               Összegek (Ft)        Beszerzés               Elszámolás       Elszámolt       Visszafizetett
                                                                                                                 határideje              határideje        összeg (Ft)    összeg (Ft) 

56.250
56.250
87.500

515.493
50.000

400.000

87.500

205.500

56.250
56.250

200.000

60.000
40.000
60.000
40.000

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2016. 04. 30.

2015. 12. 31.
2016. 03. 15.
2015. 12. 31.
2016. 03. 15.

2016. 01. 15.

2016. 01. 15.

2016. 01. 15.

2016. 04. 30.

2016. 01. 15.
2016. 03. 30.
2016. 01. 15.
2016. 03. 30.

56.250
56.250
87.500

515.493
50.000

400.000

87.500

205.500

56.250
56.250

187.452

60.000
36.000
60.000

12.548

4.000

40.000

KATONATELEPI KÖZÜGYEK

Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.

Felelős kiadó: Lázár János a kuratórium elnöke

Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán Olvasó szerkesztő: Balasi Franciska 

Szerkesztő Bizottság: Borsos Mihály, Kisberk Hella, id. Tóth Viktor

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk);Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda); 

Laczay András (hit és erkölcs); Lakosa Zsolt (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);  

dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban

ELŐZETES FELHÍVÁS A KATONATELEPI KÖZÖSSÉG FELÉ
Mint eddig minden évben, 2016-ban is meg szeretnénk rendezni a Szüreti Napot. A rendezvény időpontja már fix: 
2016. szeptember 24. szombat. A helyszín, és még több részlet is bizonytalan, de az érdeklődőket folyamatosan tájé-
koztatjuk a Facebook csoportban, valamint a Katonatelepi Közügyek szeptember elején megjelenő számában, esetleg 
szórólapokon is.
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Katonatelepi településközpont fejlesztése
Katonatelepen évek óta s�e-
retnénk egy olyan „település-
kö�pontot” kialakítani, amely 
a városrés� sajátos hely�eté-
he� iga�odva nyújtana meg-
oldást arra, hogy különbö�ő 
kö�össégi funkciók mindenki 
által jól megkö�elíthetően 
helyet kaphassanak. Ennek 
a kö�össégs�erve�ő munká-
nak volt rés�e a sporttelep 
területének a Platán utca 
melletti területen történő el-
helye�ése, a� óvoda melletti 
kisgyermekes játs�ótér ren-
de�ése, a Zsigmond Ferenc 
utca és a 441-es út kö�ött 
hú�ódó véderdő felújítási 
munkáinak elindítása, a TRT 
módosításának ke�deménye-
�ése a vasút melletti lakóte-
rületek Ceglédi útra történő 
kikötéseinek felülvi�sgálatá-
ra, valamint a Lombos utcai 
kö�park (s�erk. megj.: Ka-
tona Zsigmond Emlékpark) 
rende�ésének megke�dése. 

E� utóbbira még 2015 év 
elején kés�ült egy �öldfelület 
fejles�tési koncepció, amelyet 
a sporttelepen megke�dett 
műfüves labdapálya építése 
jócskán felülírt, his�en így eb-
ben a kö�parkban már sporto-
lási funkciók elhelye�ése nem 
vált s�ükségessé. A park ren-
de�ésének első lépéseként így 
a gépjármű átkö�lekedés fel-
s�ámolása, gyalogos kö�for-
galmi járda kiépítése történt. 
A járda időkö�ben elkés�ült, 
mellette a kö�világítási kábel 
lefektetésre került, a kandelá-
berek a s�ükséges engedélyek 
bes�er�ését követően hama-
rosan elhelye�ésre kerülnek. 
A park �öldfelületeinek fel-
újítását s�eretnénk már a� 
ős� folyamán folytatni, ehhe� 
s�ükség les� a korábban itt 
már kialakított kút és elektro-
mos csatlako�ás ü�embe he-
lye�ése és ü�embeadása. 

A Ceglédi út melletti vé-

derdő felújítási munkái 
várhatóan a� év végén ke�-
dődnek meg.  Reményeink 
s�erint a fakitermelést köve-
tően a� új telepítésű erdőál-
lomány már s�ámolni fog a 
kialakult kö�lekedési kap-
csolatok rende�ésével, táv-
lati rekreációs funkciók ki-
alakíthatóságával. a munkák 
végrehajtását úgy terve��ük, 
hogy a véderdő funkció a 
legfolyamatosabban megma-
radhasson és ellássa �aj- és 
talajvédelmi s�erepét.

Minde�ekkel párhu�amo-
san több pályá�ati forrás 
tekintetében is s�eretnénk 
kö�ponti forrást igénybe 
venni a településkö�ponti 
kö�területek – �öldfelületek 
formálására, rende�ésére, 
újras�erve�ésére. Minde�ek-
he� feltétlenül s�ükséges 
les� a� itt élők véleményé-
nek, kérésének, javaslatának 
megismerése, koncepcioná-

lis öss�erende�ése, melyben 
segítségükre feltétlenül s�á-
mítok.

Falu György

Állandó fogadóórát nem tar-
tok. Időpont egye�tetés után 
bárhol és bármikor s�emé-
lyesen is s�ívesen állok ren-
delke�ésre.

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

Fejlemények faleváltás ügyben
Amint korábban többször is írtam róla, belevágtunk 
a véderdő faállományának leváltásába. Ismét szeret-
ném hangsúlyozni, hogy csakis olyan beavatkozást 
végezhetünk, ami az üzemtervben a szakhatóság ál-
tal elő van írva. A dolgot bonyolítja, hogy a kitapo-
sott útcsatlakozások nincsenek a TRT-ben ábrázolva, 
így gyakorlatilag fenekestül fordítunk fel minden el-
képzelhető dokumentumot. Igazítunk az üzemterven, 
TRT-t módosítunk. Eddig többszöri tárgyalásokat foly-
tattunk a KEFAG Zrt.-vel, az Erdészeti Szakhatósággal, 
Magyar Közúttal. 

A�t is jele�tem már, hogy 
e� a faleváltási folyamat sok 
éven keres�tül tart majd. Je-
len pillanatban a 320 C és D 
erdőtagok végfelhas�nálása 
és újra telepítése van elő-
írva. 

Ha e�en túl les�ünk, s�ük-
séges les� a� ü�emterv mó-
dosítását ke�deménye�ni, 
– de ennyire ne s�aladjunk 
előre.(S�erkes�tői megjegy-
�és: a� elő�mények és tér-
képek megtalálhatók a Kato-
natelepi Kö�ügyek II. évf. 3. 
s�ámában)

Célként meghatáro�tuk, 
hogy a nyárfák helyett olyan 
állományt telepítünk, amely 
nem csak a �aj,- és porvédel-
mi feladatot látja el, hanem 

kö�jóléti s�erepet is kaphat 
a későbbiek során. 

E�en cél megvalósítása ér-
dekében tárgyalások folynak 
a� ü�emterv végrehajtására 
s�er�ődött partnerünkkel, a 
KEFAG Zrt.-vel annak érde-
kében, hogy a�t a célt úgy va-
lósítsuk meg, hogy kö�ben a 
település �aj –és porvédelmi 
s�empontjai is érvényesülje-
nek. A� általunk javasolt „fe-
le�ős” móds�ert nem fogadta 
kitörő lelkesedés, ráadásul 
a� állomány felének a kivá-
gása és újratelepítése mint-
egy 1,5-s�er drágább lett 
volna, mintha mindkét tagot 
egyben kivágjuk. A megbe-
s�élések eredményeként a� 
a megoldás s�ületett, hogy 

a 441-es út melletti terüle-
ten a� annak s�élesítésére 
s�ánt mintegy 12 m-es sávot 
letermelve nem s�edjük ki a 
gyökereket, hanem engedjük 
a gyökér-sarjak felnövését. 
E��el a móds�errel egy év 
alatt kellően �áródó �öldfe-
lület védi majd a lakóöve�e-
tet a �ajtól, portól. Ráadásul 
a terület frissen ültetett ál-
lománya s�ámára sem les� 
konkurencia a ví�he� jutás-
ban és árnyékot sem kap. 

A nyárfák helyett a követ-
ke�ő fajok kerültek s�óba: 
Kőris (kb. 70%, elegy fajai 
30% (pld. juhar, hárs, tölgy, 
lepényfa, erdei gyümölcsök, 
kökény, me�ei s�il, kislevelű 
hárs, stb.)

Ilyen mélységű kö�ös gon-
dolkodás a� erdés�eti ü�em-
terv végrehajtásával kap-
csolatban még nem volt a 
városban, e�ért talán kicsit 
nehé�kesebben megy. De a� 
első lépések után a jövőben 
már úgy ülünk le egymás-
sal, hogy mindenki ismeri 
tárgyaló partnerét, ismeri 
annak gondolkodás módját, 
elvárásait. 

Helys�íni bejárást is tar-
tottunk, ahol már a s�akha-
tóság is rés�t vett. A fenti-
eket annyival egés�ítettük 
ki, hogy a 320 E erdőtagot is 
beemeljük a projektbe. 

Minden mindennel ös�-
s�efügg, tehát a�t, hogy van 
több út is, ami láts�ólag út, 
de a térképen nem s�erepel, 
s�intén most kell ke�elnünk. 
Ebből egy érintett a mosta-
ni felújításban. E� pedig a� 
orvosi rendelőtől a Ceglédi 
útig ve�ető kitaposott földes 
terület. Ami ugyan útnak 
láts�ik, mégsem a�.  A� er-
dés�et és a KEFAG ugyanis 
a hatályos teleks�erke�et 
alapján vég�i a munkát, így 
e�t a területet is fels�ánta-
nák és beültetnék. A jelenleg 
módosítás alatt álló TRT-re 
hivatko�va e�t talán sikerül 
elkerülni. S�óval, nem egy-
s�erű e�, nagyon sok min-
denre kell figyelni. A� bi�tos, 
hogy már a� idei évben el-
ke�dődik a munka. 

A fejleményekről termé-
s�etesen továbbra is bes�á-
molok a� újság hasábjain 
keres�tül.
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Eredményes tanévet zárt a Mathiász iskola
A 2015/2016-os tanév végén az iskola tanulói létszáma 
158 tanuló. Pedagógusaink létszáma 15 fő. A jelenlegi 
pedagóguslétszám évek óta nem változott. Az idei tanév-
ben valamennyi pedagógus a maximálisan engedélyezett 
óraszámban dolgozott. A felső tagozatban 4 pedagógus 
van, akik a felsős óratömeget nem tudták ellátni, mert 
az előző tanévhez képest 1 felsős évfolyammal bővült 
az iskola, ezért az alsós tanítók tanítottak fel 5. és 6. 
évfolyamra. 

A 2013/2014-es tanévben 
felmenő rends�erben beve�e-
tésre került óras�ám emelke-
dések a jövő tanévben elérik 
valamennyi évfolyamot. Óra-
s�ámemelések történtek alsó 
tago�atban matematika, test-
nevelés, angol, környe�etisme-
ret, ének tantárgyakból, felső 
tago�aton pedig matematika, 
magyar és angol tárgyakból. 
Felső tago�aton a� óras�á-
memeléseket a kompetencia-
mérések és a továbbtanulási 
mutatók indokolták. Így 4 év 
alatt 62-vel nőtt a� iskola ta-
nulóinak heti öss�es óras�á-
ma, mely feladatot ugyana��al 
a pedagógusléts�ámmal kell 
tudni ellátni. 

A� alsó tago�atban 8 kolléga 
dolgo�ik a négy évfolyamon. 
Párban vég�ik el a� egés� 
napos (d.u. 4 óráig tartó) 
feladatokat. A felső tago�at-
ban 4 s�akos tanár van teljes 
óras�ámban. Ők a�ok, akik a 
teljes felső tago�atra háruló 
tanítás melletti egyéb; (ver-
senyek, programok, iskolai 
rende�vények, egyéb s�erve-
�ési) feladatokat már erejükön 
felül vég�ik úgy, hogy Bognár 
Éva 1 teljes napot áttanít a 
Kertvárosba és os�tályfőnök, 
valamint a� iskola művés�eti 
életével kapcsolatos igen s�él-
eskörű feladatait vég�i. Lako-
sa Zsolt testnevelő s�erve�i, 
irányítja a� iskola valamennyi 
sporttal kapcsolatos igen ki-
terjedt feladatkörét, és os�-
tályfőnök. Bónáné Zsigmond 
Zsu�sanna iga�gató helyettesi, 
os�tályfőnöki, Kö�alkalma�ot-
ti Tanácsi feladatokat látott 
el, s�erve�te a kompetencia-
méréseket. E�en felül Kunné 
Pap Éva látta el a gyógypeda-
gógusi munkáját megos�tva 
vég�i a Mátyás Iskolával. Kis-
berk Hella taginté�mény-ve-
�ető a� idei megnövekedett 
óras�ámok miatt már nem 
csak a� alsóban, hanem egy 
felsős os�tályban is tanította 

a matematikát. Csepes� Ilona 
távo�ása után, felvállalta a 8. 
os�tályban a� os�tályfőnöki 
s�erve�ési feladatokat.

Valamennyi pedagógus tagja 
a Corvina valamely s�akmai 
munkakö�össégének. Rés�t 
vett a� iskola valamennyi pe-
dagógusa a Corvinás S�akmai 
napon, ahol óra látogatásokra 
és előadások meghallgatá-
sára volt lehetőség. A� alsó 
tago�atban működik humán 
és reál munkakö�össég. Év 
elején a� alakuló ülésen, meg-
terve�ik a� éves programot. A 
II. félévben munkakö�össégi 
foglalko�ást tartottak, a Cor-
vinás mérések előkés�ítésére 
és lebonyolítására.

A tanévre beterve�ett fel-
adatokat, célkitű�éseket tel-
jesítette a� iskola kö�össége. 
Rende�vények s�erve�ésében, 
lebonyolításában mindenki ak-
tívan rés�t vett. A� ünnepélyek 
s�ínvonalasak, koros�tálynak 
megfelelőek voltak. A� isko-
la tanulóink több alkalommal 
s�erepeltek városi rende�vé-
nyeken.

A beiskolá�ás segítése ér-
dekében foglalko�ásokat tar-
tottak a� alsós pedagógusok 
a leendő elsősök s�ámára. 
A� egés�séges életmódra ne-
velést segítették a védőnő 
által megtartott előadások, 
os�tályfőnöki órák. A pálya-
válas�tás elősegítése érdeké-
ben rendhagyó os�tályfőnöki 
órákon vehettek rés�t a 7-8. 
os�tály tanulói a Pályaválas�-
tási Tanácsadó munkatársai 
irányításával..

A s�ülőkkel a kapcsolatot 
rends�eres és folyamatos volt. 
Nyílt tanítási napok keretében 
lehetőséget kaptak a s�ülők 
a tanórákra való látogatásra. 
Rende�vényeken –S�üreti nap, 
Egés�ségnap, Farsang, Csalá-
di nap- s�ép s�ámmal vettek 
rés�t a s�ülők, segítettek a 
programok sikeres lebonyolí-
tásában.

A� iskola rende�vényekre 
meghívást kaptak különbö�ő 
s�erve�etek képviselői, akik 
bemutatták mindennapi mun-
kájukat elméletben és gyakor-
latban is – Rendőrség, Tű�-
oltóság, Kórhá�. A gyerekek 
nagyon élve�ték e�eket a prog-
ramokat, mert kipróbálhattak 
több tevékenységet.

Tanulmányi eredmények:
Kitűnő tanuló: 24 fő
Jeles tanuló: 18 fő
Bukás pótvi�sga lehetőség-

gel: 3 fő
Bukás évismétléssel: 1 fő
Elő�ő tanévi kompetencia-

eredmények értékelése:
Matematika 6. osztály
A mérésben rés�t vett többi 

iskola kö�ül ors�ágosan 3,8% 
jobban, 35,6% gyengébben 
teljesített telephelyünknél. A 
megyes�ékhelyi kis általános 
iskolák kö�ül 4,6% teljesített 
jobban nálunk, 55,8% pedig 
gyengébb eredményt ért el.  1. 
s�int alatt nincs tanuló. A 2.-
3.-4. s�inten ugyanannyi tanu-
ló van. A legjobban teljesítő a 
6. s�inten van. Nincs s�ignifi-
káns válto�ás a teljesítmény-
ben a korábbi évekhe� képest, 
de foko�atos emelkedés figyel-
hető meg.

Szövegértés, 6. osztály
A mérésben rés�t vett többi 

iskola kö�ül ors�ágosan 5%-a 
jobban, 25%-a gyengébben tel-
jesített a mi telephelyünknél. 
A megyes�ékhelyi kis általá-
nos iskolák kö�ül egy sem tel-
jesített jobban nálunk, 46,5% 
pedig gyengébben. 1. s�int 
alatt nincs tanuló. 1 tanuló van 
a� 7. s�inten. A tanulók �öme 
a 3. és 4. s�inten teljesített.  A 
2015-ös eredmény a 2011-es 
évéhe� képest s�ignifikánsan 
magasabb. a többi évhe� vi-
s�onyítva is foko�atos javulás 
mutatható ki.

Az idei évben működő 
szakkörök:

Informatika s�akkör:Két 

csoportban heti 1 órában tar-
tott Baráth Jó�sef informatika 
s�akkört a� alsó tago�atban. A 
felső tago�atosok rés�t vettek 
a „Mo�gó diák” pre�entáció-
kés�ítő versenyen, döntőbe 
jutottak.

Dráma szakkör: Heti 2 
órában tartott Gaál Zsu�san-
na dráma s�akkör. A s�akkör 
tagjai a� év folyamán több 
iskolai program alkalmával 
adtak ünnepi műsort. A� alsó 
tago�atos órákon ér�éks�ervi 
fejles�tő játékokat, gyorsaság 
- megfigyelőképesség- ritmus-
kés�ség fejles�tő játékokat, 
bes�édkés�ség fejles�tést, rit-
musér�ék fejles�tést vége�tek. 
A felső tago�atos és s�akköri 
órákon e�ekhe� társulnak még 
rögtön�éses, ön-és társisme-
reti játékok. 

Művészeti szakkör: A� év 
folyamán, s�ámtalan pályá�a-
ton vettek rés�t és „�sebelték 
be” a legjobbaknak járó I. II. 
III. helye�éseket és különdíja-
kat. A� iskola 2 raj�pályá�atot 
hirdetett és bonyolított le. A 
„Gyermekvilág” Megyei raj�-
pályá�atot iskoláskorúak s�á-
mára és a „Nyitnikék” című 
óvodásoknak s�óló városi 
s�intű raj�pályá�atot. 

A Katonatelepi Fiókkönyvtár 
2016. október 10-én ünnepeli 
majd fennállásának máso-
dik évfordulóját, tehát más-
fél éve nyújt könyvtári s�ol-
gáltatást a Mathiás� János 
Általános Iskola diákjainak, 
pedagógusainak, dolgo�óinak 
és a városrés� lakosságának 

                                 Standardizált képességpontok átlaga
                            Mathiász              Országos       Megyeszékhelyi 
                                                                                 kis ált.isk.
6. osztály  1554 1497  1422
matematika +57  +102

6. osztály 1522 1488 1389
szövegértés +34 +133
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egyaránt. Ebben a tanévben 
a könyvtár öss�esen 195 na-
pot volt nyitva, beles�ámítva 
a s�ombatokat és a� iskolai 
tans�üneteket is. A könyvtár 
egés� évben várja látogatóit, 
kivéve decemberben a két ün-
nep kö�ött. A tanév során 773 
alkalommal öss�esen 1752 
dokumentumot kölcsönö�tek 
ki a gyerekek. A 14 éven felüli 
kölcsön�és statis�tikája a kö-
vetke�ő: 599 alkalommal 1704 
dokumentum. Legnéps�erűbb 
s�olgáltatása a könyvtárnak a� 
ingyenes és korlátlan internet 
has�nálat. Ebben a tanévben 
megtörtént a s�ámítógépek 
teljes cseréje, 4+1 új, Fujitsu 
Esprimo P2560 gép került be-
ü�emelésre, Windows 10 ope-
rációs rends�errel. Jelenleg 
öss�esen 285 regis�trált tagja 
van a fiókkönyvtárnak. A Mat-
hiás� János Általános Iskola 
158 diákjából 127-en iratko�-
tak be s�ülő vagy gondviselő 
ke�ességével. A� alsó tago�a-
tosak 72-en, a felsősök 55-en. 
A könyvtár csoportos foglalko-
�ásokat is s�okott iskolások-
nak s�erve�ni. Egyrés�t iga�o-
dik a pedagógusok igényeihe�, 
másrés�t igyeks�ik rés�t venni 
a városi, megyei és ors�ágos 
s�intű könyvtári rende�vénye-
ken is. Augus�tusban, még a 
tanév ke�dete előtt a leendő 
első os�tályosok rés�t vettek 
egy bemutató órán, ahol meg-
ismerték a könyvtárhas�nálat 
s�abályait. A� ős�i Könyvtári 
Napokon a Mesél a múlt című 
foglalko�ással várta látogatóit 
a könyvtár, decemberben itt 
�ajlott a városi mesemondó 
egyik fordulója. Áprilisban a 
könyvtár által vásárolt tele-
ví�ió átadásán vettek rés�t 
a negyedikesek. A televí�ió 
has�nos a foglalko�ások során 
is, legutóbb a� internethas�-
nálat ves�élyeiről s�óló rövid 
raj�filmeket né�hették meg a 
diákok. A 4. os�tályosok min-
den hónapban jelentke�tek va-
lamilyen foglalko�ásra. 

A� iskolai alapítványa a� 
idei évben is jól működött, 
VTP pályá�atokat adtuk be 
a� alapítványon keres�tül, és 
fogadta a� alapítvány a ré-
s�önkormány�ati támogatást 
illetve a� 1% felajánlásokat. 
Iskolai kirándulásokat, ren-
de�vényeket támogatott.

A sikeres beiskolá�ás ér-
dekében minden év ős�én 

„Ovi-suli” foglalko�ások in-
dulnak havi rends�erességgel, 
melyet a leendő 1. os�tályos 
tanító ve�et. A� óvodások 
rés�t ves�nek iskolai rende�-
vényeinken, műsorainkon, 
meghívott vendégek előadá-
sain, s�ülői érteke�leten tájé-
ko�tatás történik a� iskolába 
kés�ülő gyermekek s�üleinek. 
Nyílt nap alkalmával lehető-
ség van megtekinteni tanó-
rákat, betekintést nyerhetnek 
a s�ülők s�akköri, sport és 
�enei foglalko�ásokba, be-
mutatja a� iskola – egyébként 
jó – technikai, informatikai 
stb. fels�ereltségét. A beirat-
ko�áskor 22 tanköteles gyer-
meket írattak be iskolánkba. 
18fő nyolcadikos tanuló hagy-
ja el a� iskolát, a beérke�ő 
első os�tályosokkal a jövő 
évi induló terve�ett léts�ám 
163. A� iskola léts�áma a� 
elmúlt néhány év során fo-
lyamatosan emelkedik. Nyol-
cadik os�tályosok kö�ül 9 fő 
s�akkö�épiskolában illetve 
s�akgimná�iumban folytat-
ja tanulmányait (Kada Elek 
S�akkö�épiskola, ÁFEOSZ, 
Katedra, Gáspár András 
S�akkö�épiskola) és 9-en 
s�akiskolában (Kandó Kál-
mán S�akiskola, Kocsis Pál 
S�akiskola, Petőfi Gépés�eti 
S�akiskola) tanulnak tovább.

A� iskola Facebook oldala 
nagyon látogatott, arra folya-
matosan felkerülnek a� iskola 
életével, programjaival, spor-
teredményeivel és egyéb ver-
senyekkel kapcsolatos képes 
bes�ámolók. Facebook címe: 
MathiÁs� Diákok

A� iskola a jövő tanévben 
ünnepli 120 éves jubileumát. 
E� alkalomból évkönyv kiadá-
sa van beterve�ve. 

Három évvel e�előtt alakult 
meg a Mercedes� Ben� Kosár-
labda Akadémia. Célja a ko-
sárlabda utánpótlás „kineve-
lése”. A� iskolában egyébként 
is régi múltra tekint viss�a a 
kosárlabda sport oktatása, de 
a városban a� elsők kö�ött 

kötött együttműködési meg-
állapodást a� akadémiával. A 
megállapodással lehetőséget 
kaptak a kosárlabda sport 
iránt elkötele�ett tanulók a 
napi s�intű ed�ések helyben, 
saját tornacsarnokunkban 
való megs�erve�ése. A� aka-
démia támogatja versenye�-
tetésüket, uta�tatásukat, 
sportes�kö�öket, me�eket, 
sportfels�ereléseket kaptak 
a gyerekek. A� együttműkö-
dés nagyon sikeres, his�en a� 
idei évben már két utánpótlás 
csapat is ors�ágos döntős. 
Lehetőség van arra is, hogy 
a kosárlabda sportot már 1. 
os�tálytól ke�dve kipróbál-
hassák a gyerekek. A MKOSZ 
„Dobj kosárba” keretein belül 
ed�ések folynak a legkiseb-
beknek is itt helyben.

Zenetanulásra is lehetőség 
van itt a� iskolában. Legré-
gebbi hagyománya a citera-
oktatásnak van. Nagyon jó 
a kapcsolat a Líra Alapfokú 
Művés�eti Iskolával. A ve-
lük kötött együttműködési 
megállapodás révén a� itt 
tanulóknak �enetanulási le-
hetőséget bi�tosítanak. A� 
elmúlt években foko�atosan 
nőtt a �enét tanulók s�áma. 
Már két citera�enekara is 
van a� iskolának két koros�-
tályban. Ők nem csak iskolai 
rende�vényeken, hanem váro-
si kulturális rende�vényeken 
is rends�eresen s�erepelnek. 
A� idősebb koros�tályosok 
ors�ágos nép�enei versenyen 
„Aranypáva” díjat nyertek.

A művés�eti oktatáson be-
lül a raj� műhely munkája 
kiemelkedő a� iskolánkban. 
Megs�ámlálhatatlan városi, 
megyei, ors�ágos, sőt nem-
�etkö�i díjat nyertek a „raj�o-
sok”.

A� iskola is hirdet verse-
nyeket. „Gyermekvilág” el-
neve�ésű iskolásoknak s�óló 
megyei raj�verseny 20 éves 
hagyományra tekint viss�a, 
de a� elmúlt években „Mat-
hiÁSZ-MatekÁSZ” címmel 

matematika levele�ő versenyt 
és „Nyitnikék” címmel óvo-
dásoknak s�óló városi raj�-
versenyt is meghirdetett és 
lebonyolított a� iskola.  Vala-
mennyi verseny és program 
lebonyolításáho� a� anyagi fe-
de�etet pályá�ati forrásokból 
sikerült bi�tosítani.

A� évek során sikerült jó 
kapcsolatot kialakítani a régi 
Mathiás� telepen működő 
S�őlés�eti Borás�ati Kuta-
tó Állomással. Vannak kö�ös 
rende�vények, ahol a gyerek 
s�erepelnek, őss�el a� al-
sósok s�üretelni mehetnek. 
A felsős termés�etismereti 
s�akkör is rends�eresen ellá-
togat a Kutató Állomásra.

A� iskola helyt ad „Nyugdí-
jas Klub” foglalko�ásoknak, a 
sportcsarnokban felnőtteknek 
is lehetőség van sportolásra. 
Helyet bi�tosít falusi s�intű 
tájéko�tatóknak, fórumok-
nak. Jó a kapcsolata a� inté�-
ménynek a helyi képviselővel.
Jó a kapcsolat Kecskemét 
kulturális Inté�ményeivel, 
e�ek programjaira a tanulók 
rends�eresen ellátogatnak. A 
Kecskeméti Kulturális Kö�-
alapítvány karácsonykor Ka-
tonatelepen tartott jótékony-
sági ebédet, erre a� iskola 
sportcsarnokát válas�tották 
helys�ínül. A Kecskeméti Vö-
röskeres�ttel együttműködve 
évente két alkalommal került 
megs�erve�ésre Katonatele-
pen véradás.

Míg néhány évvel e�előtt a 
délutáni foglalko�ásokon ös�-
s�evont napkö�i működött, 
ma már mind a négy alsós 
évfolyamon önálló napkö�is 
csoportok működnek, a ta-
nítók „párban” dolgo�nak és 
segítik egymás munkáját. To-
vábbi cél volt a� anyanyelvi 
kommunikációs képességek, 
e�en belül a s�ókincs, s�óbe-
li-írásbeli kifeje�őképesség, 
s�övegértés fejles�tése. En-
nek érdekében a tavalyi tan-
évben felmenő rends�erben 
beve�etésre került felső ta-
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go�atban a s�övegértés mint 
tantárgy tanítása. A matema-
tikai kompetencia területén a� 
elemi gondolkodás, rends�e-
re�ő és kombinatív képessé-
gek fejles�tése is fontos cél-
ként fogalma�ódott meg. A� 
ors�ágos mérések idei ered-
ményei a�t mutatják, hogy jó 
eredmény s�ületett e�en a 
területen. A tehetséges tanu-
lók matematika versenyeken 
dobogós helyeket s�ere�tek. 
8. os�tályos tanulók kö�ponti 
eredményeik alapján bejutot-
tak a� általuk válas�tott s�ak-
kö�ép és s�akgimná�iumok-
ba. A� iskola kiemelt feladata 
a sikeres továbbtanulásho� 
s�ükséges alapképességek, 

és kés�ségek kialakítása, 
megs�ilárdítása. Egységes 
Corvinás értékelő rends�er 
alapján történik a tanulók 
munkájának értékelése. 

A pályá�atok folyamatos 
nyomon követése és a kínál-
ko�ó lehetőségek kihas�nálá-
sa alapvető feladat. A� elmúlt 
évben 11 pályá�atot nyújtott 
be a� iskola a Városi Támo-
gatási Program keretében, 
amelyből 8 nyertes pályá�at 
lett. E� anyagi fede�etet jelen-
tett a� iskolai rende�vények, 
versenyek lebonyolítására, 
továbbkép�ési lehetőséget 
adott, iskolas�építésre is 
anyagi fede�etet bi�tosított. 
Nem kosárlabda jellegű spor-

tes�kö�ök fejles�tésére két 
alkalommal nyílt lehetőség, 
emellett a� Akadémia a ko-
sárlabdásokat folyamatosan 
ellátja sports�erekkel. 

A� elő�ő évekhe� képest 
a rés�önkormány�ati támo-
gatásból is sikerült a� iskola 
javára többet adni. A� idei 
tanévben 400.000 Ft-ból is-
kolai bútorok kerültek bes�er-
�ésre. A� idei pén�elos�tá-
soknál 500.000 Ft beruhá�ás 
jellegű támogatást kapott a� 
iskola melyet a város további 
500.000 Ft-tal kiegés�ített. 
Így a� aula és a folyosó egy 
rés�e kőburkolatot kaphat a 
most meglévő linóleum bur-
kolat helyett. 

1éve TIOP pályá�aton in-
formatikai es�kö�bes�er�és 
történt, 5 új laptopot kapott 
a� iskola. A� idei tanévben, 
a� informatika teremben va-
lamennyi gép KLIK pályá�at 
révén újakra lett lecserélve. 
19db DELL OPTIPLEX 3020 
PC csomag, 19 db billenty-
ű�et, 6db HP Pro Display 
P222 monitor, és 1 db HP 
2530-24G switch-et tartalma-
�ott a pályá�ati csomag. A� 
idei évre még a� iskola teljes 
villamosháló�atának kors�e-
rűsítése van beüteme�ve kb. 
5millió Ft értékben. 

Kisberk Hella
inté�ményve�ető

Mátraházai kirándulás
Tavaly Mátrahá�án voltunk 
kirándulni, a� iskolával. A� 
egés� iskolai éveim alatt ed-
dig, e� volt a legjobb kirándu-
lás.

Hétfőn indultunk 7órák-
kor buss�al. Bus�on nagyon 
jó hangulatban telt a� út, 
sokat nevettünk, filmet né�-
tünk, és �enét hallgatunk. A 
bus�on Betti mellett ültem, 
mögöttünk Máté és Olivér, 
előttünk Ági és Edina. A fiúk 
nem a� os�tálytársaink, egy 
évvel fiatalabbak nálunk, de 
ettől függetlenül nagyon jól 
els�órako�tunk velük. Két óra 
uta�ás után, megálltunk egy 
bevásárlókö�pont parkolójá-
ban pihenni, enni. Volt aki be-
ment és vásárolt a Tesco-ban, 
de a csoport nagy rés�ével 
a� egyikfa alá ültünk hűsölni. 
Amikor mindenki kés�en állt 
arra, hogy maradék utat meg-
tegyük a s�állásig, akkor elin-
dultunk. Mindenki i�gult, hogy 
milyen a s�állás, ahol alud-
ni fogunk. Egy kis bus�o�ás 
után megérke�tünk a s�állás-
ra. Zsolt bácsi, aki a� egyik 

fős�erve�ője a kirándulásnak 
les�állta bus�ról és s�ólt a� 
ottani tulajoknak, hogy meg-
érke�tünk. A kaput kinyitot-
ták és a bus� nehé�kesen. de 
végül bebírt állni a� udvar-
ba. E�után mindenki les�állt 
bus�ról és megfogta a cso-
magját. Sajnálattal hallottuk, 
hogy a kisfahá�ak nincsenek 
még kitakarítva, mert a� elő-
�ő csoport nem rég mentei. 
Vis�ont a főépületbe is voltak 
s�obák így volt egy párdiák és 
tanár, akik el tudták foglalni 
a s�obájukat. E�után, tanár 
úr mondta, hogy felmegyünk 
túrá�ni a Kékes-tetőre. A hír 
hallatán mindenki befújta ma-
gát kullancsrias�tóval, hogy 
ne menjen belénk a kullancs. 
Buss�al mentünk fel, és na-
gyon i�galmas volt, mert lát-
tuk, hogy egyre magasabban 
lettünk. Felértünk és volt egy 
ba�ár, ahol lehetet ajándékot 
venni. Mindenki fényképe�-
kedett a Kékes s�obornál. A 
csoport egy rés�e felment a 
kilátóba, és a csoport másik 
rés�e lent maradt.

Egy kis idő múlva leérke�-
tek a többiek is, és elke�dtünk 
viss�amenni a túra útvonalon. 
Miután viss�aértünk a s�ál-
lásra a fáras�tó túra után, 
elfoglaltuk a kitakarított fa-
há�akat. Egy fahá�ban né-
gyen „laktunk”. Estére a fiúk 
megcsinálták a tábortü�et, és 
sütöttünk: hagymát, virslit, 
kolbás�t, s�alonnát, és pille-
cukrot.

Eljött a� este. Mindenki 
viss�avonult a� alvóhelyére. 
Mi a� os�tálytársaimmal ki-
lopó�tunk a sötétbe és kint 
nagyon sokáig bes�élgettünk. 
Mindenki elmesélte, hogy mi 
tets�ett neki a� napfolyamán 
és meghitt hangulatban telt 
a� idő. Később kijött a� akkori 
os�tályfőnökünk Ica néni, és 
ő is becsatlako�ott a bes�él-
getésbe. Ahogy kö�eledett a� 
éjfél, úgy küldött be a há�i-
kókba minket a tanárnő. Ica 
néni végigjárt minden kis-
há�at és mindenkit egyesé-
vel elaltatott. Mi pers�e csak 
s�ínleltük, hogy als�unk. Ami-
kor már láts�ólagosan min-
denki elaludt akkor Ica néni 
is lefeküdt aludni. A csajokkal 
nagyon sokáig fent voltunk 

nevetgéltünk, és bes�élget-
tünk. Végül mi is lefeküdtünk 
aludni.

Reggel 8 óra körül minden-
ki felébredt, és rendbe raktuk 
a fahá�akat, a tanár úr végig 
né�te, hogy minden rendbe 
van-e rakva a há�akban. Ké-
sőbb 9-10 fele elindultunk a 
buss�al. Kevés bus�o�ás után 
megálltunk és újabb túrába 
ke�dtünk. Erdőn keres�tül 
mentünk. A� út kö�ben láttunk 
kis patakot és ott megálltunk 
pihenni. Amikor már minden-
ki kipihente magát elindultunk 
befeje�ni a túrát. Túrát köve-
tően elmentünk a� Adrenalin 
parkba ott bobo�tunk és még 
egy csomó „játékkal” játs�ot-
tunk. Később egy vendéglőhö� 
érve megebédeltünk. Ebéd 
után felültünk a bus�ra és 
lassan elindultunk ha�afelé. 
Útkö�ben megálltunk fagyi�ni.

Fagyi�ást követően nem 
várt ránk más, mint hogy elin-
duljunk ha�a. A bus�on, mint 
mindig, jó hangulat volt. Na-
gyon sokat nevettünk.

Remélem, ehhe� hasonló 
kirándulásban les� még ré-
s�em.

Jelige: Én&Én

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 
pályamunkák elbírálása egy 3 tagú szakértő bizottság 

(Kisberk Hella, Laczay András, id. Tóth Viktor), közremű-
ködésével jelenleg is folyik, néhány héten belül eredmény-
hirdetés várható. A legjobb munkákból válogatva, minden 
számban igyekszünk a jobbakat megjeleníteni, még a hi-
vatalos zsűrizés előtt (A döntésig természetesen anonim 
módon). Most két újabb írást teszünk közkinccsé az eddig 
beérkezett írások közül 
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István, a vértanú
Ma a katolikus világ vértanúként említi a Franciaország-
ban mise közben meggyilkolt római katolikus papot. Per-
sze ez csak nekünk, európaiaknak újdonság: a világ szá-
mos országában vannak naponként olyan keresztyének, 
akiket a hitük miatt szenvedés ér. Jó, ha tudjuk: ma a vilá-
gon a vallásuk miatt üldözött emberek 80%-a keresztyén.

Augus�tusban, nem�eti ün-
nepünkön István királyra és 
művére emléke�ünk. Így adja 
magát a téma, hogy bibliai 
s�emélyekről s�óló soro�a-
tunkban a� első keres�tyén 
vértanúról, Istvánról essék 
s�ó.

(S�erk. megjegy�és: S�ent 
István (kb. 1 – kb. 37), a� első 
keres�tény vértanú, egyike a 
jeru�sálemi keres�tény kö�ös-
ség első hét diakónusának)

A� első keres�tyén gyüleke-
�et gyorsan növekvő kö�össég 
volt. Mondhatnánk némi kese-
rűséggel: nem olyan, mint a 
mai gyüleke�etek, amelyek je-
lentős rés�e inkább a léts�ám 
csökkenésével küs�ködik. A 
megnövekedett feladatok kö-
�ött a� akkori ve�etőknek be 
kellett látniuk, hogy feladataik 
egy rés�ét ki kell adniuk a ke-
�ük kö�ül. A hely�et ismerős, 
kiben bí�hatnak meg? Hét 
embert válas�tottak ki, kö�ü-
lük Istvánt. Mi volt a feltétel? 
Legyenek róluk jó véleménnyel 
mások, legyenek telve Isten 
Lelkével, és legyenek bölcsek. 
Tapas�taljuk, hogy meglehe-
tősen kevés ember van, akiben 
bí�hatunk, és akire rábí�hatjuk 
dolgainkat, ügyeinket. Fordít-
suk meg a kérdést, vajon min-
ket milyennek látnak mások? 
Megbí�ható, bölcs és lélek-
kel teli embernek tartanak-e 
minket? Különösen is kérdés: 
lélekkel tess�ük-e dolgain-
kat? István, a hét kiválas�tott 
egyike, minden tekintetben 
kiemelkedett a többi kö�ül. 
Tudjuk-e mi a� értékinket? Ké-
pesek vagyunk-e kiemelkedni 
mások kö�ül és a körülöttünk 
élő kiemelkedő embereket 
nem akarjuk-e mindig lehú�ni 
egyfajta átlagos, kö�éps�erű 
s�intre?

István fő feladata a pén�-
ügyek ke�elése és a s�egény 
gondo�ása, illetve ennek a 
munkának a koordinálása volt. 
A pén� kísértés: ha van a�ért, 
ha nincs akkor pedig a�ért. 
A� ember hajlamos s�órni, ha 

van, ha pedig nincs elég, akkor 
meg nem engedett pén�s�er-
�ési lehetőséghe� fordulhat. 
Különösen nagy felelőssége 
van annak, aki mások pén�ével 
dolgo�ik. Most István példáján 
keres�tül két kérdést tes�ek 
fel: pén�ügyeinket felelősen, 
előrelátóan terve��ük-e, illetve 
van-e bennünk kés�ség a rá-
s�orulók segítésére? A rás�o-

rulók segítése elsősorban nem 
anyagi, hanem lelki kérdés: 
akarom-e? És�reves�em-e a 
s�ükségben lévő embert? Kés� 
vagyok-e adni abból, ami a� 
enyém, hogy másnak könnyebb 
legyen. Jé�us tanítása s�erint 
mindenki a lehetőségeihe� 
mérten és bölcsen adako��on!

István nemcsak a saját 
erejét, tudását has�nálta, ha-
nem Istentől kért és kapott 
erőt, bölcsességet feladatai-
ho�. Korunk a�t diktálja, hogy 
aki segítséget kér a� gyenge, 
egyedül kell boldogulnunk. E� 

a fajta individuali�mus hos�-
s�ú távon els�eparál a másik 
embertől, kiégetté tes� minket 
és a� „egyedül vagyok” ér�ését 
keltheti bennünk. A� első gyü-
leke�et nem így működött, és a 
mai egyhá�nak, emberi kö�ös-
ségeknek sem így kell működ-
niük. Mi volt István titka? S�e-
mélyes istenhite, kapcsolata 
Kris�tussal és a mögötte lévő 
kö�össég. S�emélyes istenkap-
csolat nélkül a� ember forrásai 
kiürülnek, imádság nélkül a lé-
lek ereje megfogyatko�ik. Lelki 
béke nélkül a mindennapok 
feladatai monotonná válnak. 

Lehet, hogy lelkesen indulunk, 
de nem les�ünk sokáig lélekkel 
teli emberek. E�ért s�ükséges 
a� Istennel való bensőséges, 
imádságos vis�ony. Másrés�t 
a kö�össég támogatása is el-
engedhetetlen. Jó látni a�okat 
a családokat, baráti kö�össé-
geket, amelyek képesek ös�-
s�efogni, támogatni egy-egy 
nehé� hely�etbe került rokont, 
barátot. Vannak-e támogató-
ink? Vannak-e olyanok, akik 
mögöttünk állnak? Vannak-e 
olyanok, akikért imádko�unk, 
és vannak-e olyanok, akik 

imádko�nak értünk? A� imád-
ság felemel, a kö�ös imádság, 
és e� a fajta támogató jelenlét 
elengedhetetlen ahho�, hogy 
lelkünk ne üresedjen ki.

István, aki hűségesen és 
megbí�hatóan vége�te fela-
datát s�álka lett a kívülállók 
s�emében. Koholt vádakat fo-
galma�tak meg vele s�emben, 
majd a� akkori, keres�tyén-
séget elutasító �sidó vallási 
ve�etők hatására kivége�ték. 
Védőbes�édében nem tagadta 
meg hitét és s�olgálatát, ki-
tartónak bi�onyult. A történet 
mutatja, a� ember és a� embe-
ri kö�össégek nem válto�nak: 
a kiemelkedőt le akarják hú�ni, 
a nem tets�őt félre akarják ál-
lítani. Lehettünk már s�envedő 
alanyai ilyen történeteknek. 
Embert próbáló vis�onyok 
e�ek, amikor a könnyebb út 
lenne feladni né�eteiket, el-
veinket, múltunkat, értékein-
ket csak a�ért, hogy mentsük 
magunkat. A múltját és elveit 
feladó ember, kö�össég, nép, 
földrés� (Európa) gyökérte-
lenné válik és meghasonlik 
önmagával. Hoss�ú távon el-
bukik kü�delmeiben. István 
vértanúsága bár életének vé-
gét jelentette, de kö�össégére 
és a kívülállókra is nagy ha-
tással volt. Sokan merítettek 
erőt példájából, mások pedig 
épp a�ért lettek keres�tyénné, 
mert hitből fakadó bátorsága 
irányította figyelmüket Kris�-
tus felé. Példája arra bi�tat: 
legyünk kitartóak keres�tyén 
hitünkben, erkölcsi alapelve-
inkben és céljainkban!

Isten segítsen minket, hogy 
lehessünk megbí�ható, máso-
kon segíteni kés�, kitartó em-
berek, akikről jó véleménnyel 
vannak mások! Ha lelki erőnk 
forrása a� Istennel való élő 
kapcsolat és a mögöttünk álló, 
imádko�ó kö�össég, ilyen em-
berekké válhatunk!

Szent István Vértanú megkövezése 
(Forrás: http://www.bacsipisti.eoldal.hu)

Laczay András
lelkipásztor
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Mi a szívroham?
Orvosilag pontosan megne-
vezve szívizom elhalás, vagy 
szívizom infarktus. Gyakran 
hallunk erről az életet ve-
szélyeztető betegségről, de 
tekintsük át röviden, hogy 
milyen okai lehetnek a ki-
alakulásának, milyen tüne-
tekről ismerjük fel és mi a 
teendő, ha a panaszok je-
lentkeznek. 

A s�ívroham vagy infarktus 
életves�élyes hely�etet ho� lét-
re. A folyamat lényege, hogy a 
s�ívi�om s�öveteit ellátó erek 
valamelyike hirtelen el�áró-
dik, és a s�öveti oxigénellátás 
megs�űnik, a s�ívi�omsejtek 
pus�tulnak. A� el�áródás legy-
gyakoribb oka a� érelmes�e-
sedés követke�tében létrejövő 
s�űkület, illetve a s�űkületben 
létrejövő vérrög.

A nem dohány�ókho� képest 
a dohányosoknál tí�s�er na-
gyobb a valós�ínűsége, a� el-
hí�ott emberek esetében pedig 
öts�ör nagyobb a� eshetőség, 
hogy 60 éves korukra s�ívbaj-
ban halnak meg.

A magas vér�sír, vagy ko-
les�terin s�int és a cukorbe-
tegség is hajlamosít a kis erek 
megbetegedésére, aminek 
követke�tében a�ok rugalmat-
lanokká válnak. A koles�terin 
lerakódhat a� érfalakban és 
akár nagyobb fi�ikai terhelésre, 
stress�re, kiugró vérnyomásra 
megpattannak e�ek a mes�es 
leme�ek, felületükön vérle-
me�kék rakódnak le és ennek 
követke�tében érel�áródás ala-
kulhat ki. 

A SZÍVROHAM ELŐJELEI

A s�ívroham soks�or valóban 
konkrét előjelekkel lép fel, me-
lyek a s�ívroham kö�eledését, 
illetve bekövetke�ési esélyének 
növekedését jel�ik. E�ekre na-
gyon fontos lenne odafigyelni, 
his�en felismerésükkel a� élet-
mód még megválto�tatható és 
orvosi segítséggel maga a s�ív-
roham még nagy eséllyel elke-
rülhető.

• Markoló/s�orító jellegű fáj-
dalom a mellkas kö�epén.

• A fájdalom kiterjedhet a� 
egés� mellkasra, a hátra, a 
nyakra és a� állkapcsokra, illet-
ve lefelé a karokra, különösen a 
bal karra.

• A fájdalom pihenésre 
alábbhagy.

• Amikor e�eket a� előjeleket 
ér�i valaki, a� nagy valós�ínű-
séggel anginás tünet.

• Angina alakul ki, ha vala-
mely erőfes�ítés, stress� vagy 
i�galom miatt a s�ívi�om extra 
vérellátást igényel, amely nem 
teljesíthető, mert a kos�orúér 
artériák a �sírlerakódások mi-
att les�űkültek. A s�ívi�om ke-
vés vért kap, és fájdalomér�et-
tel reagál. Pihenéssel a vérigény 
a normális s�intre süllyed, és a 
fájdalom alábbhagy. A s�ívi�om 
nem károsodik. A s�ívrohamok 
körülbelül egyharmada a�onna-
li halált oko�.

A SZÍVROHAM TÜNETEI

• A s�ívroham tünetei már 
magát a s�ívrohamot jel�ik. 
Tehát a beteg, akinek éppen in-
farktusa van, e�eket a tüneteket 
és�leli.

• A fent leírtho� hasonló fáj-
dalom, de még komolyabb és 
elhú�ódóbb (hoss�abb, mint 30 
perc). A fájdalom nem enyhül 
pihenés hatására.

• Hideg veríték.
• Légs�omj.
• Hányinger/hányás.
A s�ívroham a� anginánál 

csak egy fokkal halad tovább. 
Tulajdonképpen annyi a különb-
ség, hogy a fellépő angina során 
a� erekbe egy vérrög el�árja 
a� utat és máris infarktusról 
bes�élünk. Ilyenkor vis�ont a 
s�ívi�om már károsodik. Mivel 
a két jelenséget éppen csak egy 
hajs�ál, vagyis egy vérrög vá-
las�tja el egymástól, fontos len-
ne, hogy több figyelmet s�entelj 
a� anginának. 

A dohány�ás elhagyása, a 
több fi�ikai aktivitás, a� étke-
�ésre történő odafigyelés olyan 
életmódi ténye�ők, melyek je-
lentősen csökkentik a s�ívro-
ham kialakulásának kocká�atát. 

Ha nagy területű s�ívi�om 
teljes vérellátása s�űnik meg 
hirtelen, s e� nem oldódik meg 
perceken belül, akkor s�ívi�om-
infarktusról bes�élünk. Mivel a 
s�ívi�om teljes pus�tulása kb. 
6 óra alatt követke�ik be a� el-
�áródástól s�ámítva, e�en időn 
belül, ha a� el�áródás megnyí-
lik, s a vérellátás helyreáll, ak-
kor a s�ívi�om-károsodás nem 

les� teljes. Nyilvánvaló, hogy 
minél rövidebb ideig tart e�en 
6 órán belül is a� el�áródás, 
annál csekélyebb a pus�tult s�í-
vi�om hetekig eltarthat. A s�ív-
infarktus gyakran nem jár olyan 
drámai tünetekkel, mint ahogy 
a�t a tévében vagy a mo�iban 
láthatjuk. Nőknél, idősebb bete-
geknél, illetve cukorbetegeknél 
a s�ívinfarktus tünetei kevésbé 
kifeje�ettek. Vannak olyanok, 
akiknél egyáltalán nincsenek 
és�lelhető jelek. A� infarktus tü-
netei nagymértékben függnek.

Ritkábban a� infarktus elté-
rő („atípusos”) tünetekkel je-
lentke�het. Alsó fali infarktus 
esetén gyakran hasi fájdalom 
ve�eti be, esetleg hátba sugár�ó 
fájdalom, hasi kellemetlen dis�-
komfort ér�és, gyakori böfögési 
kénys�er.

Néha tünetmentesen is le-
játs�ódhat, a� utólagos orvosi 
vi�sgálat deríti fel a� infarktus 
tényét.

Lényeges különbség a� an-
gina pectoris és a� infarktus 
kö�ött, hogy a� angina pectoris 
nitráttartalmú gyógys�er nyelv 
alatti bevitelével többnyire 
gyorsan, percek alatt megs�ű-
nik, míg a� infarktus tüneteit e� 
nem s�ünteti, legfeljebb kismér-
tékben enyhítheti.

A SZÍVINFARKTUS 
HELYSZÍNI ELLÁTÁSA

Potenciális s�ívinfarktusho� 
a�onnal mentőt kell hívni a 112-
es telefons�ámon. A kiérke�ő 
rohamkocsi (vagy esetkocsi) 
a helys�ínen felállítja a� infar-
ktus diagnó�isát, megke�di a 
helys�íni ellátást, majd a leg-
kö�elebbi fogadóhelyre s�állítja 
a pácienst. A helys�ínen fontos 
a megfelelő po�icionálás (félig 
ülő testhely�et, lelógatott vég-
tagok), a vér oxigén-telített-
ségének folyamatos mérése 
(SpO2), mielőbbi oxigén adás 
orrs�ondán (2-4 l/min), de in-
kább arcmas�kon (10-14 l/min) 
keres�tül, pul�us és vérnyomás 
mérés, illetve 12-elve�etéses 
EKG kés�ítése (ha a� EKG-n 
ST-elevációt látunk, a diagnó�is 
felállítható). 

A SZÍVINFARKTUS KEZE-
LÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A s�ívinfarktus ke�elésének lé-
nyege a� érintett s�ívi�omterület 
vérellátásának a helyreállítása a 

lehető legrövidebb időn belül (re-
perfú�ió).

Ennek lehetőségei a követke-
�ők:

• A� érel�áródást oko�ó vérrög 
gyógys�eres feloldása

• A� érel�áródás mechanikus 
megnyitása s�ívkatéteres eljá-
rással

• A� el�áródott érs�akas� 
megkerülése s�ívsebés�eti be-
avatko�ás során kés�ített áthida-
lással (bypass)

• A fentieken kívül igen fontos 
a tünetek ke�elése, valamint a s�í-
vinfarktus s�övődményeinek (pél-
dául s�ívritmus�avarok) ke�elése.

• Gyógys�eres vérrögoldás: A 
s�erve�etben keletke�ő vérrögök 
maguktól feloldódnak napok – 
hetek alatt. Infarktus esetén e�t 
nem lehet megvárni, emiatt olyan 
anyagot juttatnak a s�erve�etbe, 
amely a vérröghö� kötődve akti-
válja a s�erve�et saját vérrögoldó 
rends�erét, amely rövid időn be-
lül a vérrögöt feloldva a véráram-
lást megindítja. 

• S�ívkatéteres ke�elés: Jelen-
leg a legjobb eredményeket e��el 
a móds�errel lehet elérni. Lénye-
ge, hogy a combartérián (vagy 
egyéb nagy verőéren) keres�tül 
speciális katétert ve�etnek a ko-
s�orúér eredésébe, majd e�en 
keres�tül nagyon finom es�kö-
�ökkel a� el�áródást mechani-
kusan megnyitják, e�t követően 
egy „belső érproté�is”, ún. stent 
behelye�ésével a s�űkült eret 
is kitágítják, s a� érfal sérülését 
stabili�álják. A móds�er öss�e-
foglaló neve a primer coronaria 
intervenció (PCI). 

• S�ívsebés�eti ke�elés: A he-
veny s�ívi�ominfarktus ke�elésé-
ben ma már nem jön s�óba, csak 
igen speciális, s�övődményes 
esetekben (például s�ívsövény 
repedés, s�ívbillentyű les�aka-
dás).

A s�ívroham gyanúja estén 
s�ükséges teendőkről különbö�ő 
tévhitek keringenek.

A�t javasolni valakinek, hogy 
s�ívinfarktus gyanúja esetén ne 
feküdjön le, hanem ülve, vagy ne-
tán állva várja a mentőt, a� már 
nem butaság, hanem felelőtlen-
ség. Minden mo�gás (i�ommun-
ka) e�t a� állapotot rontja. Tehát 
s�ívinfarktus gyanúja esetén 
s�igorú mo�gástilalom, és a be-
teg fekve, maximum megemelt 
felsőtesttel (több párna a fej, hát 
alá) várja a mentőt.

 Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep há�iorvosa
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A 2016-os nyár, és különö-
sen az előző hónap, július 
– mint egyébként mindig – 
rendesen feladta a leckét 
a kiskertben, és általában 
a mezőgazdaságban szor-
goskodóknak.

Volt, ahol egy nap alatt 
lehullott a máskor havi 
csapadék mennyisége, má-
sutt meg öntö�ni kellett a 
konyhakertet. A júliusi át-
lagos csapadékmennyiség 
100 év átlagában 60 mm. 
E� gyakorlatilag egy hét 
alatt lesett Katonatelepen 
is. Ennek iga�olása a mellé-
kelt ábra, ami a Katonatele-
pi NAIK Kutató Állomás bo-
csájtott rendelke�ésünkre 
(e�úton is kös�önet érte).

Általánosságban elmond-
ható, hogy a� augus�tus 
már a kertben is a betaka-
rítás hónapja. Idén ugyan 
éppen a s�élsőséges időjá-

rás miatt a gabona aratása 
is épphogy befeje�ődött, 
de a kertekben már javá-
ban s�orgoskodnak a kert-
barátok, his�en a legtöbb 
termény betakarítása nem 
tűr halas�tást, és a jövő 
feladataira is fel kell már 
kés�ülni.

A paprika, paradicsom, 
uborka folyamatos s�edése 
mellett már letörhetjük a 
csemegekukorica-csöveket, 
a tökfélék és a dinnyék is 

beérnek. Akinek fokhagy-
mája s vörös- meg lilahagy-
mája is van, a�t is fels�ed-
heti. A vöröshagymánál 
a�onban érdemes odafi-
gyelni, hogy a nyaki rés� �á-
ródjon, mert különben nem 
les� tárolható hoss�abb 
ideig, ehhe� csapadékmen-
tes napokra van s�ükség. 

A fels�edett hagymát e�ért 
még 10-12 napig érdemes 
a napon s�árítani vagy utó 
érlelni, hogy a buroklevek is 
beérjenek, les�áradjanak, 
illetve megvastagodhassa-
nak. E�után érdemes még 
átválogatni a tárolásra s a 
rövid időn belül fogyas�tás-
ra kerülő hagymákat. 

KERTÜNK – HÁZUNK n  Katonatelepi Közügyek

Dr. Kerényi Zoltán

A globális felmelegedés újabban tapasztalható tünetei a kertben
A� utóbbi 5-10 évben s�ámos 
jelét tapas�talhattuk meg a 
globális felmelegedés hatásá-
nak. Nehé� lenne valameny-
nyi negatív követke�ményét 
rés�lete�ni a kertjeinkben, de 
s�eretném most felhívni a fi-
gyelmet két olyan jelenségre, 
ami gondot oko�ott, kérdése-
ket vetett fel Katonatelep kert-

barátaink körében is. A� egyre 
gyorsuló életben, kommuni-
kációban alig vess�ük és�re, 
hogy mennyire tágul a világ, 
nemcsak a� ember, hanem a� 
élő világ egés�e s�ámára is. 
Korábban alig, vagy egyálta-
lán nem ismert növények ál-
latok tűnnek fel olyan tájakon, 
ahol korábban csak a hírüket 

hallották. A Kárpát medencé-
ben és termés�etesen Kato-
natelepen is feltűnnek olyan 
élőlények, növények, rovarok, 
kóroko�ók, melyeket koráb-
ban csak s�akkönyvekből, 
híradásokból ismerhettünk. 
Most két ilyen élő s�erve�ettel 
ismertetném meg a� olvasó-
kat, melyeket a kö�elmúltban 

meglepetéssel és�revehettek 
környe�etükben. A Katonate-
lepi Facebook csoport tagjai 
olvashatták Falu György Kép-
viselő úr levele�ését a ho��á 
inté�ett növényvédelmi prob-
lémáról, aminek ke�elésében 
is inté�kedett. E� a� amerikai 
lepkekabóca (Metcalfa prui-
nosa) volt.

Amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa)
A fajt 1979-ben hozták 
be Észak-Olaszországba, 
ahonnan hamarosan el-
terjedt egész Itáliában. 
Mivel melegigényes faj, 
így Európa déli részén ter-
jedt el először – leginkább 
fás szárú növényeken, fő-
ként díszfákon károsított. 
Magyarországon először 
2004-ben regisztrálták a 
kártevőt.

A Facebook csoport lapja-
in rés�letesen olvashattak a 
kártevőről, e�ért most csak 
néhány kiegés�ítést tennék 
e��el kapcsolatban:

A kártevő rendkívül polifág, 
eddig több mint 290 tápnö-
vényét írták le. Elterjedése 
magán- és kö�területen is je-
lentős, fás- és lágys�árú növé-
nyeken egyaránt megél. A�ért 
ne ére��ük kertjeinket telje-
sen védettnek, mert a� ön-

kormány�at, képviselőnk kö�-
benjárására, a külterületeken 
a s�únyogirtásho� hasonlóan 
permete�ést vég�ett! Fás nö-
vényeknél a hajtásvégek, a�ok 
�senge csúcsai, a sarjhajtások 
és ví�hajtások kedvenc meg-
telepedési helyei. A kártevő 
terjedését és fels�aporodását 
a� utóbbi évek s�ára�, meleg 
időjárása foko�ta. A hasonló 
jellegű időjárás esetén fo-
ko�ott kártétele és további 
terjedése várható. Megjele-
nése esetén ajánlott a kertet 
tü�etesen átvi�sgálni, hogy a 
fertő�ési gócok nyilvánvalóvá 
váljanak.

Leggyakrabban károsított 
növényfajok a� ostorfa, juhar, 
kőris, hárs, platán, vadges�te-
nye, borostyán, tű�tövis. E�en 
kívül a gyümölcsfák, a s�őlő, 
dís�fák és dís�bokrok, cser-
jék hajtásait, leveleit fertő�i, 

de nem veti meg a lágys�árú 
növényeket (virágokat) sem, 
még a gyomnövényeken is 
megteleps�ik. A fehér vias�os 
telepeket a fertő�ött hajtással 
együtt folyamatosan vágjuk le, 
és �sákban gyűjtve távolítsuk 
el a kertből, semmisítsük meg. 
E��el a móds�errel a fels�apo-
rodás állítható meg, a lárvák 
elleni, permete�ős�eres vé-
deke�és csak időleges védel-
met ad! Ami hatékonyabb, a� 
a megelő�és. Tél végén enyhe, 
fagymentes napon olajtar-
talmú (Agrol, Biola, Vektafid 

A) s�errel kell lepermete�ni 
a fákon telelő tojásokat. E� a 
móds�er elpus�títja a tojáso-
kat.

Céls�erű móds�er a lárvák 
és a kifejlett kabóca ellen a 
fels�ívódó hatású rovarö-
lő s�erek alkalma�ása is, de 
környe�etkímélő, vegys�ert 
kevésbé has�náló há�ikertek-
ben e� nem ajánlott. Ha mégis 
e�t válas�tanánk, a tiameto-
xam hatóanyagú Actara 25 
WG, a� acetamiprid hatóanya-
gú Careo, Mospilan 20 SP és 
Spilan hatékony. Termés�etes 
ellenségként igen hatékony a 
Neodryinus typhlocybae für-
kés�dará�s, amit a legtöbb 
ga�daboltban is lehet kapni.

Ugyancsak a globális fel-
melegedés hatására találko�-
hatunk ha�ánkban, és saját 
tapas�talatom alapján, Ka-
tonatelepen is, a� ú.n. „óriás 
tőrös dará��sal” (Megascolia 
maculata)
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Augusztus egyértelműen a betakarítások ideje, és 
minden háziasszony próbál felkészülni a téli, vitamin-
szegényebb hónapokra, eljön a befőzések, gyümölcsel-
tevése, betárolások időszaka. Mostani számunkban 
szeretnénk egy rovatot indítani, amelyben az olvasók 

által már kipróbált receptek adnánk közre, számítva 
olvasóink hozzászólásaira, tapasztalataira. Első írá-
sunk is két olvasói receptet közöl a legaktuálisabb 
gyümölcs, az alma és a szilva felhasználásáról. Várjuk 
receptjeiket!

ALMARÉTESHEZ

Erre a célra legalkalmasabbak a� augus�tus végén érő alma-
fajták.

Annyi s�ép, egés�séges, savanyú almát hámo�unk és res�elünk 
meg, amennyi egy ötliteres üvegbe s�orosan belefér. A megre-
s�elt almát a� üvegből egy �ománco�ott edénybe kis�edjük, 1 dl 
rumba egy kávéskanál ben�oesavas nátriumot feloldunk, és 1 kg 
cukrot nagyon kevés ví��el s�iruppá fő�ünk. A� elkés�ített almá-
ra elős�ör a rumos oldatot öntjük, és jól elkeverjük vele, a�után 
ho��áadjuk a forró s�irupot folytonos keveréssel.

E�után a� almát viss�arakjuk a� üvegbe jó s�orosan, és ráönt-
jük a levet úgy, hogy ellepje (egy kevés lé esetleg kimarad). A� 

üveget dupla celofánpapírral s�orosan lekötjük, és hűvös helyre 
tess�ük. Kb. 4 hét múlva már lehet has�nálni belőle, a megma-
radt rés� nem romlik meg. Termés�etesen kisebb üvegekbe is 
lehet tölteni.

Réteshe�, almás pitéhe� így mindig van ké�nél töltelék, és ahol 
a� alma a kertben megterem, ily módon a tárolás egys�erűbb.

SZILVA NYERSEN, RUMMAL 

A nagy s�emű magvaváló s�ilvát megmossuk, és kimago��uk. 
3 kg s�ilváho� 1 kg cukrot, 1 kávéskanál s�alicilt és 5 cl ru-
mot öntünk, jól öss�ekeverjük, és egy napig állni hagyjuk. Ekkor 
s�alicilos rummal kiöblített üvegekbe töltjük, a tetejére egy evő-
kanál rumot öntünk, lekötjük és s�ára�, hűvös helyre tess�ük. 
Gombócho�, tés�tákho�, gyümölcssalátákho� has�náljuk.

(A receptet lejegyezte: Belánszky Piroska)

A hónap receptjei

Mit lehet ültetni még augusztusban? 
Konyhakertben téli és ős�i 
retekfajták kö�ül válas�tha-
tunk, esetleg átteleltetésre 
is alkalmas spenót- és sós-
kafajtákkal is kísérlete�he-
tünk (Pallagi nagylevelű). Aki 
tehát a kertjéből s�eretne 
s�inte a hajtatott spenóttal 
vagy sóskával a�onos idő-
ben friss leveleket s�edni 
kora tavass�al, annak jól 

előkés�ített aprómor�sás 
vetőágyat kell kés�ítenie a� 
apró magvaknak. Különösen 
érvényes e� a sóska vetésé-
re, mert ennek magjai sokáig 
elfeks�enek, nehe�en csírá�-
nak. E�ért foko�ott figyelmet 
kíván a talaj előkés�ítése, s 
a vetésmélysége se haladja 
meg a 2 cm-t, ami vis�ont 
rends�erint a folyamatos ön-

tö�ést is megkívánja, his�en 
a felső réteg gyorsabban 
kis�ikkad, ha elmaradna a 
már-már megs�okott mon-
s�unos eső�és. 

A� elmúlt idős�ak bősé-
ges csapadékának eredmé-
nyeként a gyomok is erőtel-
jes növekedésnek indultak, 
e�ért érdemes a kapát is 
ké�be venni. Ne hagyjuk, 

hogy magot neveljenek. A 
nedves talajból egyébként is 
könnyebben kigyomlálhatjuk 
a nemkívánatos növényeket. 

Befeje�ésül még a s�amó-
catelepítésről is essék s�ó. 
Augus�tusban még telepít-
hetünk s�amócát, mert a 
későbbre halas�tott ültetés-
ből már nemigen várhatunk 
termést jövőre. Ha nem tart 
ki a nyári esős s�e�on, akkor 
érdemes öntö�éssel segíteni 
a jó begyökeresedésüket.

Óriás tőrös darázs
A� óriás tőrösdará�s (Megas-
colia maculata) nem csak ha-
�ánk, de Európa legnagyobb 
dará�sfaja is. Kontinensünk 
déli felén található meg fő-
ként. A� utóbbi években a 
növekvő kö�éphőmérséklet 
hatására nálunk is megje-
lent.  Sárgafejű nősténye a 40 
mm-t is elérheti, a fekete fejű 
hím a�onban kisebb (20 mm-
). Homloka piros, potrohán 
négy sárga folt van, teste fe-
kete. Lábai tüskések, s�árnyai 
füstösek. Nagy termete miatt 
a lódará��sal (Vespa crab-

ro) esetleg öss�etéves�thető 
rovar békés termés�etű, ám 
amellett, hogy békés termé-
s�etű, megválto�ott viselke-
dése tudományos s�empont-
ból figyelemre méltó. Védett 
rovar, félelmetes külseje elle-
nére sem írtható, egy példány 
es�mei értéke 50.000 Ft. A 
parkokban és kiskertekben 
való megjelenésük oka lehet, 
hogy a dara�sak ga�daállatot 
váltottak, Előfordulhat, hogy 
most például cserebogár-pa-
jorokat válas�tották lárváik 
táplálékául, e�ek pedig a ker-

tek, parkok talajában is meg-
találhatók.

Petéit a leme�escsápúak 
lárváiba helye�i. Kifinomult ér-
�éks�erveivel pontosan meg-
találja célpontját, a korhadt, 
például a� orrs�arvú bogár 

lárváinak ideális táplálékot 
jelentő tölgyfa kérgében tojó-
csövével áts�úrja a háncs-, il-
letve farés�t, a� áldo�at mo�-
gásért felelős idegcsomóját 
lebénítja, így bi�tosítva táplá-
lékot fejlődő utódjainak.

Főbb növényvédelmi augusztusi teendők: 
A fő betakarítási időszak miatt ügyelnünk kell a permetezőszereknél előírt várakozási időkre, és nagyon fi-
gyelni a szőlők és más gyümölcsök Botrytis (szürkepenész) elleni védelmére, amiről szeptemberi számunkban 
részletesebben is beszámolunk.
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A földvásárlás körülményei
Az előző lapszámban arra 
a felette érdekes tényre 
derült fény, hogy Mathiász 
János már 1889 tavaszán 
ellátogatott Katonatelepre 
– Katona Zsigmond meg-
hívására – amint az az 1. 
sorszámot viselő levélből 
kiderült.

A� elő�ő laps�ámban hivat-
ko�ott 42 db Mathiás� levél 
1889. március 11. és 1895. 
december 16. kö�ött íródott. 
Tehát Mathiás� 1898-ban 
bekövetke�ett Katonatelepre 
költö�éséig még 2-3 év telt 
el a� „utolsó” levél után. Ter-
més�etesen nem tudhatjuk, 
hogy a� 1889. március 11. 
–én s�ületett levél volt-e a� 
első a levele�ésükben, mint 
ahogyan a� is valós�ínűsíthe-
tő, hogy a� 1895. december 
16-ai, 42. sors�ámmal jel�ett 
levél sem a� utolsó volt le-
vélváltásaik során. A Katona 
család hagyatékaiban fellelt 
Mathiás� leveleket „valaki” 
piros ceru�ával sors�ámo�ta 
meg. Feltehetően és remélhe-

tőleg nem Katona Zsigmond 
tette. Valós�ínűleg valamelyik 
les�árma�ott, aki rende�-
getni próbálta a levele�ést. 
Katona Zsigmondot a róla 
írt életraj�ok nyomán nagyon 
elfoglalt, de nagyon alapos 
egyéniségnek ismerhettük 
meg. Feltehetően valamennyi 
Mathiás� levelet megőr�ött, 
de akkor hová lettek a� 1895. 
december 16. –a után íródott 
levelek, mert a� nagyon való-
s�ínű, hogy a levele�és nem 
s�akadt meg a 42. sors�ámú 
levél után sem. A 41. sor-
s�ámú levél pedig még 1892 
–ben íródott – sajnos ennek 
a levélnek a „s�éle” hiány�ik, 
így a pontos dátumát sem 
tudjuk, a tartalmát is úgy kel-
lett „kikövetke�tetni”. E� alatt 
a kö�el 3 év alatt is bi�tosan 
s�ámtalan levélváltás történt. 
Jelenleg a�onban e 42 db le-
vél alapján tudjuk nyomon 
követni a� eseményeket. Ér-
dekes lett volna olvasni Kato-
na válas�-leveleit is - amelyek 
feltehetően megs�ülettek -, 

de e�ekre e� ideig nem akad-
tunk rá. Érdeklődtünk a Mat-
hiás� les�árma�ottaknál is, 
sikertelenül.

Mathiás� 2. s�ámú levelé-
ben arról ír, hogy a terve�ett 
„colonia” (ld. település, birtok; 
itt telepítés, s�őlőbirtok jelen-
téssel) létesítése céljából vett 
70 kat. hold földterületet a� 
eladó fél, S�eles Jó�sef 5-5 
kat. hold nagyságú parcel-
lákra os�tja be és a� erről 
kés�ített térképet eljuttatja 
Mathiás� rés�ére. Feltehető-
en erre nem került sor, mert 
Mathiás� a fentieket sürgetve 
Katona kö�benjárását kéri. 
Levelében már a� első 5 kat. 
hold telepítési tervét is leírja, 
amelyben a fajtagyűjteménye 
mellett nagyobbrés�t a Chas-
selas fajtakör legkiválóbb tag-
jait említi.

Mathiás� katonatelepi föld-
vásárlásának tényleges idő-
pontjára utal Váry István: 
Katona Zsigmond élete és 
munkássága című munkájá-
ban. „Mathiás� 1889. novem-

ber 10-én írta alá a Kecskemé-
ti Takarékpén�tár Egyesülettől 
egyelőre 17 holdnyi homok-
földre vonatko�ó ideiglenes 
adásvételi s�er�ődést, és 
1890 elején már megke�dte 
a s�őlőtelepítést.” A� első 
10 alaposan „áttanulmányo-
�ott” Mathiás� levél alapján, 
1889 év végén, vagy 1890 
tavas�án indult el a� első 
parcellák „mélyforgatása”, 
vagy ahogyan arra Mathiás� 
hivatko�ik, a „rigoliro�ás 3 
lábnyi mélységben” (1 láb = 
20 - 31 cm). Mathiás� utal 
arra, hogy a vételár 1/3 –át 
fi�ette ki a vételkor, a többit 
„betáblá�tatta” és a követke-
�ő években, rés�letekben tör-
les�tette. A levelekben hivat-
ko�ott és mindkettőjük által 
elkés�ített parcella-beos�tás 
„terv-raj�ára” nem akadtam 
rá e� ideig. A� bi�onyos, hogy 
a� első parcellák a Katona 
birtok s�oms�édságában lé-
tesültek. A két jó barátból va-
lóban s�oms�édok lettek.

          Lázár János
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