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Május az ígéret és a pünkösd hava

A hónap nevének eredetét többfélekép-
pen magyarázzák, hiszen a latin Maius 
hónapot Ovidius szerint a meglett korú-
ak (maiores) tiszteletére nevezték volna 
el, de úgy is említik (ami valószínűbb), 
hogy a régi római Maia istennő vagy 
férfi párja Maius volt a névadó. A gö-
rög mitológia szerint Maia a pleiászok 
(Fiastyúk csillagkép istennői) egyik csil-
laga volt, Zeusz szeretője, és a főisten-
nel együtt töltött éjszakák eredménye-
ként Hermész (latin Mercurius) anyja. 
Hermész az asztrológia májusi Ikrek 
jegyében van „otthon”. A görög maia 
szó „anyácskát”, „dajkát”, „bábát”, a 
dór nyelvjárásban „nagyanyát” jelen-
tett. Maia a növekedés és a szaporulat 
felett bábáskodott, s a május valóban a 
növekedés hónapja. A hónap régmúltját 
tekintve, a május mindenütt a nyár egy-

féle aggódó adventjének tűnik, aminek 
a jövendő termés féltése volt az alapja.

Katonatelepi közösségünket nézve, mi 
is a növekedés reményével és féltésével 
vágunk neki a nyárelőnek, és ebben a 
lapszámban több területen szeretnénk 
ismertetni olvasóinkkal a közelmúlt 
fontosabb eseményeit, az elindult fej-
lesztéseket, materiális és szellemi terű-
eteken, kertjeinkben, környezetünkben, 
emberi kapcsolatainkban. A megszo-
kott rovatokon túlmenően többet fog-
lalkozunk a településfejlesztés aktuális 
kérdéseivel (sportpálya, utak állapota), 
valamint egy kis szellemi táplálékként 
az iskola diákjai által benyújtott irodal-
mi pályázat írásaival, történeti „múltba 
nézővel”, érdekes katonatelepi emberek 
megismertetésével gondolataik közlé-
sével.

Csanádi Imre:

Május dicsérő

Május, mosolygó,
békák torkát megoldó.
Gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz madarat,
meghozod a nyarat.
Pölyhös fecskét,
 fára cseresznyét! 
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Újabb szakaszába ért az új sport- és  
szabadidőközpont fejlesztése
A tavaly példa nélkü-
li részvétellel megtartott 
lakossági fórumon egyet-
len kétely megfogalmazá-
sa mellett nagy örömmel 
nyugtázták a jelenlévők, 
hogy a Vadalma/Jegenyefa 
utcai zárt terület helyett a 
Platán utca menti, Lombos 
utcával szemközti területen 
lesz ismét a sportpálya.

Az újságban képviselő úr fo-
lyamatosan tájékoztatta az ol-
vasókat arról a közel egy éves 
folyamatról, amelynek vég-
eredményeként 2016. január 
17-én jogerőssé vált a két em-
lített Terület Rendezési Tervi 
(TRT) jogállása: A festőműhely-
lyel szemközti kis bekerített te-
rület ismét lakóövezeti, míg az 
óvodával szemközti 32000 m2-
es területből mintegy 20000 
m2 pedig sport célú övezetbe 
került.

A jogi előkészítésekkel pár-
huzamosan mi sem tétlen-
kedtünk, a közös egyeztetések 

legfontosabb ered-
ménye az a követ-
keztetés volt, hogy 
egy operatív, ütő-
képes, nagy létszá-
mú sportegyesület 
megalakítása nélkül 
az új terület „bel-
akása”, a majdani 
létesítmények üze-
meltetése megold-
hatatlan, s így fenn-
tarthatatlan lenne.

Így 2015-ben a 
Katonatelepi Sport 
Egyesület (KSE) 
10 fővel bejegyzett 
egyesületként hiva-
talosan is létrejött.  
Örömmel jelenthetem, hogy 
mára a tagság létszáma 34 
főre emelkedett. Látva az itt 
élők lelkesedését, az egyesület 
vezetése Tóth Viktor igen szé-
les körű sportdiplomáciai kap-
csolatait kihasználva felvette 
a kapcsolatot a Magyar Lab-
darúgó Szövetséggel és a KLC 

vezetésével is annak reményé-
ben, hogy a terület fejlesztése 
első lépcsőjeként egy műfüves 
22x42-es focipálya építésére 
pályázhassunk.

Képviselő úrra hárult az a 
feladat, hogy a város vezetését 
meggyőzze a pályázat benyúj-
tásához szükséges mintegy 

10 millió Ft-os 
önrész felvál-
lalásáról szóló 
nyilatkozat meg-
tételéről. Mint 
mondta, nem 
volt nehéz dolga. 
Po lgármester 
asszony, látva 
azt a szisztema-
tikus, több mint 
egy éve tartó cél-
tudatos munkát, 
kevesebb, mint 5 
másodperc alatt 
biztosította őt 
támogatásáról. 
A legerősebb 
érv az egyesü-

let megalakítása volt. A város 
ugyanis szívesen támogat min-
den életképes, fenntartható öt-
letet, amelyen érzékeli a lakos-
sági igényt, támogatást is.

Ezt követően a város szak-
emberei 10 nap alatt (!!) el-
készítették és benyújtották a 
pályázatot. Reményekkel telve 
várjuk a pályázat eredményét. 
Tennivaló azonban addig is bő-
ven akad, főleg, ha figyelembe 
vesszük, hogy sikeres pályázat 
esetén is valószínűleg 2017-re 
húzódik a megépítés. Az idei 
évi választókerületi keretből ja-
vaslatként 1.650.000 Ft-os tá-
mogatás került a bizottság elé, 
amelyhez további 1.650.000 Ft 
kiegészítést is remélünk Pol-
gármester asszonytól, hiszen 
ezt a pénzt kizárólag infra-
strukturális beruházásokra, 
futópálya elkészítésére, köz-
művesítésre, kerítésépítésre 
szeretnénk fordítani. 

Balla Krisztián és 
Falu György

A régi sporttelep térképen, most már beépíthető Lf. övezetbe sorolt

Az új, rendeletben kialakított sportpálya térképe (K Sp 0134)
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Nem minden az, aminek látszik,  
avagy mi lesz veled, Ceglédi út?
Zajlanak az egyeztetések 
a 441-es úttal kapcsolat-
ban is. A helyszín bejárá-
sa megtörtént. Két dolgot 
kell külön választanunk. 
Az egyik az út műszaki ál-
lapota, a másik az út for-
galmi rendje. 

Lássuk a száraz tényeket. 
A Ceglédi út, bár kettévágja 
Katonatelepet, ennek ellené-
re a forgalmi rendje nem a 
lakott területen megszokott 
szabályok szerint van meg-
határozva, hanem a lakott 
területen kívüli forgalmi sza-
bályok az irányadóak. Azaz, 
hacsak ezt közúti jelzőtáb-
la másképpen nem rendeli, 
akkor 90 km/óra a 
megengedett ma-
ximális sebesség, 
az út mentén vá-
rakozni kizárólag 
az úttesten kívül, 
az útpadkán sza-
bad.  Használható 
a távolsági fény-
szóró is. A gyalogos 
áthaladás csakis a 
kereszteződésekben 
engedélyezett. 

A Ceglédi út álla-
mi területen, állami 
fenntartásban, üze-
meltetésben van. 
Itt az önkormányzat 
ugyan jelezhet prob-
lémákat, kérhet vál-
toztatásokat, ám eze-
ket a Magyar Közút 
Nonprofit ZRT vizs-
gálja meg és szakmai 
döntése alapján mér-
legeli, hogy mit tesz, 
vagy nem tesz.

Időközben a Vá-
rosházán is zajlott 
egy egyeztetés, ame-
lyen a Település Rendezési 
Terv módosítása volt a téma, 
a 441-es úttal kapcsolatban 
folytattunk egy bő félórás 
megbeszélést. Én azon az ál-
lásponton vagyok, hogy a Ceg-
lédi út Katonatelepet kettévá-
gó szakaszán minél több le-és 
felhajtási lehetőséget kell biz-
tosítani, hiszen ez mégiscsak 
egy közel 3000-es település. 
El tudja valaki azt képzelni, 

hogy mindössze 3 csomópont-
ban lehessen le,- és felhajtani 
a 441-es útról? Márpedig je-
lenleg ez a helyzet, legalábbis 
jogilag. A vasút felöli oldalon 
található útcsatlakozások 
nagy része ugyanis nincsen 
jelölve a földhivatali alaptér-
képen, nincsen kialakítva és 
önálló helyrajzi számmal el-
látva. Magyarul: ezek a csatla-
kozások ugyan csomópontnak 
látszódnak, akként is használ-
juk őket, jogi értelemben véve 
viszont nincsenek. Tehát elvi-
leg – no ez suttogva mondom 
– bármikor korláttal, árokkal 
lezárhatóak lennének. Éppen 
ezért javasoltam és kértem is, 

hogy ezeket az útkapcsolato-
kat jelenítsük meg a térképen, 
így azok „hivatalossá” válnak, 
ki lehet helyezni előzni tilos, 
illetve alacsonyabb rendű út 
csatlakozására figyelmet felhí-
vó előjelző táblát is. 

A 441-es katonatelepi sza-
kaszát forgalomszervezési 
szempontból felülvizsgáltuk. 
A biztonságosabb közlekedés 
érdekében a Magyar Közút-

kezelő több forgalmi jelző-
tábla kihelyezését is vállalta. 
És, bár kétségtelen, hogy 5 
év alatt mindössze 9 baleset 
történt, nem árt, ha a forgalmi 
helyzet ezen táblák segítségé-
vel egyértelműbbé válik. Min-
denesetre táblák ide vagy oda, 
forgalomszabályozás ide vagy 
oda, ha a figyelem lankad, azt 
semmilyen kanyarodó sávval 
vagy egyéb intézkedéssel nem 
lehet orvosolni. Ezt pedig ak-
kor állapítottuk meg, amikor a 
baleseteket vizsgáltuk, sajnos 
egyetlen egy sem lett volna 
elkerülhető, bárhogyan is lett 
volna szabályozva a forgalom.

A sebességhatár marad 90 
km/óra, aminek so-
kan örülnek, sokan 
nem, tudom, hogy ez 
megosztja a települé-
sen élőket. Én hosz-
szabb távon a lakott 
terület jelzőtáblákkal 
történő kijelölését 
tartom célnak, eh-
hez persze sok min-
dent kellene megvál-
toztatni, leginkább 
emelt szintű közvilá-
gítást kellene építeni. 
Erre nem látok reális 
esélyt az elkövetkező 
néhány évben, addig 
maradnak a forga-
lomszabályzási esz-
közök. No és persze 
az út minőségének 
a javítása, amit is-
mételten kértem a 
Közútkezelő pálya-
fenntartási mérnök-
ségétől. Sajnos az Ő 
keretük is véges, és 
azt hiszem nem kell 
ecsetelnem, hogy a 
megyében hol  milyen 

állapotú utak vannak. Mérnök 
úr találóan azt mondta, reméli, 
hogy senki nem hiszi azt, hogy 
Ők abban érdekeltek, hogy az 
út ilyen állapotban maradjon. 
Amint lesz rá lehetőségük, 
próbálnak javítani rajta, nagy 
beavatkozásra természete-
sen akkor számíthatunk, ha 
eldőlt, hogy mi is lesz a sor-
sa a 441-es útnak, legalábbis 
ami a Nagykőrös-Kecskemét 

szakaszt érinti. Tény az, hogy 
Katonatelep-Nagykőrös kö-
zött kb. 10000 E/nap, Kato-
natelep és az elkerülő út kö-
zött pedig már 13000 E/nap 
mérhető. Ez azt jelenti, hogy 
katonatelep mintegy 3000 E/
nap forgalmat ad a 441-eshez. 
(E/nap: egységjármű/nap, egy 
fiktív mérőszám, amely a for-
galomszámláláskor mért kü-
lönböző járműtípusokat egy 
speciális, adott járműtípusra 
vonatkozó szorzóval megszo-
rozza, így alakul ki az E/nap 
adat. 

Nagyon leegyszerűsítve, ha 
egész nap csak személygép-
kocsi közlekedett volna, akkor 
ennyi személyautónak felel 
meg az aznapi járműterhe-
lés).

Számomra nyilvánvaló, 
hogy ennek a jármű-mennyi-
ségnek valahogyan le és fel 
kell tudnia hajtani a közútra, 
így az álláspontomat ennek 
tükrében alakítottam ki. 

Ez a nézetet nem mindenki 
osztja, a döntés értelem-
szerűen szakmai alapon 
dől majd el. Ez befolyá-
solhatja az út 2x2 sávossá 
bővítésének a kérdését is. 
Természetesen érdemi vál-
tozás esetén ismét írok a 
kérdésről. 

A 441-es út Katonatelepi lejárói. Bekarikáz-
tam a jelenleg hivatalos útkereszteződéseket. 
Fentről lefelé: Iskolánál a lámpás csp., eggyel 
lentebb a Szőlőskert/Jegenyefa u-i csp., alatta 
a Barka utcai csp., legalul a Gyökér utcai csat-
lakozás.

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

Falu György 
önkormányzati képviselő

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
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Megkezdődött a kerékpárút padkanyesése
Amint korábban már jelez-
tem, nagyon fontosnak tar-
tom az utak vízelvezetésének 
kérdését. 

A lakóutcákban is nagyon 
szívesen árkoltatnék, mert a 
lakosság azon kérése, hogy 
ne legyen esőben rengeteg 
hatalmas pocsolya, sajnos 
csak megfelelő vízelvezetés-
sel oldható meg. Ismerem 
az ezzel szembeni ellenérzé-
seket, de akár tetszik, akár 
nem, árkolás, padkanyesés 
nélkül ez a probléma megold-
hatatlan.

A kerékpárút esetében 
a padkanyesés fontossága 
azért is kiemelkedő, mert az 
út szélén felhízott talajban 

meggyökeresedik a növény-
zet, amiben még inkább meg-

áll a homok. Ez a folyamat a 
kerékpárút aszfaltjának roha-

mos romlásához és az út szé-
lességének rohamos csökke-
néséhez vezet.

Kerékpárutakkal kapcso-
latban több hibát is jeleztek, 
telefonon és e-mailben egy 
veszélyes kanyart jelentettek 
be. A Föld Napja alkalmából 
rendezett kerékpáros prog-
ram helyszínén találkoztam 
Banó Gergellyel, aki a 441-es 
út menti kerékpárút egy föl-
dút csatlakozására hívta fel a 
figyelmet, és a mellékelt fo-
tókon mutatja, hogy a nehéz 
gépek letörték a kerékpárút 
aszfaltjának szélét. A VG Kft 
munkatársai végzik a padka-
nyesést.

Falu György

Óvodai életünk
Az óvodában továbbra is 
zajlik az élet, jobbnál jobb 
programokkal. Az elmúlt 
időszakban több olyan 
rendezvényünk is volt, 
ahová „külsős” személye-
ket is hívtunk, vártunk.

Március 31-én tartottuk a 
leendő óvodásoknak és szüle-
iknek az Óvodanyitogatónkat, 
amelyre most is szép szám-
mal érkeztek az apróságok. 
A többség bátran bejött a 
csoportokba, sokat játszott, 
jól érezte magát. Voltak, akik 
kissé visszahúzódóan köze-
ledtek az óvodai dolgozókhoz 
és a gyerekekhez, de hamar 
feloldódtak. És voltak, akik 
végig szemlélődőek marad-
tak. A nap végén azonban 
mindenki élményekkel telve 
ment haza.

Április 23-án, szombaton 
rendeztük meg az alapítványi 
bálunkat. Örömmel mond-
hatjuk, hogy egy jól sikerült, 
remek hangulatú, kulturált 
rendezvényt tudhatunk ma-
gunk mögött. A kezdeti ele-
nyésző létszám a bálra 98 
főre duzzadt. A zenét a Han-
gulat zenekar szolgáltatta, 
mindannyiunk megelégedé-
sére. Jövőre már nem kell 
gondolkodnunk azon, hogy 
ki zenéljen… A vacsorát a 
Holló Lakodalmas és Vendég-
ház biztosította. Mindhárom 
menü nagyon ízletes volt, és 

senki nem maradt éhen a va-
csora után.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni azt a rengeteg 
segítséget, amit kaptunk. 
Elsősorban az óvodás gye-
rekek szüleinek szeretnénk 
köszönetet mondani az 
anyagi támogatásért és a 
kétkezi munkáért egyaránt. 
A bálon való részvétellel, a 
támogatójegyek megvásár-
lásával, a tombolatárgyak 

felajánlásával, a sütemények 
behozatalával mind-mind 
hozzájárultak a Katonatele-
pi Óvodásokért Alapítvány 
támogatásához. Köszönjük 
az iskolától kapott sok-sok 

segítséget is: a tornaterem 
használatának lehetőségét, a 
pakolásban, szőnyegezésben 
kapott önzetlen segítséget 
és a hozzáállást az óvodai 
rendezvényhez. Nagyon kö-
szönjük a jegyek árusítását 
a postán Sajtos Zoltánné 
Margónak, valamint az Önért 
boltok tulajdonosainak (Ta-
kács Józsefnek és feleségé-
nek, Takács Orsolyának) és 
dolgozóinak.

Dékányné Tóth Melin-
da szülőnek azt szeretnénk 
megköszönni, hogy a büfé 

italkészletét és eszközeit be-
szerezte, szállította és Boros 
Nikolett szülővel, valamint 
Boros Gabriella nagynénivel 
egész éjszaka üzemeltette.

Külön köszönetet szeret-

nénk mondani Falu György 
képviselő úrnak és feleségé-
nek, hogy elfogadták a meg-
hívásunkat és megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel, va-
lamint tombolatárggyal járul-
tak hozzá a sorsoláshoz.

Köszönetet mondunk még 
a támogatóinknak: Romhá-
nyi Ferenc fényképésznek, 
az katonatelepi Önért bol-
toknak, a Fornetti Kft-nek, 
Tantó Sándorné Erzsike vi-
rágkereskedőnek, Bodor Ti-
bor szülőnek és feleségének, 
akik a bál alatt ajánlottak fel 
egy élő kisbárányt fődíjként a 
tombolasorsolásra. Volt nagy 
öröme a nyertesnek!

Nagyon köszönjük a fellé-
pést a Fallaway táncegyüt-
tesnek (ahol az egyik tag Gé-
mesné Szőllösi Tímea szülő), 
és az iskola kosarasainak 
(akik többnyire volt óvodása-
ink, és akik előtt óriási jövő 
áll még ezen a téren!)

Nagyon jó volt érezni, meg-
tapasztalni az óvodás kis-
gyerekek érdekében történő 
megmozdulást, a segítőkész-
séget, az összefogást. Azt, 
hogy akiket megkerestünk, 
azonnal igent mondtak; ha 
valamiben elbizonytalanod-
tunk a szervezést illetően, 
megnyugtattak, hogy megold-
juk. Így is lett, megcsináltuk. 
Együtt, közösen a katona-
telepi szülőkkel, barátokkal, 
ismerősökkel.

Jövőre újra együtt szóra-
kozunk majd az ovisokért…

Óvodai alapítványi bál
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Katonatelep keresztelője  
125 éve történt
Talán még napjainkban is 
élnek közöttünk katonate-
lepiek, akik nem ismerik, 
vagy nem ismerik ponto-
san településünk történe-
tét. Szeretnénk nekik is 
segíteni a most induló so-
rozattal, amellyel végig kö-
vetnénk az eseményeket a 
keresztelőig és reménye-
ink szerint azon jóval túl-
lépve akár napjainkig.

A keresztelőig azonban, 
amely 1891. június 1 –én 
történt, hosszú út vezetett. A 
gondolat Katona Zsigmond 
fejében „fogant” meg és a szü-
letésig is több idő telt el, mint 
9 hónap.

A „fogantatásról” így emlé-
kezik meg Katona Zsigmond 
unokája, az akkor 13 éves Ka-
tona Béla.

„Katonatelep” keletkezésé-
nek hiteles története Katona 
Béla Császári és Királyi Tere-
zianum növendékének feljegy-
zése.

„KRÓNIKA”. Kert. 1897. 
febr. 1. III. évf. 3. /46./ sz. 

A Katona telep keletkezése. 
A kecskeméti Katona Telep ke-
letkezését illetőleg egy ottani 
hírlap érdekes reminiszcen-
tiákat1 közöl: tudvalevőleg a 
12 hold2 föld, mely most id. 
K. Zs. úr (Katona Zsigmond) 
tulajdonát képezi és Katona-
telep néven országos hírre 
tett szert még csak pár éve is 
D. F. (Darányi Ferenc) kitűnő 
kecskeméti fiskális úr tulajdo-
nát képezte. Csakhogy a föld 
ugaron hevert, giz-gazzal volt 
benőve és tulajdonosa nem 

tudott vele mit kezdeni. Egy 
este, amint a vasút mentén 
földjéről be a városba sétált, 
találkozott K. Zs. úrral. Szó-
ról szóra rátért a beszéd az 
ugaros földre. K. Zs. erősítet-
te, hogy ő tudna abból valami 
kiválót teremteni. D. úr kapva 
kapott az eszmén, bizony-
kodott, hogy éppen ő maga 
is régen K. Zs. –nak szánta 
– elég az hozzá, hamarosan 
megegyeztek s K. úr megvette 
a földet D. –től potom áron. A 
vasútnál elváltak egymástól D. 
úr bement az állomásra, ott 
találkozott a kecskeméti állo-
másfőnökkel Láber Károly úr-
ral. Hamarosan beinvitálta D. 
úr mondván: Gyere áldomásra 
a Beretváshoz, becsaptam a 
Zsiga bácsit. – Hogy mennyire 
nem ő csapta be K. –t, hanem 
inkább a vevő csinált potom 
vásárt, azt eléggé bizonyítják 
a fejlemények, amelyek K. úr-
nak adtak igazat, úgy hogy a 
Katonatelep ma országos hírű 
szőlőtelep és megéri legalább 
is kétszeresét annak, amibe 
tulajdonosának került.

(Megj.: reminiszcentia1 
= visszaemlékezés, emlék;  
hold2 = kataszteri hold vagy 
katasztrális hold 0,575464 
hektárral egyenlő.)

A fenti visszaemlékezés 
főszereplője kétségtelenül 
Katona Zsigmond, de a má-
sik szereplő, az eladó Darányi 
Ferenc ügyvédtől sem „esett 
messze a szőlőtelepítés gon-
dolata”. Amint arról a „HO-
MOK” c. folyóirat 1900. évi 4. 
számában Dr. Horváth Ádám, 

Homoki mintatelepek c. írásá-
ban beszámol: 

Darányi Ferenc ügyvéd, 
szintén Katona-telepi birtokos, 
maga is jeles szőllőtelepítő, 
- akinek csemői telepét majd 
bemutatjuk, - egyszer csak 
azt vette észre, hogy nyakába 
varrtak egy csomó homokot 
ott, ahol a Katona-telep most 
áll. Ebből vette meg Katona 
Zsigmond a mostani birtokát.

Településünk neve talán le-
hetett volna Darányitelep is, 
ha a gondolat az ügyvéd úr 
fejében fogan és a fejlemények 
hasonlóan alakulnak. Katona 
Zsigmond Dél- Német-, Fran-
cia- és Olaszországban tett 
„tanulmányútjain” szerzett 
tapasztalatai, szakirodalmi 
ismeretei és „előrelátása” kel-
lett ahhoz, hogy ráébredjen 
az „arany homok” értékeire. 
1875 –ben Pancsova térségé-
ből érkeztek az első jelzések 
az 1860-as években Ameri-
kából behurcolt szőlőgyökér-
tetű hazai előfordulásáról. A 
következő évtizedek a korábbi 
európaihoz hasonlóan a hazai 
szőlőtermesztés számára is 
gyötrelmes időszakot jelentet-
tek. A fertőzés terjedésének 
megfékezésére hozott szigo-
rú intézkedések sajnos nem 
hozták meg az elvárt eredmé-
nyeket.   A „járvány” Délről, 
Pancsova irányából, másrészt 
az ausztriai Klosterneubur-
gból, a Birodalom szőlészeti 
központjából a magyarországi 
eladások útján bekerült fer-
tőzött szaporítóanyag útján 
terjedt. A következő évtizedek 

alatt a hazai borvidékeken 40 
– 60% -os veszteség alakult 
ki. A védekezésben számos 
módszert kipróbáltak, alkal-
maztak, a szénkénegezéstől 
a terület ideiglenesen vízzel 
történő elárasztásáig, de két 
„megoldás” hozott ténylege-
sen eredményeket. A bioló-
giai védekezésnek számító 
oltvány-szaporítóanyaggal 
történő telepítés és a 75% 
-nál magasabb kvarctarta-
lommal rendelkező, immun-
is homoktalajok nagyarányú 
bevonása a telepítésekbe. A 
homoktalajokban a rovar já-
ratai beomlottak, ezzel meg-
akadályozva annak mozgását, 
vagy ahogyan találékonyan az 
akkori szőlőtermesztők meg-
jegyezték, „a homok kiszúrta a 
filoxéra szömit”.

Ebben az időben új, nagyobb 
hozamokat biztosító szőlőfaj-
ták terjedtek el. Az erőteljes 
központi, kormányzati propa-
ganda is elősegítette a mo-
dern termesztési eljárások és 
a jobb borkezelés bevezetését. 
Mindez kedvezett a szaporí-
tóanyag-előállításnak, sza-
porítóanyag forgalmazásnak 
is. Katona Zsigmond 61 éve-
sen, ifjakat is megszégyenítő 
energiával, szorgalommal és 
élettapasztalatával felvértezve 
„vetette bele magát” ebbe a 
munkába is. 

Katona Zsigmond életének 
meghatározó időszakaszait 
tekintjük át a következő lap-
számokban. 

Lázár János

A katonatelepi Baba-mama Klub május havi programkínálata:
• május 3. kedd 09:30-tól  „Így tedd rá” zenés-néptáncos 

foglalkozás Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/alk.)
• május 10. kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes)
• május 12. csütörtök 10 órától Zenebölcsi Mecséri Krisztivel 

(700 Ft/alk., már pár hónapos kortól!)
• május 17. kedd 09:30-tól  „Így tedd rá” zenés-néptáncos 

foglalkozás Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/alk.),
• május 24.  kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes)
• május 26. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás 

István bácsival (700 Ft/alk.)
A programokhoz a helyszínt  

a Katonatelepi Fiókkönyvtár biztosítja!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Az év ötödik hónapjában járunk, amely legtöbbek számá-
ra a legkedvesebb időszak. Minden virágzik, zöldül, és az 
utolsó fagyos éjszakáknak is búcsút intünk, ugyanakkor 
a kártevők és kórokozók is teljes gőzzel munkába állnak. 
Lássuk, milyen teendők várnak ránk májusban, a kert-
ben! Az időjárásra már nem igazán merünk szokásos mó-
don előre gondolni, mert a természet néha átír minden 
forgatókönyvet.  Annyi bizonyos, hogy most különösen 
várunk az aranyat érő májusi esőkre, mert a csapadékból 
még mindig hiány van. Amire nem i szeretnénk gondolni, 
az a fagyosszentek, hiszen már áprilisban is kaptunk íze-
lítőt romboló hatásából.

Az idei áprilisban részünk 
volt mindenben, amit egy sze-
szélyes április nyújthat. Az 
eddig eltelt időszak középhő-
mérséklete a sokéves átlagnak 
megfelelő volt, tapasztalhat-
tunk csaknem nyári hőmér-
sékleti értékeket és fagyokat, 
jégesőt és viharokat, váltako-
zó mennyiségben és helyi el-
oszlásban. Az EUMET.hu ada-
tai szerinti országos mérési 
adatoktól nem sokban térnek 
el a Katonatelepi adatok sem. 
A NAIK Szőlészei és Borásza-
ti Kutató Intézet Katonatelepi 
meteorológiai mérőállomásán 
rögzített adatokból jól látszik 
az áprilisi időjárás felemás 
képe. A középhőmérsékletet 
mutató trendvonal ahelyett, 
hogy a növényvilág számá-

ra megfelelően emelkedne, 
egyértelmű csökkenést mutat.

Az időjárás változatosságá-
ra, szeszélyességére mi sem 
jellemzőbb, minthogy 24-48 

órás intervallumokban, hol 
hideg, hol meleg frontok ro-
bogtak át az országon, sok-
szor viharos széllökések 
kíséretében. Katonatelepen 
nem tapasztalhattunk kiadós 
csapadékot, jelentéktelen zá-
por is csak elvétve kísérte a 
frontokat. Ez nemhogy mér-
sékelte volna a felső talajré-
tegek vízhiányát, a megerő-
södő szél inkább fokozta a 
kiszáradást, a felső 20 cm-es 
réteg nedvességtartalma né-
hol már 40% alá csökkent.. A 
gyakran érkező hidegfrontok 
előtt száraz, igen meleg le-

vegő érkezett, sok napsütést, 
szélsőséges meleget is ta-
pasztalhattunk, és bár a talaj 
hőmérséklet szépen emelke-
dett, a 2-3 enyhén fagyos éj-
szaka és hajnal rengeteg kárt 
okozott mind a gyümölcsö-
sökben, mind az egyéb, sza-
badföldben már kikelt, vagy 
virágzó ágyásokban. 

Az év ötödik hónapa talán 
legtöbbünk számára a legked-
vesebb időszak. Minden virág-
zik, zöldül, és remélhetően az 
utolsó fagyos éjszakáknak is 
lassan búcsút intünk, ugyan-
akkor a kártevők és kóroko-
zók is teljes gőzzel munkába 
állnak. Ennek megfelelően 
rengeteg teendők akad most a 
növényvédelem területén. 

Dr. Kerényi Zoltán

• A fagyosszentek elmúl-
tával az összes fagyérzékeny 
virág (egynyáriak) a szabadba 
kerülhet.

• Dáliát el lehet ültetni.
• Időszerű az egynyári vi-

rágok vetése, mint pl. orosz-
lánszáj, körömvirág, pillan-
góvirág, napraforgó.

• A gyep újravetése vagy 
pótlása magvetéssel a régi 
fű közé.

• Vízi- és mocsári növé-
nyek ültetése a kerti tó vi-
zébe, amely lassanként már 
felmelegszik.

• Most lehet a földlabdás, 
konténeres fás növényeket, 
illetve a tűlevelűeket ültetni.

• A konténeres évelők a 
többi konténeres növényhez 
hasonlóan most, de akár 

később is nyugodtan ültet-
hetők.

• A hagymás virágokat hagy-
juk visszahúzódni, és csak az 
elszáradt leveleket távolítsuk 
el. Csak így áll majd rendelke-
zésre elegendő erő a követke-
ző évi bő virágzáshoz.

• A hónap végén néhány 
szobanövényt is kivihetünk a 
szabadba.

• Az érzékeny edényes nö-
vényeket kihozhatjuk a telelte-
tő helyükről.

• A hagymás virágokat hagy-
juk visszahúzódni, és csak az 
elszáradt leveleket távolítsuk 
el, így áll majd rendelkezésre 

elegendő erő a következő évi 
bő virágzáshoz.

A zöldséges kertben most 
kell a téli káposztaféléket vet-
ni, sokkal erősebbek lesznek. 
Ültessünk fűszernövényeket, 
ajánlom a megszokottak mel-
lé a borsikafüvet (csombord), 
kitűnően helyettesíti a borsot 
és igénytelen. A karós bab ve-
tésénél ügyeljünk arra, hogy 
karónként legfeljebb hat szem 
babot vessünk. Most már 
nyugodtan ki lehet ültetni a 
káposzta, karalábé, póréhagy-
ma, saláta és zeller palántá-
kat. Várjunk a hónap közepéig 
(fagyosszentek elmúltáig) az 

uborka, paradicsom és pap-
rika palánták kiültetésével, az 
érzékeny növényeket takarjuk 
le fátyolfóliával. Például a zel-
lergumó nem fejlődik ki, ha a 
növény csak egyetlen egyszer 
is megfázott. Akik vásárolják a 
palántát, ügyeljenek arra, hogy 
az erős tömött alacsonyabb 
egyedeket válasszanak, ne a 
magasabb, esetleg felnyurgult, 
de már virágzó növényeket.

Gyümölcsöskertünkben leg-
inkább a virágzó szamóca ve-
szélyeztetett. Az enyhe fagytól 
fátyolfóliával, fáknál vízperme-
tezéssel védekezhetünk, este 
permetezve a vizet; ez véd az 
-1-2 °C-os hideg ellen. A sző-
lők kötözését lassan be kell fe-
jezni, mert később letörhetjük 
a hajtásokat.

Májusban jelenik meg a leg-
több kártevő!

• Hagymalégy, répalégy, 
hagymamoly, káposztalégy stb. 
jól távol tartható a növények-
től a fátyolfóliával (nem lyu-
kasztott vagy bevágott hajtató 
fóliával). A világos fátyolfólia, 
amely átereszti a napfényt és 

a vizet, két-három hétig ma-
radjon a növénykultúrán - ez-
zel megakadályozzuk, hogy a 
kártevők lerakják a petéiket.

• A cseresznyelégy május 
végén, június elején rakja le 

petéit az érésben lévő cse-
resznyébe. Függesszük ki idő-
ben a fákra a sárga lapokat!

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

• Akasszunk ki csapdát a 
levéltetű ellen.

• A permetező szerek közül 
a következők használata ajánl-
ható: monilia és varasodás, 
tafrina ellen Score 250 EC, 
lisztharmat ellen Thiovit Jet, 
rovarkártevők ellen a Coragen 
20 SC

Növényvédelem

Főbb májusi teendők
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A kertészeti árudák, gazda-
boltok, webáruházak stb. egy-
re nagyobb szín kínálattal áll-
nak a rendelkezésünkre. ebből 
a csodaszép kerti dísznövény-
ből. Nagy öröm, ha sikerül egy 
ilyen növényt beszereznünk és 
hosszú időre saját pünkösdi 
rózsa tulajdonosokká válunk.

A bazsarózsának több vál-
tozata létezik, latin nevén Pe-
onia officinalis (az egyszerű), 
a Paeonia lactiflora (kései, 
illatos, piros és fehérvirágú), 
de ahhoz, hogy évről évre 
nagyobb virágözönnel hálál-
ja meg a gondoskodásunkat, 
néhány dolgot figyelembe kell 
venni).

Valójában a legjobb ültetési 
időszak októbertől novembe-
rig van, miután a pünkösdi ró-
zsa elhagyta a régi leveleit. A 

cserépben, konténerben árult 
példányokat azonban bármi-
kor ültethetjük. 

 Napfénykedvelő, ezért 
olyan helyre ültessük a kert-
ben, ahol sok napsugarat 
kap, de legalábbis szűrt fényt, 
azért egy kevés délelőtti, vagy 
délutáni árnyékot elvisel. Ta-

laj iránt kevésbé érzékeny, de 
mély termőrétegű, tápanyag-
ban gazdag talajban fejlődik a 

legjobban. Előnyben részesíti 
a gyengén meszes talajokat, 
ami Katonatelepen jellemző. 
A legtöbb faj télálló, ám ha a 
fagyosszentek időszakában 
zord az időjárás, a fiatal pün-

kösdirózsa hajtásait be kell 
takarni. Ültetéssel még kora 
tavasszal is próbálkozhatunk, 
amikor a talaj már munkálha-
tó. A növény nem kedveli, ha 
bolygatják, ezért a telepítés 
során olyan helyet kell szá-
mára választani, ahol kedvére 
terjeszkedhet. Ha mégis átül-
tetjük, helyére mindenképpen 
más növény kerüljön.

A száraz nyári hónapok alatt 
a Peoniák rendszeres öntözést 
igényelnek. Elvirágzás után 
vágjuk vissza a virágokat, 
hogy a növény ne pazaroljon 
energiát a magok érlelésére. 
Ősszel, miután a lombozat 
leszáradt, távolítsuk el a haj-
tásokat. Legyünk türelmesek, 
mert a bazsarózsa kedvező 
körülmények között is csak 
2-4 év múlva kezd virágozni.

A HÓNAP NÖVÉNYE:
A PÜNKÖSDI RÓZSA (BAZSARÓZSA)

Föld napja 2016. április 22.
1970 óta minden április 
22-én világszerte környe-
zeti fenntarthatósági té-
májú rendezvényeket szer-
veznek. Kecskeméten ezen 
a napon –tudomásunk 
szerint- csak Katonatelep 
városrészben szerveződött 
ilyen megmozdulás. 

A rendezvény a még műkö-
dő Jegenyefa utcai sportpálya 
és közösségi téren reggel 7-től 
este 7 óráig tartott. Volt fenn-
tarthatósági totó, íjászat és 
ingyenes kerékpár gyorsszer-
viz. A Föld Napja házigazdája, 

lebonyolítója a Katonatelepi 
Polgárőrség Egyesület kerék-
páros biztonsági eszközöket 
adott át a legjobb, illetve leg-
kitartóbb íjászkodóknak, totó-
zóknak. Az egyik résztvevőben 
felmerült a mozgó kerékpárról 
magyaros hátranyilazás, mint 
programelem, de azt talán 
majd jövőre illesztjük a prog-
ramba 

Kb. 20 db biciklit sikerült 
szalonképesebb állapotba hoz-
ni, és csak egy kerékpárban 
esett kár (P. Gyuri! Még egyszer 
elnézést a centrírozás közben 

kiszakított két küllőért, a na-
pokban újrafűzöm. KL). Több 
mint 50 –en töltöttek ki totót, 
és több száz lövés közül több 
tucat telitalálat volt. 

Hogy van-e még mit ten-
nünk? Azoknak, akik életvi-
telük révén többet fogyasz-
tanak, mint amit a bolygónk 
(nekik) adni képes, minden-
képp radikálisan változtatni 
kell. Jelenleg egy átlag magyar 
kétszer annyit fogyaszt, mint 
amennyit a biokapacitás adni 

képes! A túlfogyasztást a mé-
dia, a reklámok folyamatosan 
sulykolják belénk. Nem kis fel-
adat egy rendezvényt szervez-
ni, ami homlokegyenest szem-
bemegy a tömegbefolyásolás 
intézményesített eszközeivel. 
Katonatelepen egy picit, né-
hány pillanatra, vagy órára ez 
– talán – sikerült. 

Minden szervezőnek és lá-
togatónak köszönjük a rész-
vételét!

Kohajda László

A szerviz asztalon a gyerekek a kooperatív totózást 
gyakorolták. Teli találatos így sem lett, de egy csomó 

hasznos információhoz juthattak.

Laci bácsi jó példával elöl járva gazdagítja tudással  
íjász tanítványait.
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Allergia
A nyár közeledtével egyre 
többen szenvedünk külön-
böző allergiás megbete-
gedésekben. Tekintsük át, 
hogy mi az allergia, milyen 
fajtái vannak, és mit tehe-
tünk azért, hogy ne szen-
vedjünk a kellemetlen tü-
netektől.

Az allergia, az immun-
rendszer egy túlzott reakci-
ója olyan anyagokra, melyek 
normális körülmények között 
semmilyen választ nem válta-
nak ki a szervezet részéről. 

Ilyenek például a pollen, 
állati szőrök, atkák, penész 
spórák, különböző állatok 
mérgei, mikroorganizmusok, 
élelmiszerek, gyógyszerek, 
vegyszerek, nehézfémek stb.

Az allergia az első típusa a 
túlérzékenységi reakcióknak. 
Az így felszabadult anyagok 
gyulladást váltanak ki a szö-
vetekben.

A tünetek nagymértékben 
változnak attól függően, hogy 
milyen szervben történik az 
allergiás reakció. 

• Ha a légutak és a szem 
szaruhártyájának a gyulladá-
sát okozzák, akkor szénanát-
háról beszélünk Az orrnyál-
kahártya megvastagodását, 
orrváladékozást, tüsszentést, 
a szem irritációját, könnyezést 
okoz. 

• Ha az allergén bekerül a 
tüdőbe, asztmás tüneteket is 
okozhat: nehézlégzés, köhö-
gés, sípoló légzést. 

• Ha az allergén az emésztő-
rendszerbe kerül a következő 
tünetek jelentkezhetnek: hasi 
fájdalom, hányinger, hányás, 
puffadás, hasmenés

• A bőrön jelentkező aller-
giás reakciók, mint az ekcéma 
vagy az urticaria (más néven 
csalánkiütés) bőrpírral, duz-
zadással, viszketéssel járnak.

Súlyosabb esetekben  nem 
marad csupán helyi reakció, 
hanem az egész szervezetre 
kiterjedő, ún. anafilaxiás re-
akció alakulhat ki.  Ebben az 
esetben az immunsejtekből 
rövid időn belül nagy meny-
nyiségű kémiai anyag szaba-
dul fel, ami sokkos reakcióhoz 
vezet. Ez az állapot, kezelés 
nélkül (esetenként kezeléssel 
is) halálhoz is vezethet.

Az allergia vizsgálata 
alapvetően két módszerrel 
történik: 

1. provokációs teszttel
2. vérvizsgálattal 

HAGYOMÁNYOS 
KEZELÉSE

Az allergia kezelésében nagy 
szerepet játszik a megelőzés, 
ami az allergének kerülését 
jelenti. Sikeres oki kezelés az 
allergiára még nem létezik.

Ha már kialakult az allergiás 
reakció, számos antiallergiás 
gyógyszer áll rendelkezésre. 

ALTERNATÍV KEZELÉSE

A gyermekkori élelmiszer-al-
lergiák esetében megálla-
pították, hogy szinte kivétel 
nélkül a Lactobacillus, az Aci-

dophilus és a Bifidobacteria 
törzsek lecsökkent számával 
egyidejű Enterobacteriaceae 
család túlfejlődése a kiváltó 
ok. Bélflórát helyreállító be-
avatkozásként müzlibe vagy 
juicehoz adagolt inulinnal az 
élelmiszer-allergia megszün-
tethető. Az inulin legbősége-
sebb természetes forrása a 
csicsóka 

A bőrgyógyászatban már 
évtizedek óta használnak si-
keresen az allergia kezelése 
kapcsán különböző fényterá-
piákat. Tudományosan igazolt 
tény, hogy az orrban, ill. a bőr-
ben lezajló gyulladásos folya-
matok nagyon hasonlóak – így 
ma már a fényterápiás allergia 
kezelése is elérhető alternatív 
kezelési mód lehet az allergiá-
ban szenvedőknek.

Az allergiás megbetegedé-
sek közül kicsit részleteseb-
ben írnék az asztmáról. A be-
tegnek a tünetek keserítik meg 
a napjait, a környezetének pe-
dig a beteg miatti aggodalom. 

ASZTMA

Az asztma (görögül, „zihálás”) 
a légutak egyik gyakori kró-
nikus gyulladásos betegsége, 
Gyakori tünetei közé tartozik a 
zihálás, a köhögés, a mellkasi 
szorító érzés, és a légszomj.

Az asztma kialakulását vél-
hetőleg öröklött és környezeti 
tényezők kombinációja okozza. 

Tünetek már kisgyermek-
korban jelentkezhetnek, legy-
gyakrabban 3 éves kor után, 
de bármely életkorban kiala-
kulhat asztma. A tünetek je-
lentkezhetnek rövid (percekig 
vagy órákig tartó) légzészavar 
vagy roham formájában pél-
dául fizikai terhelés, allergiás 
reakció után. 

KIVÁLTÓ OKOK

Az asztmát a környezeti és ge-
netikai tényezők bonyolult és 
nem teljesen ismert kombiná-
ciója okozza. 

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK

Az asztma kialakulását és 
súlyosbodását számos kör-
nyezeti tényezővel hozzák 
összefüggésbe, így például az 
allergénekkel, a levegőszeny-
nyezéssel és a környezetben 
levő egyéb vegyi anyagokkal.

A terhesség alatti és szü-
lés utáni dohányzás növeli az 
asztmaszerű tünetek kocká-
zatát. A közúti forgalom által 
szennyezett levegő összefügg 
mind az asztma kialakulásá-

val, mind a betegség súlyos-
bodásával. 

A gyakori beltéri allergének 
közé tartozik a poratka, a csó-
tány, az állatok elhalt hámsejt-
jei, valamint a penész.

Az otthoni környezetben 
meglévő, az asztma súlyosbo-
dásához vezető okok közé tar-
tozik a por, a lakásban tartott 
kisállatok elhalt hámsejtjei és 
szőre (különösen a macska- és 
kutyaszőr), a csótányallergé-
nek és a penész. A parfümök 
nők és gyermekek esetében is 
az akut roham gyakori kiváltó 
okai közé tartoznak. A beteg-
séget súlyosbíthatják a felső 
légutak vírusos és bakteriális 
fertőzései is. A pszichológiai 
stressz is a tünetek súlyos-
bodásához vezethet — az 
elképzelések szerint a stresz-
sz megváltoztatja az immun-
rendszert, és ezáltal fokozza a 
légutaknak az allergénekre és 
irritánsokra adott gyulladásos 
válaszát. 

KEZELÉSE

Az asztma ma még nem gyó-
gyítható, de a legtöbb beteg 
gyógyszeres kezelés mellett 
tünetmentes vagy csak mini-
mális tünetei vannak. 

Az asztma leghatékonyabb 
kezelésének az bizonyul, ha 
azonosítjuk a kiváltó okokat, 
mint pl.: a cigarettafüst, házi 
kedvencek, vagy aszpirin és 
ezeket eltávolítjuk a beteg kö-
zeléből. Amennyiben a kiváltó 
ok eltávolítása önmagában 
nem elegendő, gyógyszerkeze-
lés is ajánlott. 

Fontos tehát, hogy az al-
lergiás tünetek kiváltó okait 
csökkentsük! 

 Dr. Serfőző Katalin
 háziorvos

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa
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Pünkösd ünnepéhez két 
jelentős esemény kötődik 
a Biblia szerint. Az egyik 
a Szentlélek eljövetele, a 
másik az első keresztény 
gyülekezet születése. Az 
egyik kézzelfogható, a má-
sik nehezen érthető, ám 
mindkettőre szükségünk 
van: megtartó közösségre 
és a lélek folyamatos erő-
sítésére. Miért küldte el 
Isten Szentlelkét a világra?

– Jézus tanítványai szemé-
lyes kapcsolatban voltak földi 
élete során Megváltójukkal. Ő 
még elfogása és keresztre fe-
szítése előtt elmondta nekik, 
mi fog történni. A feltámadá-
sa utáni időre vonatkozóan 
azt mondta, hogy mennybe-
menetelét követően elküldi 
maga helyett Szentlelkét. Mi-
ért? Mert általa átélhető Isten 
közelsége, s mert az ember-
nek lelki erőforrásra, pártfo-
góra van szüksége, olyan va-
lakire, aki erősíteni tudja őt.

– Az ember arra hivatott, 
hogy egész élete fejlődés le-
gyen. Miközben az egész éle-
ten át való tanulás ma már 
elfogadott nézet és elvárás, 
addig lelki értelemben és 
erkölcsök vonatkozásában 
ez egyáltalán nincs így. Ta-
pasztaljuk a lelki ürességet, 
a lelki eredetű problémák 
sokaságát. Erkölcs dolgában 
sem állunk valami jól, szin-
te folyamatosan azon aggó-
dunk, mivé lesz a világ, ha 
így megy tovább. Árnyalja a 
képet, hogy évezredekkel ez-
előtt sem volt másképp. Már 
az ókori filozófusok is azért 
keseregtek, hogy a következő 
generációk erkölcsi értelem-
ben hanyatlást hoznak.

– Isten azt mondja, nem 
megy egyedül sem az erköl-
csösség, sem a lelki növeke-

dés. Ezzel nem lebecsüli az 
embert, hanem felnyitja a 
szemét arra, hogy nincs egye-
dül. Nem kell egyedül küsz-
ködnie. Ez azért is fontos, 
mert az elmagányosodás és 
az ember társas magánya 
talán ma minden korábbinál 
jobban tetten érhető.

Isten kitölti az emberre 
Szentlelkét, hogy általa ben-
ne éljen, lelki hiányait betölt-
se, kész legyen jót cselekedni 
és emberi kapcsolataiban is 
megújulni.

Sok bibliai idézetet lehetne 
hozni a Szentlélek munkájá-
val kapcsolatosan, közülük 
egyet emelek ki: „Mert nem a 
félelem lelkét adta nekünk Is-
ten, hanem az erő, a szeretet 
és a józanság lelkét”. Vegyük 
sorra, mit is jelent ez!

A félelem az emberi élet 
meghatározó érzése. Félelem 
jelentől, jövőtől, feladatok-
tól, anyagiaktól, betegségtől 
és ki tudja még mitől. Van-
nak fantomfélelmeink, olya-
nok, amelyek egyáltalán nem 
megalapozottak, míg mások 
egyértelműen jogosak. A féle-
lem egyeseket, legalább rövi-
debb ideig motivál, tetteit és 
döntéseit az határozza meg, 
hogy a félelmet kiiktassa az 
életéből. Az emberek nagy 
részét azonban a félelem 
gyengíti, megkötözi és korlá-
tozza cselekvőképességében. 
A félelmek között élő ember 
szorongóvá válhat, nem tud 
örülni az életnek, beszűkül 
az élettere. Hogyan lehet-
ne változtatni ezen? Nyilván 
sokféle megoldás létezhet, az 
embernek törődnie kell ma-
gával. Isten azt mondja, hogy 

aki benne bízik, és hiszi, hogy 
szereti őt Isten, annak életé-
ben csökkenni kezd a félelem. 
Isten azonban nemcsak a fé-
lelmet akarja kivenni, hanem 
betölteni szívünket!

Isten az erő lelkét adja.
A napi feladatainkhoz is, 

de a rendkívüliek feldolgo-
zásához (betegség, gyász, 
veszteség, egzisztenciális 
kérdések) különösképpen 
lelki erőre is szükségünk 
van. Honnan vesszük az 
erőt? Van-e időnk töltekezni? 
Megvannak-e azok a napok, 
órák az életünkben, amikor 
tudunk erősödni lélekben? 
Sokan tapasztaljuk, a lel-
ket nem lehet büntetlenül, 
éveken át kizsákmányolni 
és megfosztani valamiféle 
tápláléktól. Isten azért küld-
te el Szentlelkét, hogy általa 
lélekben erősödjünk. Legyen 
forrásunk. Ehhez időt kell 
szánni Istenre, ki kell nyitni 
szívünket és kérni, hogy adja 
nekünk Lelke erejét!

Isten a szeretet lelkét adja.
A szeretet alapvetően úgy 

működik, hogy ha adunk be-
lőle, akkor nem kevesebb lesz, 
hanem több. Aki más felüdít, 
maga is felüdül. Csakhogy a 
szeretetnek is forrásra, meg-
újulásra van szüksége. Nem 
működnek emberi kapcsola-
taink, ha folyamatosan csak 
adunk. A viszonzás nélküli 
szeretet hosszú távon ki-
merítővé válik. A személyes 
kapcsolatainkat a szeretet 
dinamikájának kellene meg-
határoznia. Látjuk azonban, 
hogy mennyire erőtlenné 
válunk ebben is. Egyszerűen 
azért, mert nincs forrásunk. 

Isten azonban be szeretne 
lépni ebbe a körbe. Szentlelke 
a szeretet Lelke. Megújít min-
ket az elköteleződésben, oda-
figyelésben és elfogadásban.

Isten Lelke a józanság lelke.
Hogy a józan ítélőképes-

ségnek mennyi ember nincs 
birtokában, talán mondani 
se kell. Tele vagyunk rossz 
döntésekkel, indulataink el-
uralkodhatnak akkor is. ami-
kor higgadt megoldásokat, 
döntéseket kellene hoznunk. 
Máskor egyszerűen nem va-
gyunk a birtokában azon 
információknak, amik segít-
hetnének tisztán látni. Isten 
Lelke látást adhat. Arra kész-
tethet, hogy a világ és az élet 
dolgairól ne szélsőségesen 
gondolkozzunk. Nem leszünk 
tévedhetetlenek, fogunk hi-
bázni. De lehetőségünk van 
Istentől látást, józanságot 
kérni!

Pünkösd a Szentlélek eljö-
vetelének ünnepe. A Szentlé-
lek az erő, a szeretet és a jó-
zanság lelke. Van-e bennünk 
annyi erő, szeretet és józan-
ság, hogy azt mondjuk, nincs 
szükségünk Isten Lelkére? 
Ha bármiben is hiányt szen-
vedünk, induljunk el ezen az 
úton: Isten Szentlelkét adja 
nekünk!

Laczay András

Pünkösd ünnepe

Laczay András
lelkipásztor

A katonatelepi kézimunka klub tevékenységéről
A Katonatelepi Kézimunka Klub tagjai 
közül többen részt vettek a munkáikkal 
Szarvason 2016. 03.06-án megrende-
zett kiállításon. Mindenki díjazásban 
részesült. 

A nyertes munkák megtekinthetők 
lesznek a Mathiász János Általános Is-
kola által 2016. május 28.-án szomba-
ton megrendezésre kerülő Családi na-
pon. Ez alkalomból szeretettel várunk 
kicsit és nagyot, mert lehetőség nyílik 

megismerni és kipróbálni a különböző 
kézimunkázási technikákat. A klub tag-
jai részt vesznek a szombathelyi kórház 
vese és daganatos betegek számára 
június elején rendezendő jótékonysá-
gi napon. Ez alkalomból 50 db horgolt 
„smile”-it ajánlottunk. 

Reméljük, a kis betegeknek örömet 
tudunk csalni az arcukra a csekély aján-
dékunkkal.

Szűcs Józsefné klubvezető
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Folytatás a következő oldalon

Egy polgárőr szolgálati napja  
Katonatelepen, 2016.
Kedd reggel van. Időben fel 
kell kelnem, mert tudom, 
ma is sok a feladatom. 
Igyekszem végig gondolni 
a napomat, amikor hívás 
érkezik a mobilomra: „Ma 
este járőrszolgálat, Kovács 
Benő” Igen tudom, hiszen 
készülnöm kell erre is. Te-
lefon a járőrtársnak, Ko-
vács Lajosnak és egyeztet-
jük az indulás idejét. 

Este 19 órában beszéljük 
meg a kezdés időpontját. Már 
közel 10 éve, hogy megköze-
lítőleg ebben az időpontban 
kezdünk, /hogy ne legyen 
unalmas, esetenként éjfél kö-
rül, vagy a délutáni órákban/
de a pontosítás soha sem 
árt. 

Délután alszom egy keve-
set, hosszú lesz az éjszaka, 
fizikailag is fel kell készülni.

Délután 5 körül hívom Ko-
vács Benőt, megbeszéljük a 
járőr kocsi átvételének idő-
pontját. 

Kikészítem az egyenruhát, 
mely a maga nemében egy-
szerű, hiszen csak egy sap-
ka, mellény és egy jelvény 
képezik a tárgyát, de a cél-
nak megfelel, ennyire telik a 
kasszából. No és természete-
sen zseblámpa, toll, szemé-
lyes íratok, ezek már a saját 
készletemet képezik.

18.30-kor indulok a járőr 
kocsi átvételére. Műszakilag 
minden rendben, a kocsi 
üzemképes, az okmányok is 
naprakészek, Kovács Benővel 
egyeztetjük a mai feladatot 
és indulok a járőrtársért.

Az utcákon haladva a já-
rókelők többsége üdvözöl, 
olyanok is, akik csak látás-

ból ismernek. Gondolom, a” 
polgárőrt” üdvözlik, aki védik 
nyugalmukat.

19.00: Kovács Lajos elfog-
lalja a helyét a kocsiban és 
máris kezdhetünk. Bejelent-
kezem a rendőrség hívószá-
mán, jelezve, hogy Katona-
telepen szolgálatba léptünk.  
Jó nekünk, mert tudják, hogy 
szolgálatban vagyunk, ha 
kell, segítenek.

Lassan esteledik, a vasúton 
túli hobbykerteket vesszük 
célba. Ennyi év alatt tapasz-
talatból tudjuk, hogy látnunk 
és látszanunk kell a kora esti 
órákban is. A jó szándékú 
lakosoknak ez megnyugtató, 
a kevésbé jó szándékúaknak 
pedig egy figyelmeztető jel.

Mire visszaérünk, a fa-
luban (városrészben) már 
sötét este van, csak a tele-
víziók fénye villan át az ab-
lakok üvegén. A Platán utcán 
végighaladunk, és célba vesz-
szük a Vadalma utca meglá-
togatását, és sorban a többit 
is. Mindenütt csend van, egy-
egy kutya jelzi érkezésünket 
és továbbhaladásunkat. 

Átmegyünk a Lugas sorra. 
Hepe-hupás úton rázkódik a 
kocsi alattunk. Járőrtársam 
meg is jegyzi:” Ide sem árta-
na egy kis felújítás, sárban, 
hóban embert-és autót pró-
báló ez a környék, pedig ez is 
Kecskemét” Végre az utca ki-
sebbik felén már aszfalt bur-
kolaton folytatjuk utunkat.

Ellátogatunk a Tövis ut-
cáig, a vasút felöli oldalon 
ismét rázós helyzetbe ke-
rülünk, különösen télen van 
szükség a gépkocsi terepjáró 
képességére.

Megfordulunk.  Irány a 
Kutató Intézet.  Lajos nyit-
ja a kaput, végiggurulunk a 
szőlősorok között, az iroda-
háznál kiszállunk.  Minden 
rendben, a lakatok a helyén, 
sértetlenek. Írok egy kis cet-
lit, itt jártunk, említésre mél-
tó eseményt nem találtunk.

Csend és nyugalom ural-
kodik a településen, lassan 
a vendéglátóhelyek is bezár-
nak, az autók hazaindulnak. 

Apropó autók!  Örök rejtély 
a számunkra, hogy a sok autó 
miért az utcákon parkol? 
Ahogy elnézzük, az udvarok-
ban is van hely bőven, kevés 
kivételtől eltekintve. Nem ad-
juk fel a labdát a rossz szán-
dékú embereknek?

Egy kis pihenőt tartunk. 
Kell egy kis mozgás, hiszen 
közel 3órája járőrözünk.  A 
virágboltnál megállunk. Fia-
tal fiúk, lányok beszélgetnek, 
sörös dobozok, cigaretta 
csikkek hevernek a fűben, 
amit figyelmeztetésünkre 
jobbára össze is szednek.

Indulunk tovább. 
Benézünk a dohányboltba, 

váltunk néhány szót az el-
adóval, meglátogatjuk a még 
nyitva tartó benzinkutat.

Megérkezik az utolsó busz 
Kecskemétről. Sietős embe-
rek szállnak le és gyors lép-
tekkel indulnak haza, várja 
Őket az otthon melege. Mi 
pedig folytatjuk utunkat. 

Még egy kisebb kőrre van 
időnk, a falura csend borul. 
Ellátogatunk az új hobbitel-
kekre, sötétségbe burkoló-
dzik ez a rész is. 

Ránézek az órámra! 23.00:  
Kovács Lajossal összegezzük 
a tapasztalatokat, megírjuk a 
jelentést és búcsút veszünk 
egymástól. Ezzel már majd-
nem vége a szolgálatnak, 
de még ezután meg kell írni 
a gépkocsi menetlevelét és 
csak ezt követően lehet nyu-
galomra térni. Feleségem 
ébren vár, nem tud elaludni, 
míg távol vagyok.

Reggel álmosan ébredek, 
még „haza” kell vinnem a ko-
csit. Kovács Benő a kapuban 
vár, tájékoztatom a tapaszta-
latainkról, esetleges javasla-
tokról (ez többnyire mindig 
van).

Elköszönök, egy hónap 
múlva ugyanitt, ugyan ezért. 
Elgondolkodom.. Jó lenne 
ritkábban ez a plusz feladat, 
ha lennének lelkes fiatalok, 
középkorúak, akik átvennék 
a staféta botot. Hiszen a cél 
közös: településünk bizton-
sága, nyugalma. Ez megérne 
egy külön mesét, egy tartal-
mas és eredményes együtt 
gondolkodást.

Lejegyezte:
Csóka Tamás 

polgárőr

id. Csóka Tamás polgárőr

Sikeres volt a beiskolázás a Mathiász iskolában
A tavaszi beiskolázás al-
kalmával 22 nagycsoportos 
óvodást írattak be szüleik a 
Mathiász János Általános Is-
kolába. Gaál Zsuzsanna taní-
tó vezetésével ők kezdik meg 
az idei év szeptemberében az 
1. osztályt. Iskolánk létszá-

ma néhány éve folyamatosan 
emelkedik. Az idei tanévben 
egy teljes osztálylétszámmal, 
de jövő tanévben további nö-
vekedés várható, hiszen több 
a bejövő osztály létszáma, 
mint az iskolánkból a közép-
iskolába távozók száma és a 

tanév során is folyamatosan 
jelentkeznek másik iskolából 
átiratkozók.

2016. június 8.-án szerdán 
tarjuk az iskolánkba beirat-
kozó 1. osztályosoknak a tan-
szervásárral egybekötött első 
szülői értekezletet.
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Az ember világa – A legjobb barátnő
Ez a kis történet a legjobb barátnőmről 
és rólam, a barátságunkról szól.

Noémit nyolcéves koromban is-
mertem meg, a szomszéd lánynak, 
Kittinek köszönhetően. Kitti és Noémi 
egy osztályba járnak, egy évfolyam-
mal alattam. Iskola után rendszere-
sen lementünk a parkba a szomszéd 
gyerekekkel. Az egyik alkalommal Kitti 
mellett ott volt az a pufi, barna hajú 
kislány. Akkor még nem gondoltam, 
hogy valaha ő lesz a barátaim közül a 
legfontosabb…

Attól a délutántól kezdve Noémi 
sokszor játszott velünk. Ő gyengébb 
volt matematikából, ezért mi gyakorol-
tunk vele. Megtanítottuk neki, hogyan 
kell a kosárlabdát pattogtatni, majd ké-
sőbb több trükköt is tanultunk együtt. 
Hétvégente elkísért néhány mérkőzé-
semre is. Tehát így kezdődött…

Az idő múlásával a barátságunk is 
elmélyült. Rengetegszer voltunk egy-
másnál. A szüleim hamar megked-

velték. Anyukám imádja a gyomrából 
feltörő kacagását.

Két évvel a találkozásunk utáni 
nyáron kikönyörögtük, hogy Noémi 
nálunk alhasson. Ez volt az első alka-
lom, viszont amíg élek nem felejtem 
el. Késő délután érkezett. Még játszot-
tunk, aztán vacsoráztunk. Vacsora 
után fürödtünk, fogat mostunk, majd 
pizsamában ültünk az ágyon, amit 
együtt vetettünk meg, és beszélget-
tünk. Este nyolc óra felé bejelentette, 
hogy éhes. Kimentem a konyhába és 
kentem neki kenyeret. Mire visszaér-
tem a szobába, berepült egy hatalmas 
molylepke. Elkezdtük üldözni, végül 
nekem sikerült levadászni. Kíméletle-
nül lecsaptam a lovagló pálcámmal. 
Annyira nevettünk rajta, hogy a szü-
leim felébredtek és átjöttek megnézni, 
mi történt. Szinte meg se tudtunk szó-
lalni a vihogástól, csak mutogattunk a 
falra nyomott jószágra. (Egyébként az 
eset után még egy hónapig ékeskedett 

ott.) Édesanyám nem volt valami bol-
dog, de inkább ránk hagyta egy fáradt 
legyintéssel és visszament aludni. Mi 
viszont még sokáig fent maradtunk.

Azóta már többször aludtunk egy-
másnál. Legutoljára szilveszterkor 
volt nálunk efféle pizsama parti. Este 
átmentünk Kittivel Noémihez, majd éj-
fél előtt néhány perccel összeszedtük 
a tűzijátékokat és lementünk a par-
kolóba. Pontban éjfélkor elkezdtünk 
sikongatni, közben elhasználtuk a dur-
rogtatni valókat is. Mikor kiörömköd-
tük magunkat elgyalogoltunk a sötét 
éjszakában Kittiékhez. Koccintottunk 
a szüleivel, összeszedtük a lány pizsi-
jét, elköszöntünk és visszaindultunk 
Noémiékhez. Náluk is koccintottunk, 
pizsamát vadásztunk, búcsúzkod-
tunk, aztán célba vettük a mi laká-
sunkat. Mire megérkeztünk a szüleim 
már húzták a lóbőrt, így csöndesen 
birtokba vettük a szobámat. Közösen 
megvetettük az ágyat, fogat mostunk, 

majd hajnali ötig beszélgettünk min-
den féle idétlenségről. Másnap elég 
sokáig aludtunk…

Mivel Noémivel nem egy iskolába 
járunk, csak tanulás után tudunk talál-
kozni. Gyakran töltjük együtt a szaba-
didőnket. Ilyenkor moziba megyünk, 
vagy vásárolni, de sűrűn sütünk 
együtt, főleg palacsintát. Tavasztól 
őszig görkorcsolyázni és biciklizni 
szoktunk, mostanában még gördesz-
kázni is, valamint a nyári reggeleken 
szívesen járunk el futni a másikkal.

Egyébként Noémi nálunk már 
családtagnak számít. Mikor ősszel 
elmentünk a Mátrába megünnepelni 
a születésnapomat, egyértelmű volt, 
hogy őt is magunkkal visszük.

Ennek a lánynak rengeteg mindent 
köszönhetek. Nagyon szeretem és há-
lás vagyok, amiért mindig mellettem 
van. Remélem sokáig lesz ez még így!

Jelige: 
Bársonyos Nadragulya

Korábbi lapszámainkban 
meghirdettünk az iskola 
diákjai számára egy iro-
dalmi pályázatot, amely 
az ifjabb generáció írás-
készségét, gondolataik 
kifejezését hivatott meg-

mutatni és ösztönözni 
őket, hogy ne csak pasz-
szív tudásanyagot sze-
rezzenek az internet 
világából, hanem saját 

véleményük, a világról 
alkotott képük is formát 
kapjon. A legjobb mun-
kákból válogatva, minden 
számban igyekszünk a 

jobbakat megjeleníteni, 
még a hivatalos zsűrizés 
előtt (A döntésig termé-
szetesen anonim módon). 
Most az eddig beérkezett 
írások közül adunk egy 
kis ízelítőt

IRODALMI PÁLYÁZAT

Két nap, két bajnoki cím
Április 24. 25. sokáig emlé-
kezetes nap marad iskolánk 
kosarasai számára. Két nap 
alatt két döntőn is szerepel-
tek mathiászos játékosaink. 
Először a KKA MathiÁSZ 
gárdája Kelet-Magyaror-
szági Regionális Jamboreen 
vett részt. Négy nagy kör-
zet győztes csapata küzdött 
Szolnokon az első helyért 
Mieink előbb Szeged, majd 
az „arany” meccsen Debre-

cen együttesét fektették két 
vállra. Az U11-es korosz-
tályban ezzel a maximumot 
érték el, ugyanis az országos 
jamboreen a legjobb nyolc 
csapatot „összekeverik” és 
eredménykényszer nélküli 
örömkosárlabdázáson vehet-
nek részt az „elit” tagjai.

Kelet-Magyarországi Regio-
nális Döntő

SZEDEÁK Sasok (Szeged)– 
KKA MathiÁSZ 74-82 

Ziccer Tigri-
sek (Debrecen)- 
KKA MathiÁSZ 
46-81

A bajnokcsa-
pat tagjai: La-
dovszky János, 
Gulyás Máté, 
Sörös Roland, 
Rácz Dávid, 
Sütő Márton, 
Benda Gábor, 
Kovács Gergely, 
Balázs Kovács 
Levente, Kéri 
Krisztofer, Ko-

vács András, Kövecs Dávid, 
Szurnyák Zsombor.

Csak egyet kellett aludni és 
már következett a Diákolimpia 
Bács-Kiskun Megyei Döntője. 
Az iskolánk által rendezett 
eseményen a III. korcsoport 
versenyzői (2003. január 1. 
után születettek) vettek részt. 
A hazaiak mellett a bajai Eöt-
vös, a kunszentmiklósi Baksay, 
és a kecskeméti REFI csapata 
küzdhetett a bajnoki címért. 

A mieink mindhárom ellen-
felüket legyőzve, nagy közön-
ségsikert aratva lettek elsők, 
továbbjutva az országos elő-
döntőbe.

A bajnokcsapat tagjai: Ko-
vács István, Simon Róbert, 
Kovács Bálint, Gelányi Dáni-
el, Zsitva Zoltán, Rácz Dávid, 
Benda Gábor, Gulyás Patrik, 
Kovács Gergely, Krizsán Pat-
rik, Oláh Kristóf, Ladovszky 
János, Fruktusz Kevin.Kelet- Magyarország bajnokai

Bajnoki eredményhirdetés
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Ismét jelentkezik a katonatelepi  
Őszirózsa nyugdíjas klub
Mert most van miről szólnunk!  Törekvésünk az, hogy 
rendszeresen megmutatjuk, mit is csinálunk valójában. 
Néha kevesebb a program, ilyenkor „csak „ elbeszél-
getünk” múltról, munkáról, a kertekről, gyermekeink és 
unokáink életéről. Máskor viszont összejön sok szerve-
zett esemény is. Ez történt mostanában. Részt vettünk 
néhány számunkra jelentős megmozduláson. Célunk az 
is, hogy demonstráljuk a város felé létezésünket, de ter-
mészetesen elsősorban az itt élőket szeretnénk arra ösz-
tökélni, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk.

Két, számunkra fontos ren-
dezvényről szólnék elsősor-
ban.  A Kecskeméti Nyugdí-
jasok Klubjainak Megyei Jogú 
Városi Szövetsége, melynek 
36 tagja között a mi klubunk 
is helyet kapott, évente há-
rom alkalommal „Mozdulj!” 
címmel sportversenyt  hirdet 
a klubjai számára.  Ez évben 
az első ilyen megmérettetés-
re április 8-án került sor a 
Messzi István Sportcsarnok-
ban. A tornát, mint az előző 
években is Probojáczné Túri 
Éva a Szövetség egyik alelnö-
ke szervezte és vezényelte le. 
24 csapat vértezte fel magát, 
és mérte össze ügyességét a 
játékos versenyen. A mi 8 fős 
brigádunk, a”Kertvárosi Kom-
mandó” a középmezőnynek 
számító 9. helyet vívta ki, de 
jövőre a kupára fogunk haj-
tani. 

Mindemellett a szurkoló-
inkkal együtt nagyon kellemes 
délelőttöt éltünk át. Hiszen 
ahogy Arany János is írta: 

„Szándékomnak tán már az 
elején kidűlök:

De hiú tett is jobb áldatlan 
panasznál:

Űz gondot, unalmat, és a 
mozgás használ.”

A másik jeles esemény me-
lyen részben szereplő, főként 
néző státuszban jelentünk 
meg a Költészet Napjához, 
amely közismerten József 
Attila születésnapja, kapcso-
lódott. Ezt szavalóverseny-
nyel szokta megünnepelni a 
Szövetség. Ez évben közösen 
a Hetényegyházán működő 
szintén nagy múltú Naplemen-
te Idősek Klubjával szervezték 
meg április 14-én Hetényegy-
háza Művelődési Házában. 
Ezen a 32 főt felsorakoztató 

rendezvényen klubunk két 
versenyzővel képviseltette 
magát, ám a telt házas né-
zőseregben a mi klubunk a 
tagsága 70 százalékával volt 
jelen. Csernák Istvánné, volt 
klubvezetőnk a közönségdíjat 
hozta el Petőfi egy közkedvelt 
versével, Horváthné Táci Sza-
bó Erika pedig emléklappal 
távozott.

A jövőben még sok ilyen 
rendezvényen szeretnénk 
részt venni, ám magunk is 
készülünk hasonló kezdemé-
nyezéssel. Májusban teszünk 
egy vonatos túrát, majd kü-

lönjárattal Szeged- Móraha-
lom felé látogatunk el. Nagyon 
kedves a szívünknek, hogy 
a hetvenéves születésnapok 
után köszönthetjük Klárikát 
a 80. évfordulóján. A nyári 
szünetben, mivel kedves he-
lyünk, az iskola bezárja kapu-
it, egy-egy klubtagunk kertjét 
teszteljük, persze szigorúan 
piknik alapon.

Még mindig nyitott kapuk-
kal várunk új klubtagokra. Ké-
rem, TESSÉK  TOLONGANI!, 
állunk elébe!

Juhászné Balasi Franciska  
klubvezető


