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Június – nyárelő, Szent Iván hava
A hónap neve sok mitológiai
megközelítésben
értelmezhető, de a legvalószínűbb (és az összes
európai nyelvben is megtalálhatóan) Juno névből
származik. Juno (Iuno) ősi
római istennő, ő a szülés,
gyermekáldás és a házasság istennője, Jupiter felesége. A mitológiával foglalkozó történészek a görög
mitológiabeli Hérával azonosítottak, ugyanis azonos
jelentőségük volt mindkét
kultúrkörben.
A hónaphoz számos jeles
nap kapcsolódik, hiszen a természetben is rengeteg pozitív
esemény kezdődik, vagy éppen fejeződik be ebben az időszakban. A legtöbb évben ennek a hónapnak az elejére van
az Úr Napja, az Oltáriszentség
ünnepe, az idén azonban a
korai Pünkösdi Ünnep miatt
ez május utolsó csütörtökjére
esett. Az egyházi jeles napok
közül Keresztelő Szent János
születésének napja esik június
24.-ére, ami egyúttal a nevezetes „Szent Iván Éj” is. Szent
Iván a fény napja, hiszen a
nyári napforduló (június 21.)
szomszédságában áll. A Szentivánéji ünnepségek legfontosabb eseménye a tűzgyújtás
és a hozzá kapcsolódó énekek,
melyekkel ősidők óta az év
leghosszabb napját ünnepelik.

Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust

A mitológiai jelentőségén
túl is számos jeles nap köthető a hónaphoz. A tanulók számára befejeződik az oktatási
év, kezdődik a vakáció, a kultúra kedvelőinek nagy élmény
a Múzeumok éjszakája (június

25.) A mezőgazdaságban tevékenykedők számára kritikus
nap június 8., Medárd napja,
amelyhez számos népi jóslás
kötődik, elsősorban a következő időszak csapadékára
vonatkozóan. Június 29. Pé-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

Forrrás:www. mindennapi.hu

ter-Pál napja, a magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy a búza töve ezen a
napon megszakad, kezdődhet
az aratás.
Kerényi Zoltán
mb. felelő szerkesztő

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu
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Katonatelepet érintő Városi Önkormányzati közgyűlési határozat

3391-10/2016.
KIVONAT
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2016. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
47/2016. (IV. 26.) VPB. számú határozat
Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Leviczky Cirill elnök 8304-1/2016. számú előterjesztését, és az alábbi
határozatot hozta:
I.
a.) A bizottság a „Választókerületi keret” felhasználásáról – az alapítványok kivételével – az alábbiak szerint dönt.
b.) Az alábbi táblázat a bizottság alapítványokra vonatkozó javaslatait is tartalmazza.

15. sz. egyéni választókerület
Javasolt cél

Támogatott szervezet

Összeg Ft

1. Kecskemét Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány
2. Az alapítvány működésére, célkitűzései megvalósítására 130 000 Ft,
Katonatelepi közügyek kiadvány nyomdai előállítási költsége 350 000 Ft,

Kecskemét Katonatelep Ifjúságáé
rt Alapítvány

480 000

3. Mathiász János Iskoláért Alapítvány részére, aula és folyosók linóleum
cseréje hidegburkolatra

Mathiász János Iskoláért Alapítvány

500 000

4. Katonatelepi Óvodáért Alapítvány részére, játszótéri eszközök vásárlása

Katonatelepi Óvodáért Alapítvány

150 000

5. Katonatelepi Sportegyesület, Sport és Szabadidő kp. fejlesztése (Mulcsos
kocogó pálya készítése , kerítésközmű telken belüli vezetése, egyéb eszközök telepítése,stb.)

Katonatelepi Sportegyesület

6. Református egyház, parkoló építés, játszótéri eszközök, utcabútorok
beszerzése

1 650 000

400 000

7. Katonatelepi Polgárőr Egyesület, működési kiadások, felszerelés (ruházat,
eszköz, stb.) beszerzése

Katonatelepi Polgárőr Egyesület

400 000

8. Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány támogatása,
Méntelek, óvoda: játszótéri eszközök beszerzése (150 000)

Ménteleki Általános Iskoláért és
Óvodáért Alapítvány

150 000

9. Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány támogatása
Méntelek, iskola: iskolai közösségi terek komplex fejlesztése (850 000,-)

850 000

10. Ménteleki Sportegyesület: működési kiadások, rendezvényszervezés,
eszközbeszerzés

Ménteleki Sportegyesület

200 000

11. Ménteleki Tanyaháromszög Egyesület: Méntelek településközpont
utcabútorok telepítése, játszótéri eszközök beszerzése

Ménteleki Tanyaháromszög
Egyesület

500 000

12. Református egyház támogatása: közösségi tér fejlesztése, kerítésépítés,
játszótéri eszközök beszerzése, utcabútorok beszerzése

300 000

13. Ménteleki Katolikus templom fűtés kiépítésének támogatására

150 000

14. Hírös Polgárőr Egyesület: Falunap szervezése Törekvés lakótelepen

Hírös Polgárőr Egyesület

150 000

15. Katonatelep: Katona Zsigmond emlékpark közterületi járdaépítés

500 000

16. Törekvés lakótelepen a10936 hrsz. önkormányzati telken labdaháló építése

100 000

17. Borbás: Szüreti napok rendezvény szervezése

150 000

18. Szolnoki hegy: Közvilágítás fejlesztése

200 000

15. sz. egyéni választókerület összesen:

7 030 000

A Bizottsági határozatot a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 79/2016. (IV.28.) határozata 2016 április 28.-i határozatával elfogadta és
jogerőre emelkedett. A számokat elemezve látszik, hogy Katonatelep a város egészét tekintve, lakosságszám arányosan kapott támogatást és a 15.
választókerületben ide jutó pénzösszeg a 4 280 000 Ft-al a legnagyobb részt adja.
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30 milliós pályázat indult útjára!
Szabadidőpark és sportcentrum indítása
A „Szabadidőpark és sportcentrum” elindult a megvalósulás útján. Katonatelepen régen látott nagy
összegű beruházási pályázatot hagyott jóvá a Polgármesterünk Szemereyné
Pataki Klaudia:
Kecskemét Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
nyújtott be az MLSZ (Magyar
Labdarúgó Szövetség) 2016
évben meghirdetett pályaépítési akciója keretében,
egy műfüves labdarúgó pálya
megépítésére Katonatelepen a
Platán utcában. Az adatok impozánsak és a tervezett pálya
korszerű, modern kivitelű.
Tervezett megvalósítási ös�szeg: 30 millió HUF, ennek önrésze, amit a városvezetés ad
hozzá, 10 millió HUF.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóság Társadalmi Elnöksége 2016. május 05.
napján megtartott elnökségi
ülésén az alábbi Határozatot
hozta:
A Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei
igazgatóságának Társadalmi
Elnöksége a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési
Programjának

X. ütemére benyújtott BácsKiskun megyei pályázatokat
az alábbiak szerint javasolja
elfogadásra az MLSZ Elnökségének.:
Kisméretű (20x40 m) műfüves pálya Kecskemét Városának 2 db.(Idézet a határozatból)
Kedves olvasó! Állj meg egy
pillanatra, idézd meg emlékeidből, hogy ekkora összegű és
volumenű beruházást mikor
láttál Katonatelepen? Csak
fokozza bennünk örömteli érzést, hogy Jegenyefa u
és Ág utca közötti terület is
rendezésre kerül. Lakóházak
építésére alkalmas és CSOK
keretében értékesítendővé minősítik. Mik a további lépések?
MLSZ jóváhagyása. Ha ezt
megkapjuk, miért ne kapnánk
meg, indul a tervezés és kivitelezés. Várhatóan 2017,

amikor megtehetjük az első
kezdőrúgást rajta. Addig:
A Platán utcai telek kitűzése
június 2. hetén indul.
A 2015-ben alakult KTSE
használati szerződést köt a
város illetékes szerveivel és
birtokba veszi a területet. Az
egyesület veszi kézbe a terület
rendezését, fejlesztésének irányítását, már az ez évben erre
rendelkezésre álló képviselői
keret segítségével. Sokrétű és
nagy munka áll előttünk. Kérjük tehát minden katonatelepi
polgárt, öreget, fiatalt, hogy
tegye magáévá az ügyet és segítsen! Hogyan és mivel?
l Lépjetek be a KTSE egyesületünkbe. Az egyesület nemcsak sport célokra alapíttatott,
hanem minden egyéb telepen
tervezett fejlesztés megvalósítására is. Még nem vagyunk 1
évesek, de azt gondolom, hogy
a sok éve tetszhalott játszótér
megnyitásával, már jeleztük,
hogy dolgozunk itt! Arra törekszünk, hogy minél több ember
tudjon arról , hogy mi készül
itt és minél több véleményt
halljunk, és így a köznek dolgozzunk
l Jelentkezzenek szakemberek és segítsék elképzeléseinket.

A címben azt írtam, hogy:”
Szabadidő és Sportcentrum”
A sorrend nem véletlen! Azt
szeretnénk ezzel kifejezni,
hogy ez a terület mindenkié!
Csak egy pár ötlet, amelyeket az olvasó bővíthet:
Főzőhelyek
bográcsozáshoz; sakkasztalok szabadtéri sakkozáshoz; tekepálya
idősnek, fiatalnak egyaránt.
Nyáron kallódó gyerekeinknek napközi táborok szervezése.
FALUNAPOK, szüreti mulatságaink helye kell, hogy
legyen rövidesen.
Lépj be tagnak! Idén nem
kötelező a tagdíj, de a havi
tagdíj később is csak egy jó
korsó sör ára lesz.
TISZTELET KATONATELEPNEK ÉS POLGÁRAINAK!
Id.Tóth Viktor

A HÓNAP NÖVÉNYE: A KAKUKKFŰ (THYMUS)
KERTI KAKUKKFŰ
Nem véletlen, hogy nem emeljük ki a címben a fűszernövény
jelzőt, hiszen a csaknem mindenki által ismert és kedves
növény, nemcsak fűszerként
használatos, hanem, gyógynövény, dísznövény és sziklakerti
évelő tulajdonságokkal is rendelkezik.
A kakukkfű (Thymus) árvacsalánféle, nemzetségbe tartozik kb. 350 örökzöld, talajtakaró vagy boltozatos alakú
cserje, félcserje, vagy fásodó
tövű, fűszeres illatú évelő faj.
Számos népi elnevezése létezik: balzsamfű, kakucskafű, kerti kakukkfű, tömjénfű,

vadcsombor. Az egyik legismertebb, legelterjedtebb a
mezei kakukkfű, mint gyűjtött
gyógynövény.
A legjobban a tápdús,
közömbös kémhatású talajkeverékeket kedveli, de

sziklakertekben,
rézsűkön,
kővályúkban, és kőfalakon is
nevelhetjük. Napfényt, nedves,
de jó vízvezető talajt kíván.
Télálló. Magvetéssel, félfás
dugványozással és tőosztással egyaránt szaporítható.

Felhasználása: frissen és
szárítva fűszernövényként,
de erős, kámforos aromája
miatt óvatosan kell használni,
mert túladagolva megváltoztatja az étel jellegét. Illóolajainak megőrzése érdekében
jól zárható edényben kell tartani. Friss ágacskái néhány
napig hűtőben is elállnak.
Kitűnő
étvágygerjesztő,
gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is.
Fürdővizekben illatos és frissítő hatású. Nyákoldó és köptető hatása is van, főként magas timol tartalma miatt erős
fertőtlenítő, antimikrobiális
hatással rendelkezik.
Kerényi Zoltán
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Aki mer, az nyer! Vagy mégsem…
Avagy: Ki hol tartja a pénzét?
Aki figyelemmel kíséri a
helyi eseményeket, többször találkozhatott a Quaestor csoport kecskeméti
károsultjainak demonstrációival. A város meghirdetett közgyűlési időpontjára
is immár második alkalommal jöttek el az elkeseredett befektetők.
A napi politikai sikerek elérése érdekében az ellenzéki
oldalról elhangzó rengeteg
hazug, csúsztatásokkal teli
vádaskodást most hagyjuk.
Nem a lassan egyre nyilvánvalóbbá váló felelősök megnevezése a célom. Ezzel az
írással segítséget szeretnék
adni azoknak, akik fontolgatják, hogy a takarékoskodás
jegyében pénzüket valahová
kihelyezik.
Teljesen természetes, hogy
ha valakinek minden, a napi
szükségleteit,
kényelmét,
lakhatását szolgáló ingósága
meg van, emellett komolyabb
pénzösszeggel is rendelkezik,
azt szeretné minél jobban
megfialtatni. Ennek sok módja
van, de mind közül a legegyszerűbb, ha valamely pénzintézethez beviszi, és semmi
más dolga nincsen, mint a
kamatot felvenni, vagy éppenséggel az azzal növelt tőkét
tovább kamatoztatni. Míg mi
alszunk, a pénzünk dolgozik.
Hangzott egykor a buzdítás.
Csakhogy az sem mindegy,
hogy az a pénz mennyit dolgozik, amíg mi alszunk! Vagyis,
mekkora a kamat.
A probléma ezzel kezdődött! A felesleges, befektethető pénzzel rendelkezők

nagy része ugyanis semmi
mást nem nézett – és sajnos
ma sem néz mást, - mint azt,
hogy a befektetett pénze után
hány százalék kamatot kap.
Pontosabban mennyit ígér a
pénzintézet.
Az ígért hozamok igen széles skálán mozognak. Nem kell
nagy tudomány felismerni azt,
hogy minél nagyobb az ígért
hozam, annál több a kockázat!
Annyit azért érdemes pontosítani, hogy a kamatok közötti
kis mértékű eltérés még nem
jelent kockázati különbséget,
de ha valaki egy éves lekötésű
betétre, pláne kötvényre akár
dupla hozamot is ígér, az már
mindenképpen „gyanús” kell
hogy legyen!
Amikor jó néhány évvel ezelőtt a betétesek a Quaestor
brókerház valamely ajánlatát
választották, szintén azért
tették azt, mert a cégcsoport lényegesen magasabb
kamatot ígért, mint amennyit
egyéb pénzintézetek. Az extra hozam ígérete csalogatta
a befektetőket, akik sajnos
nem mérték fel, hogy az extra
profit megemelkedett kockázattal jár. Az említett cégcsoport az 1990-es évek második
felében kezdte meg működését. A reálishoz képest lényegesen magasabb hozamot
ígérő kötvényeik egyre több
ügyfelet vonzottak. Az évek
során végzett többszöri ellenőrzés a bekért adatok alapján nem tárt fel hiányosságot.
Egészen addig nem is derült
fény az óriási problémára,
amíg a jogszabályok változása miatt a felügyeletet át nem

vette a Magyar Nemzeti Bank.
Az Ő munkamódszerének köszönhető, hogy a visszaélések
napvilágot láttak. Az MNB
ugyanis nem a bekért adatok
alapján vizsgálta a cégcsoport
működését, hanem egyszerűen kivonultak és a helyszínen
begyűjtött adatok alapján indították az eljárást. Az érdemi munka talán még el sem
kezdődhetett, mert már aznap bejelentette a csődöt a
pénzintézet.
Mindebből nyilvánvaló a tanulság: ha úgy érezzük, pénzünket befektetnénk, először
érdemes a saját, számlavezető bankunknál érdeklődni. Jó
befektetés az államkötvény
is, annak visszafizetését az
állam szavatolja. Ha valaki szeretne lakást vásárolni
vagy felújítani, érdemes lakás takarékpénztárt nyitni,
annál nagyobb hozammal
ma semmilyen pénzintézeti
befektetés nem kecsegtet. 5
év alatt havi 20.000 Ft-jával
befizetett 1.200.000 Ft esetén
1.565.000 Ft vehető fel, amit
még akkor sem tudunk realizálni, ha a teljes 1.200.000
Ft-ot egy összegben lekötjük öt évre. Hátránya, hogy
csakis lakás felújítására vagy
vásárlására fordítható. Anélkül, hogy leírnék neveket, van
számos évtizedek óta működő
pénzintézet, magyar érdekeltségű és külföldi is, akiknél
sokkal nagyobb biztonságban
van a pénzünk, mint ahogyan
azt már számos ijesztő példa
is mutatta.
Bár óriási negatív visszhangot keltett a magánynyugdíj

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
pénztárak
megszüntetése,
nekem személyes meggyőződésem, hogy károsultak ezreit
mentette meg a kormány ezzel az intézkedéssel. A még
10-15 évig tartó befizetési
időszak után könnyen előfordulhatott volna, hogy a hoppon maradt nyugdíjas előtt
széttárta volna karjait a magánnyugdíj pénztár vezetése
– sajnos nem tudunk fizetni,
rossz portfólióba fektettük a
pénzt. Az pedig senkit nem
vígasztal, hogy a felelősökre
sok-sok év börtön vár.
Legyenek tehát bölcsek,
megfontoltak, a sokszor
hangzatos nevű, csodálatos
reklámokat futtató, irreálisan
magas hozamot ígérő kockázati befektetéseket kínáló cégek helyett inkább válasszák a
reális hozamú, de stabil, nagy
múltú, jó hírű pénzintézeteket!
Falu György

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
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Családi nap a Mathiász Iskolában
2016. május 28-án került
megrendezésre a hagyományos Családi nap a Mathiász
János Általános Iskolában. A
szülők és pedagógusok célul
tűzték ki az iskola szépítését, udvarának rendbetételét, a sürgető festési, javítási
munkák elvégzését. A nap
végére valóban látható volt a
sok szorgos kéz eredménye .
A virágos kertek gazmentesek lettek, az udvari padokat
és rozsdásodó kaput lefestették, az udvaron korábban
ültetett facsemetéket kikarózták, megkapálták, felgereblyézték az iskola udvarát
a szülők. A tornacsarnok
beázott falát kijavították,
teraszának mennyezetét és
bejárati ajtaját ugyancsak
lefestették, az udvari kukáknak beton lábat öntöttek, padokat megjavították a
hozzáértő apukák. Helyükre
kerültek ismét a korábban
festési munkák miatt leszedett iskolai tablóképek is, és
könyvespolcok lettek felszerelve két teremben. Erre a
napra készültek el az udvari
körpadok, amelyeknek a régi
elkorhadt balesetveszélyes
ülőkéje vidám színre lefestett új faanyagból készítettre
lett lecserélve szülői felajánlás révén.
Ezen a napon véradásra
is lehetőség volt, együttműködve a Kecskeméti Véradó
Állomással – nem eredménytelenül – hiszen 22
szülő vállalkozott véradásra.
Az iskolarendőrrel történt

Vidám sportverseny az iskola kertjében

egyeztetés nyomán a gyerekek testközelben is láthatták a helyszínelő rendőrségi
autó felszerelését, sok új
ismeretet hallhattak az ilyen
típusú rendőrségi munkáról,
ujjlenyomatot készíthettek
saját kezükről. Közlekedé-

si ismereteikről teszt lapot
tölthettek ki, kerékpáros
állapotfelmérés történt, de
a legnépszerűbb a motoros
rendőrségi jármű volt, melyre felülhettek a gyerekek.
A gyerekek benevezhettek ügyességi sorversenyre,

Még a járda is alkotói terület lett

Kézműves foglalkozás a Kézimunka Klub tagjaival együtt

futóversenyre,
aszfaltrajz
versenyre. Egész nap kosárlabdázási, röplabdázási,
és pingpongozási lehetőség
is volt. A Katonatelepi Kézimunkakör kiállítást rendezett az eddig elkészített
munkáikból és természetesen lehetőség volt kipróbálni
a különböző kézimunka technikákat. Táncos műsorral
készültek az iskola modern
tánc szakkörösei. Bepillantást nyerhettek az érdeklődök a méhek tevékenységébe
és különböző mézek kóstolására is alkalom nyílt.
Minden osztály bográcsokban főzte az ebédet és délben együtt ebédelt a nap valamennyi résztvevője. Kicsi
és nagy, gyermek és felnőtt
egyaránt jól érezte magát
ezen a napon. Köszönet a
pedagógusoknak a szervezését és valamennyi szülőnek a
segítségért és helytállásért.

A szülők segítenek a kerti padok felújításában
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Katona Zsigmond (1828-1902),
Katonatelep alapítója
Mottó: „a közügyek
fáradhatatlan munkása”
125 éve annak, hogy a
gondolat megfogant. „Meglátjátok, paradicsomot fogok
belőle csinálni” – válaszolta
Katona Zsigmond kaszinóbeli
barátainak gúnyos megjegyzéseire, amidőn megvásárolta
Darányi Ferenc rossz homokját a talfájai dűlőben, a Keresztút mellett, Kecskeméttől
6 km-re észak felé, a nagykőrösi vasútvonal két oldalán.
Kecskeméten a „homok
hősei” –nek nevezték el azokat a kiemelkedő egyéniségű
férfiakat, akik a XIX. század
végén a gyümölcs- és szőlőtelepítésekkel megalapozták azt
a kerti kultúrát, amely a város
gazdasági fejlődését elősegítette. Így ír erről Dr. Váry István, Katona Zsigmond élete
és munkássága című könyvében: „ A homok hősei között
vezető hely illeti meg Katona
Zsigmondot, aki a város társadalmának egyebekben is
egyik legtevékenyebb tagja
volt.”
Katona Zsigmond életéről
szóló összeállításunk is bizonyítja, nem voltak alaptalanok
és túlzóak a fenti állítások.
Katona Zsigmond 1828.
május 1 –én született a Szatmár megyei Vámfalu községben. Atyját - Katona József
(1792-1831) református lelkész -, 4 évesen veszítette el,
aki az országszerte dühöngő
kolerajárvány áldozata lett.
Édesanyja – Végh Erzsébet
(1797-1864) -, szülei házába
költözött vissza és az ő segítségükkel nevelte gyermekeit,
akik közül Zsigmond volt a
legfiatalabb.
13 évesen a máramaros�szigeti líceum növendéke lett,
papi pályára készült, de barátja buzdítására a gyógyszerészet mellett döntött. 1847
–ben Debrecenben vállalt állást, de a szabadságharc kitörése után beállt honvédnek
és részt vett az Arad-bánáti
táborozásban.
A szabadságharc leverése után Pesten

Katona Zsigmond nyaraló-lakó háza 1898-ban

gyógyszerészetet tanult. A
frissen megszerzett gyógyszerész-mesteri oklevéllel a tarsolyában újabb 3 és fél évet
dolgozott régi munkahelyén,
Debrecenben.
Ifjú feleségével – Galambosi Kiss Máriával (18311908) – 1854-ben költözött
Borosjenőre, ahol részletekben fizetve megvette Állványi Károly gyógyszertárát.
Ahogyan nőtt a család úgy
nőttek a megélhetés költségei is, de szorgalmas munkával - szőlészkedéssel és főként új kezdeményezésével a
gyógynövény-termesztéssel -,
megteremtette ennek alapjait.
Új kezdeményezése nem várt
sikereket hozott neki, majd a
kormányzat számára is, hiszen a külföldi beszerzések
kiváltásával jelentős összegeket takarított meg az ország számára. Borosjenőn a
gyógyszertár vezetése mellett
rendszeresen közölt cikkeket
a Gyógyszerészeti Hetilapban. A kormányzat megbízta
a járási epreskertek (selyemhernyó tenyésztés) egységes
irányításával és ellenőrzésével is. Időközben családja egyre népesebb lett, Borosjenőn
született Béla, Emma, Blanka,
Dezső és az ifjú Zsigmond. A
gyerekek taníttatásának érdekében a család elhatározta,
hogy egy nagyobb városba költözik. A szóba-került városok,
Makó, Nyíregyháza, Szentes

és Nagykároly ellenében ez a
város hál’ Istennek Kecskemét lett, ahová 1867 májusában költöztek. A borosjenői
gyógyszertár eladásával és
a kecskeméti híres Handtel
– féle Szentlélekhez címzett
gyógyszertár megvételével valósították meg a cserét. Ez
az esemény nemcsak Katona
és családja életében hozott
gyökeres változásokat, hanem
Kecskemét „életében” is.
A város – bár már vasútvonal kötötte össze fél Európával – akkoriban még csak
egy nagykiterjedésű falu képét mutatta. Utcáit tengerek
– száraz időben portenger,
esős időben sártenger – borították. Kiemelkedő épületei,
templomai és felekezeti iskolái voltak. A „külcsín” mellett
a „belbecs” is sok kívánnivalót
hagyott maga után. A pártviszályok által megosztott értelmiség a város közügyei iránt
alig tanúsított érdeklődést.
Néhány városi vezető – élükön
Hornyik János, Horváth Döme
és pár társuk – próbálta felrázni a várost tétlenségéből.
Katona Zsigmond hamarosan a városi élet „kovásza” lett, jó érzékű probléma
–meglátásával, hosszú-távú
terveivel és hihetetlen munkabírásával kapcsolódott be a
városi értelmiség küzdelmes
munkájába. E mellett, első
kecskeméti éveiben családja
megélhetését biztosító gyógy-

szertára felvirágoztatásán tevékenykedett, amire a család
gyarapodása következtében
igen csak nagy szükségük volt:
újabb három gyermekük született József, Mária és Ernő.
Katona Zsigmond kifogyhatatlan energiájának egy részét
hamarosan az 1861 –ben alakult Kecskeméti Iparegyesület
– melynek 1869 –ben elnökévé választották – vezetői
feladatainak ellátása kötötte
le 6 és fél éven át. Katona vezetésével az Egyesület, fennállásának 10 éves évfordulójának „előestjén”, 1870 –ben
új székházba költözött. Elnöksége alatt 1872 –ben országos iparkiállítást rendezett.
Szervező tehetségét a szegedi, székesfehérvári, budapesti
országos kiállítások és a bécsi
kiállítás alkalmával kamatoztatta.
A gyümölcsészet és
a kertészet terén szerzett gazdasági tapasztalatai gyarapítására beutazta Dél-német,
Francia- és Olaszországot.
Az 1885 –ben Budapesten
rendezett országos kiállításon királyi elismerésben részesült, majd alkotó munkája
– ma úgy mondanánk életműve – elismeréseként a Ferenc
József-rend lovagkeresztjét
kapta. Találmányai, az 1885.
évi budapesti országos kiállításon bemutatott gyógyszer készítménye, a „Cascara
Sagrada”, valamint az 1895
–ös budapesti milleneumi kiállításon „nagy-érem” –mel
kitüntetett hideg oltóviasz
készítménye ismertté és elismertté tették nevét itthon és
külföldön egyaránt.
Már közel a hatvanhoz, élete
talán legnagyobb vállalkozásába kezdett. Kaszinóbeli barátainak gúnyos megjegyzéseire
– „Meglátjátok, paradicsomot
fogok belőle csinálni” – volt a
válasza, amikor megvásárolta
Darányi Ferenc rossz homokját és az odáig terméketlen
földön virágzó szőlőültetvényt
létesített. A Kecskemét-nagykőrösi vasútvonal mentén létrehozott mintaszőlő-telepének megalapítása 1887 –ben
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Katona Zsigmond hirdetménye szőlőtelepének
megnyitásáról (1894)

kezdődött. A Darányi Ferenccel aláírt adásvételi szerződéssel 12 hold 390 négyszögöl rossz homokterület került

Katona tulajdonába, amit egy
későbbi vásárlással 13 holdra
egészített ki. A „szerzemény”
nagyobbik része – 10 hold

KATONATELEPI NYUGDÍJAS BARÁTAINK!
Szeretettel hívunk és várunk minden
katonatelepi nyugdíjast a

NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJÁRA
A kötetlen összejövetel színhelye:
MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Időpont: 2016. június 25., szombat, 14 óra
Miért érdemes eljönni:
BOGRÁCSBAN fő a meglepetés
lesz MŰSOR is, valamint TOMBOLA
A jó hangulatot garantálja:
a Katonatelepi Őszirózsa Nyugdíjas Klub,
a rendezvény házigazdája

A rendezvényre a részvételi szándékot
klubunkban, illetve a vezetőnél:
Juhászné Balasi Franciskánál lehet bejelenteni:
06/ 70 6093770 telefonon
vagy: fbalasi@t-online. hu, vagy:
facebook Katonatelepi Közügyek oldalon
Legyünk minél többen, mert a jó hangulathoz
ez is elengedhetetlen!
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– a vasútvonaltól keletre, a
Kecskemét-nagykőrösi út felé
esett, a többi pedig a vasútvonal nyugati oldalára. Az 1888.
évi terület-előkészítés után a
következő év tavaszán került
sor a telepítésre. A „Telepet”
már az évben meglátogatta a kecskeméti elöljáróság
küldöttsége, Lestár Péter
polgármester
vezetésével.
Ők írták az első bejegyzést a
Katona által 1889. július 8.
–kán nyitott vendégkönyvbe.
Az új „Szőlőtelep” rövidesen
országos, azóta bátran mondhatjuk világhírnévre tett szert.
A szőlőtermesztés akkori legnagyobb „ellenségének”, a filoxérának ellenálló, immunis
homoktalajon a legkiválóbb
bor- és csemegeszőlő fajtákat
honosította meg Katona, és
szőlővesszőinek árjegyzékeit
az egész országban ismerték.
Katona Zsigmond hirdetménye szőlőtelepének megnyitásáról (1894)
Katona Zsigmond elévülhetetlen érdeme, hogy a magyar
szőlészet másik legnagyobb
mesterét, Mathiász Jánost
Kecskemétre „csábította”. Önzetlen barátságuk bizonyítékaként – bár Katona sejtette,
talán tudta is, hogy Mathiász
túl fogja szárnyalni – barátja
kérésére, annak távollétében

7

irányította az ő szőlőbirtokával határos területen létesülő
Mathiász szőlőbirtok és kúria
létesítési munkálatait. Életének utolsó 13 éve, amelyben
igaz barátjával Mathiász Jánossal közösen alkotott, „a
homok aranykorának diadalmas úttörő korszaka volt”.
Katonatelepen, amely napjainkban Kecskemét egyik
dinamikusan fejlődő kertvárosa, amely máig őrzi Katona
Zsigmond nevét, 1891 –ben
vasúti megálló, 1897 –ben, jövőre 120 éve, elemi iskola jött
létre, hét éve, tiszteletére egy
Emlékpark létesült.
Katona Zsigmond halála
1902. március 18 –án következett be. Nagy részvét mellett
temették el sógora, Galambosi Kiss József szabadsághős
mellé, a kecskeméti református temetőben.
Végül álljanak itt Jászai
Mari, a legnagyobb magyar
tragika 1898 –ban Katona
Zsigmond katonatelepi vendégkönyvébe bejegyzett sorai:
„Sok ilyen fiat adjon a jó sors
hazánknak, mint e telep alapítója. Viruljon alkotása végtelen boldog időkig.”
Úgy legyen!
Lázár János
(Képek Forrása:
Kecskeméti Levéltár)

Katonatelepieknek is ingyenes
buszjáratok a Múzeumok Éjszakáján

Mint ismeretes, idén Kecskemét a Múzeumok Éjszakája
országos kiemelt helyszíne, ezért várható, hogy a városon
belül szintén a szokásosnál is nagyobb lesz az érdeklődés.
Az önkormányzat célja, hogy a szatellit településrészeken
élők a programok végén is igénybe vehessék a közösségi
közlekedést.
A döntés értelmében a Múzeumok Éjszakáján – június
25. – 23.30-kor, éjfélkor és 0.30-kor indulnak majd járatok
Heténybe a Noszlopy park – hetényi buszforduló viszonylaton, Kadafalvára a Noszlopy park – Kadafalva, Boróka
u. 73. viszonylaton, Katonatelepre a Széchenyi tér – katonatelepi iskola viszonylaton. A járatok az útvonalon valamennyi megállóhelyet érintik.
Kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Katonatelepi Fiókkönyvtár
az iskolai nyári szünidő alatt
is rendes nyitvatartással
várja az érdeklődőket.
Hétfő: szünnap
Kedd-Péntek: 9-12 és 13-18
Szombat: 9-13
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Akikre büszkék vagyunk
2015/2016-os
tanévben
is nagyon sok versenyen
részt vettek tanulóink.
Közreadjuk a legjobb eredményt elért tanulók neveit.
1. osztály:
Szurnyák Dorka, Szabó
Dávid, Kovács Hédi a Vásárhelyi Pál Általános Iskola
„Játszva gondolkodj” versenyén II.helyezést értek el.
2. osztály:
Lakatos Luca a versmondók találkozóján III. helyezést
ért el.
Bukor Boglárka a Corvina
felolvasó versenyen III. helyezést ért el.
Polonkai Izabella, Lakatos Luca, Bukor Boglárka,
Körtvélyesi Vivien a Hagyományok Háza által hirdetett
rajz versenyen különdíjat kapott.
Bukor Boglárka Kiskunsági Nemzeti Park rajz pályázatán III. helyezést, Király Zoé
különdíjat kapott.
3. osztály
Pénzes Katalin a Corvina
felolvasó versenyen III. helyezést ért el.
Majer Barnabás a II. korcsoportos diákolimpián birkózó bajnok lett súlycsoportjában.
4. osztály
Fodor Léna a városi helyesíró versenyen III. helyezést
ért el.
Hévizi Dóra Diákolimpia,
atlétika I. helyezés.

5. osztály
Halász Izabella a Ménteleki Általános Iskola Regionális
rajzpályázatán II. helyezést
ért el.
Papp Bernadett, Balla
Noémi, Tóth Napsugár, Zetkó Zsuzsanna Hagyományok
Háza által hirdetett rajzpályázat különdíjasai
6. osztály
Csőke Réka a történetíró
versenyen I. helyezést kapott.
Vágó Dorina, Egri Titanilla
a „Gyermekvilág” megyei rajzpályázaton I. helyezést ért el.
Vágó Dorina, Tobai Kitti, Egri Titanilla, Szilágyi
Edina, Tobai Zoltán, Csőke
Réka, Szabó Evelin, Nyitrai
Bettina az énekzenei iskola

aszfaltrajz versenyén I. helyezést értek el.
Vágó Dorina, Tobai Kitti,
Szilágyi Edina a Hagyományok Háza által hirdetett rajzpályázat különdíjasai
7. osztály
Farkas Máté a corvinás kémia versenyen III. helyezés.
Nagy Brigitta a corvinás
matematika versenyen I. helyezés.
Zetkó Nikolett, Nagy Brigitta, Farkas Edina, Kasza
Blanka, Takács Benedek,
az énekzenei iskola aszfaltrajz
versenyén II. helyezést értek el.
Nagy Brigitta, Zetkó Nikolett Hunyadi városi napok
Aszfaltrajz versenyén I. helyezést értek el.

Zetkó Nikolett Ménteleki
Általános Iskola Regionális
rajzversenyén II. helyezést
kapott.
Nagy Brigitta „Gyermekvilág” megyei rajzpályázaton
II. helyezés
Nagy Brigitta, Zetkó Nikolett, a Hagyományok Háza
által hirdetett rajzpályázat
különdíjasai.
8. osztály
Kasza Blanka a corvinás
matematika versenyen III.
helyezést ért el.
Börönte
Péter,
Rácz
Zsolt a megyei fizika versenyen IV. helyezés.
Tóth Erika „Bartóktól
Bartókról” zeneirodalmi verseny I. helyezést ért el.

A Katonatelepi Baba-Mama klub 2016. nyári programkínálata:
• június 7. kedd 10 órától Baba-Mama klub (részvétel ingyenes), téma:
LoveYourBelly hasizom fejlesztő és regeneráló tréning, Nagy Krisztivel
• június 9. csütörtök 10 órától Zenebölcsi Mecséri Krisztivel (700 Ft/
alk., már pár hónapos kortól!)
• június 14. kedd 09:30-tól „Így
tedd rá” zenés-néptáncos foglalkozás
Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/
alk.)
• június 16. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás István bácsival
(700 Ft/alk.)
• június 28. kedd 09:30-tól „Így
tedd rá” zenés-néptáncos foglalkozás
Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/
alk.)

• július 19. kedd 09:30-tól „Így
tedd rá” zenés-néptáncos foglalkozás
Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/
alk.)
• július 21. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás István bácsival
(700 Ft/alk.)
• augusztus 9. kedd 09:30-tól „Így
tedd rá” zenés-néptáncos foglalkozás
Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/
alk.)
• augusztus 18. csütörtök 10 órától
Zenés-gitáros foglalkozás István bácsival (700 Ft/alk.)
• augusztus 30. kedd 09:30-tól
„Így tedd rá” zenés-néptáncos foglalkozás Kolozsváriné Oldal Henriettel (900
Ft/alk.)

A programokhoz a helyszínt
a Katonatelepi Fiókkönyvtár biztosítja!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2016. június
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Beszélgetés id. Tóth Viktorral
Id. Tóth Viktor, jóllehet csak 2002 óta lakik Katonatelepen, meghatározó személyisége Katonatelep közösségi
életének és mozgató motorja sok, a lakosság számára
fontos kezdeményezésnek. Az ő felelős szerkesztésében jelent meg a Katonatelepi Közügyek c. havilap és
ugyan egészségi körülményei miatt jelenleg nem tölti be ezt a funkciót, továbbra is aktívan részt vesz a
közéleti feladatok, problémák feltárásban, megoldásuk
elősegítésében.
Nem titkolt szándékunk,
hogy rendszeresen megjelentetünk olyan írásokat, bemutatunk embereket, vállalkozásokat, akik fontos szerepet
játszanak a közösség formálásban, Katonatelep arculatának megteremtésében, vagy
nagy jelentőségűek a korábbi
tevékenységük, a település
életében végzett meghatározó szakmai, vagy emberi teljesítményük miatt.
Egy hosszú érdekes életpályáról kérdeztem Viktort.
– Hol töltötted gyermekkorodat és ifjúságodat?
– Ózdon születtem 1932ben, egy Ózd melletti kis faluban, Csernejen jártam iskolába. Akkoriban még palatáblán
tanultunk írni. Édesapámat,a
felvidék visszacsatolása után
Kassára helyezték.
Ott kezdtem el a gimnáziumot a Premontrei papoknál.1945 januárjában vonatra
szálltunk és a front elől elindultunk Ausztriába, majd tovább mentünk Németországba, Zwickauba. Ott éltünk
közel egy évig.,akkor tanultam meg németül.
Itt már dolgoznom kellett.
Láttam Drezda bombázását. Ekkor már együtt volt a
család. Elképesztő állapotok
voltak.
1945
őszén
indultunk
haza Magyarországra. A
szerelvény
bekanyarodott
Auschwitzba és megmutatták a tábort. Szörnyű volt.
Csehszlovákián keresztül érkeztünk haza Esztergomba a
nagyszüleimhez.
Tanulmányaimat
Esztergomban folytattam a Bencéseknél az államosításig, de
a gimnáziumot már Ózdon
fejeztem be és 1951-ben ott
érettségiztem.
– Hol folytattad tanulmányaidat?

– Miskolcon tanultam tovább a Nehézipari Egyetem
gépészmérnöki szakán. Eleinte az oktatás ideiglenes
helyszíneken folyt. Akkor már
5 év volt a tanulmányi időszak. 1956-ban végeztem.
2016-ban több évfordulóm
is van: 60 éve végeztem az
egyetemet és 60 éve vagyok
házas. Idén lesz az Esztergomban, a bazilikában a
„gyémánt” lakodalmunk. Ebben az évben megkapom a
gyémánt diplomámat.
– Milyen munkahelyeken
dolgoztál?
Első munkahelyem az Esztergomi Szerszám gépgyárban volt, tervező mérnökként.
Nagyon szerettem ott dolgozni, akkor nősültem. 1956
őszén a munkástanács tagja
lettem ezért 57-ben elbocsátottak és 4 évig nem végezhettem mérnöki munkát, így
nyáron dunai halász lettem,
télen gépbeállító. Munkások között éltem, mint mérnök,,ezt később nagyon jól
tudtam hasznosítani. 1961ben visszamehettem a gépgyárba, műszaki-fejlesztési
osztályvezetőnek. „Gyáristának” nevezem magam, mert
minden elméletet átültettem
a gyakorlatba. Akkoriban
szerszámgépfejlesztéseket
végeztünk.
1963-ban vezető váltás történt,új vezetőt kaptunk,egy
több nyelvet jól beszélő,katonai múlttal rendelkező igazgatót.
Tőle tanultam a vezetői ismereteket. Elvégeztem a gazdaság mérnöki szakot is.
1200 fős céget csináltunk.
Az általunk kifejlesztett gépek arany érmeket kaptak
nemzetközi vásárokon.
Közben 3 fiam született és
mi nagyon kicsi lakásban laktunk. A Gépipari Tudományos

Egyesület tagjaként jó kapcsolataim voltak, így tudtam
meg, hogy a Kecskeméten
felépített Szerszámgépipari
Művek-be műszaki vezetőt
keresnek. Eljöttem Kecskemétre a gyárunk vezérigazgatójának ajánlásával.
1972-től a SZIM-ben dolgoztam. Feladatom volt a
Knorr-Bremse -licensz alapján készített fékrendszer bevezetése az Ikarus buszokhoz
és a Rába kamionokhoz. Kiváló munkatársakkal dolgozhattam együtt.
1980-ban átmentem Nagykőrösre főmérnöknek egy
szövetkezethez.
Időközben
bekerültem a KGST 15-ös
szekciójába is.
Mi szereltük fel a bébi-ételt
gyártó gépsorokat Kecskeméten is. Gépeket fejlesztettünk
konzervgyárak részére.
1985-ben
visszajöttem
Kecskemétre a Zománc és
Kád gyárba műszaki igazgatónak. Onnan mentem nyugdíjba 1992-ben.
– Szereted a sportot.
Honnan van a kötődés?
1942-ben Kassán kezdtem
el kosarazni. Ózdon, Miskolcon,Esztergomban is folytattam. Feleségem is kosarazott
Esztergomban, a Vörös Meteorban. Miskolcon egyetemi
csapatban játszottam. Voltam
sportköri elnök és szakosztály elnök is Kecskeméten.
Mind három fiam kosárlabda edző. Attila fiam 146-szoros válogatott, Ádám fiam
Piliscsabán kosarazik, Viktor
fiam Katonatelepen lakik,a

Kecskeméti kosárlabda klub
vezetője.
Sportszerető család vagyunk.
– Mikor költöztél Katonatelepre?
2002-ben. Volt nagy lakásom Kecskemét belvárosában. A fiúk önálló életet
kezdtek, meglévő lakásunk
nagynak bizonyult kettőnknek. Úgy döntöttünk Katonatelepre költözünk családi
házba.
– Úgy tudom a Katonatelepi Közügyek újság egyik
alapítója, felelős szerkesztője voltál. Miért tartottad
fontosnak egy új arculatú
lap elindítását településünkön?
– Akkor már 15 éve itt laktam, nem láttam nagy mozgást.
Nem tartom jónak, ha a helyi képviselő szembe megy a
hatalommal. Változást akartunk. Falu György rendelkezett koncepciókkal, tervekkel.
Többen összejöttünk és 3
fő vállalta egy más szellemiségű újság elindítását. Az
volt az elvünk hogy többeket
bevonjunk a szerkesztésbe,
alakuljon ki egy tanácsadó
testület a képviselő segítésére. 2014-ig egy szűk elit
uralta Katonatelep közéletét.
Ezen próbáltunk változtatni.
– Milyen az egészségügyi
állapotod?
– Jó! Jelentős javulás mutatkozik.
– További terveid?
– Szeretnék még részt
venni a sportpálya és a helyi
bölcsőde avatásán, amennyiben meghívnak.
Településünknek jutó választókerületi keretet kevésnek tartom, remélem Katonatelep is megkapja az őt
megillető forrásokat. A 2014ben elindított tervek, beruházások, átalakítások megvalósulásában is reménykedem.
– Köszönöm a beszélgetést. Jó egészséget kívánok és bízom benne, hogy
továbbra is aktív szereplője leszel Katonatelep közéletének.
Lejegyezte: Varga Zsolt
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Katonatelepi Közügyek

A szeszélyes hónap, április
után május is a változatosság,
kiszámíthatatlanság megtestesítője volt. Területi eloszlásban, országrészektől függően,
volt hideg, meleg, égszakadás,
kevés csapadék, szélvihar és
szélcsend, de a fagyosszentek
már áprilisban beköszöntek,
hatalmas károkat okozva a mezőgazdaságban. Ez sem volt
egyöntetű területileg, hiszen
Dr. Kerényi Zoltán
míg Kecskemét nyugati, északnyugati részein voltak komoly fagyok (-4 és -6 OC),, a keleti tájakon
(pld.. Katonatelepen is) csak enyhe talaj menti fagy volt megfigyelhető, az is elszórtan. Az ábrán látható grafikon szerint a májusi
hónap nagy részében a hőmérséklet a 100 éves átlag alatt volt,
csupán az utolsó 5-7 nap emelkedett magasabbra, mindez történt
erős ingadozások mellett. Országos átlagban a csapadék mennyisége átlag feletti volt, de Katonatelep térségében ez csak annyiban
mutatkozott meg, hogy a havi csapadékmennyiség 3 alkalommal
esett le, a többi eső csak jelentéktelen mennyiséget adott.
Olvasóink és a Facebook csoport tagjai közül is sokan tudják
már, hogy áprilisban megalakítottuk a Katonatelepi Kertbarát
Kört, jelenleg még nem egyesületként, de már 14 regisztrált taA naptár szerint a nyár. hivatalosan is elkezdődött.
A növények intenzíven növekszenek még sokáig, így
a következő hónapban, sőt
később is, így akad majd
munka bőven. A következőkben a júniusi kerti tennivalóinkat soroljuk fel!

Zöldségek és fűszernövények

• A dinnye, a tök és az uborka
virágait most kell kézzel beporozni - ne hagyatkozzunk csak a
méhekre.
• A talajt gereblyézzük, majd
mulcsozzuk, a a talajt folyamatosan lazítsuk, a gyomnövényeket irtsuk (ha lehet kapával!).
• Június a másodvetések
hónapja, vethető: bokorbab,
zöldborsó, édeskömény, hónapos retek, retek, cékla, uborka,
karalábé, fejes saláta, sütőtök,
mángold, karós bab. Előbbiek
mellett vethetők még fűszernövények is: kapor, zsázsa, petrezselyem.
• A paradicsom oldalhajtásait rendszeresen csipkedjük ki, és
az alsó leveleket távolítsuk el.
• A rendszeres öntözést
igényli a zöldbab, hónapos retek, sárgarépa és a saláta.

Teendők a gyümölcsös kertben

• A hó végére a már leérett
korai fajták után ropogós kései
fajtákat is leszüretelhettük, de
ne feledjük az elhullott gyümölcsöket is összeszedni, hogy a
kórokozóknak ne adjunk alkal-

2016. június
gunk van. Várjuk további kertbarátok, érdeklődők jelentkezését a
havonta egyszer az iskolában tervezett összejöveteleken, ahol a
tagok kérdéseire, problémáira igyekszünk válaszokat adni a telepítés, ültetés, növényvédelem, díszkert témákban, esetenként meghívott előadókkal. Tervezünk mintakert látogatásokat is, valamint
legalább kétszer egy évben növény- és szaporítóanyag cserét is. A
tagok természetesen bármikor fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel,
mert elektronikus úton (E-mail) igyekszünk szakmai tanácsokat
adni, vagy beszerezni. A Kör vezetésével az alapító tagok a „Kertünk-Házunk” rovat szerkesztőjét (dr. Kerényi Zoltán) bízták meg.
Tagdíj jelenleg nincs, amikor egyesületté alakulunk ez a kérdés akkor fog felmerülni. Jelentkezésüket és érdeklődésüket, kérdéseiket
az alábbi E-mail címre várjuk: katkerbar@gmail.com

FŐBB JÚNIUSI TEENDŐK:
mat a jó telelésre. Szedjük le a
fákon maradt ún. „múmiákat”,
különösen fontos ez a meggyfák esetén.
• Katonatelepen csaknem
minden kertben találhatunk
szamócát, melynek szüret
utáni gondozása fontos feladat, hiszen az jelentősen eltér
a többi, többi fán vagy bokron
termő gyümölcsétől.. A szamócaültetvény szüret utáni ápolása a gyomirtásból, az indák eltávolításából és az öntözésből
áll. A következő évi termésünk
múlhat ezeknek a munkálatoknak az elmaradásán
• A gyümölcsritkítás nem
tartozik a magyar gazdák
kedvelt tevékenységéhez, de
tudomásul kell venni, hogy
amennyiben elmulasztjuk ezt a
munkát, sok apró, íz és zamatanyagokban szegény termésre
számíthatunk. Ez igaz a szilva,
az alma és a körte esetében is,
ha szép, méretes gyümölcsöket
szüretelhessünk. Kajszi-, őszibarackfákon egyes években sok
virágból lesz gyümölcs, bár az
idén ez nem jellemző mindenhol.

Virágok és dísznövények

• Virágzó díszfák között a
már májusban elvirágzott orgonáról a fán maradt szárazvirágú
ágakat nyessük le, hogy jövőre
is sok illatos virágot hozzon.

Ugyanígy vágjuk le az elvirágzott
rózsákat is
• Az egynyári virágok sok vizet és trágyázást, tápot igényelnek, leginkább a virágládákban.
Az elnyílt virágokat mindig távolítsuk el, így a növénynek több
ereje marad a további virágzáshoz. Az egynyári virágokat
egész nyáron ültethetjük - sőt,
előnyös, ha fokozatosan ültetünk, mert ősszel tovább lesz
virágszőnyegünk.
• A támasztékot igénylő, vagy
kúszónövényeket gyakorta kötözzük fel. A gyepet már ne trágyázzuk, mert fokozza a növekedést. Lehet csökkenteni a nyírás
gyakoriságát is.
• Az összes szobanövényt
és edényes növényt legkésőbb
most vigyük a szabadba.

A növényvédelem

A növények védelmének legaktívabb hetei következnek júniustól: a rovar és gombakártevőktől kezdve a gyomokig sok
mindenre oda kell figyelni és
megvédeni növényeinket, néha
még házunk belső tereit is.
Júniustól kezdi az almamoly
a petéi lerakását. Környezetkímélő, ha feromon csapdát helyezünk el az almafák egyikén,
ezzel jelentősen csökkenthetjük a peterakást. Amennyiben
júniusban száraz, meleg időjárás lesz, komoly atka és a

tripszek szaporodás lehet. A
közönséges takácsatka először
az üvegházakban, fóliasátrakban szokott megjelenni, majd a
kinti kultúrákban. Leggyakrabban a babon, paprikán, szamócán fordul elő, de gazdanövények a dísz- és gyógynövények,
bokrok, fák is.
A gyümölcsfákon a piros
gyümölcsfa-takácsatka gyakori: a nálunk termesztett gyümölcsfák mindegyikén károsít.
Jellemző rá, hogy finom pókhálószerű hálót sző (ezért hívják
takácsatkának). A levélatkák
is elszaporodnak a gyümölcsfákon. Szívogatásuk folytán az
alma- és körtefákon a fiatal,
felső levelek kanalasodnak, és
barnás árnyalatúak lesznek. A
csonthéjasokon, őszibarackon,
szilván ólomfényűek lesznek a
levelek, a szilvafák fiatal hajtásai elsöprűsödnek. A zöldségféléken szintén károsítanak a
levélatkák, a széles atka többféle zöldségen is – a paprikán, paradicsomon a levelek
csavarodnak, a gyümölcsök
parásodnak. Takácsatkák és
levélatkák ellen javasolt permetezőszer a szabadforgalmú
ORTUS 5 SC almatermésű-,
csonthéjas-, szőlő-, bogyós
gyümölcsű
ültetvényekben,
hajtatott paradicsomban.
Tavaly júniusi számunkban
részletesen ismertettük a
gombabetegségek elleni növényvédő szereket, ezek választéka most nem bővült.

Katonatelepi Közügyek

2016. június

Orvosi szűrő vizsgálatok
Kedves Olvasó! Praxisomban gyakran keresnek meg pácienseim, hogy labor beutalót
kérjenek, „teljes vérkép” vizsgálatra, mondván, hogy hátha
van valami rejtett betegségük,
és ezért mindenre terjedjen ki
a vizsgálat. A másik gyakori
kérés, hogy teljes kivizsgálásra kérnek beutalókat…
Szakmai véleményem szerint azonban ilyen formába
a vizsgálatok félre vezetők
lehetnek, gazdaságtalanok
és értelmetlenek. A gazdaságtalanságot nem csak a
financiális oldalról értem,
hanem az idő igény szempontjából is.
Azért szeretnék ebben a
témakörben egy kis útmutatást adni, hogy minél hatékonyabban tudjunk mi háziorvosok, a hozzánk bizalommal
forduló páciensek részére az
egészségi állapotuk megőrzésében, segítséget nyújtani.
Az első és legfontosabb
dolog, hogy a páciens saját
érdekében keresse fel a választott háziorvosát. Ő megvizsgálja, és tanácsot ad abban, hogy szükség van e, és
milyen szakvizsgálatra.
Ingyenes szűrések ma Magyarországon
Hazánkban rendelet szabályozza a kötelező egészségbiztosítás
keretében
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GYERMEKEK SZŰRŐVIZSGÁLATAI

Szülőintézetben történő
szűrővizsgálatok

térítésmentesen igénybe vehető szűrővizsgálatok rendjét (51/1997. (XII. 18.) NM,
illetve 67/2005.(XII.27.) EüM
). A jogszabály megkülönböztet kötelező, valamint önkéntesen igénybe vehető szűréseket. A kötelező szűrések
körébe kizárólag újszülött-,
csecsemő- és gyermekkorban végzett vizsgálatok tartoznak (pl. testi fejlettség,
bizonyos anyagcsere betegségek, csípőficam vagy az
érzékszervek vizsgálatai).
Felnőtt korban egyes betegségek megelőzésére vagy
korai felismerésére szolgáló
vizsgálatokat életkorhoz kötötten a biztosítottak önkéntesen, és térítésmentesen vehetik igénybe.

EGÉSZSÉGÜGY

Felnőtt korban egyes betegségek megelőzésére, vagy korai felismerésére szolgáló
vizsgálatokról következő lapszámunkban folytatjuk a cikket.
0-8 nap

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

n

1-3-6 hónapos korban
Területen történő
szűrővizsgálatok

1 éves kortól 6 éves korig
Területen történő
szűrővizsgálatok

A vizsgálatok
megtörténtét az
orvos és a védőnő
ellenőrzi.

Orvos által vég- Védőnő által
zett szűrések: végzett szűrések:

Orvos
által végzett
szűrések:

Phenylketonuria,
galactosaemia,
hypothyreosis és
biothinidase hiány
szűrése

Teljes fizikális
vizsgálat (különös tekintettel
a fejlődési rendellenessé-gek
szűrésére)

Teljes fizikális Pszichomotoros
vizsgálat
és mentális
szociális
fejlődés és
magatartásproblémák feltárása

Pszichomoto-ros és mentális fejlődés
vizsgálata

Védőnő által
végzett szűrések:

Veleszületett csíMozgásszervi
pőficam szűrése
vizsgálat,
fizikális vizsgálattal csípőficam szűrése 4 hónapos
korig

Érzékszervek
Idegrendszer Érzékszervek
működésének vizsgálata
működésének
vizsgálata (lávizsgálata
tás, kancsalság,
szakmai
hallás)
irányelveknek
megfelelően és
a beszédfejlődés vizsgálata

Fejlődési rendelIdegrendszer
lenesség szűrése vizsgálata
fizikális vizsgálattal

Testhossz,
testtömeg,
fejkörfogat mérése, a fejlődés
és tápláltsági állapot értékelése,
hazai standartok
alapján

Testi fejlettség
ellenőrzése (testtömeg, testhossz,
fejkörfogat)

Rejtett heréjűség vizsgálata

Rejtett
heréjűség
vizsgálata
2 éves korig,
herék vizsgálata évente

Mozgásszervek
vizsgálata: különös tekintettel
a láb statikai
problémákra és
a gerinc rendellenességeire
(tartáshiba,
scoliosis)

Korai fogászati szűrés
és gondozás
(iskolafogász
végzi)

Vérnyomás
mérése 3 és
6 éves életkor
között
Testhossz, testtömeg mérése, a
fejlődés és tápláltsági állapot értékelése,
hazai standartok
alapján

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók)
és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a.
Tel.: +3676 76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)
Rendelő: +3676 471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),
Rendelő: +3676 471 053
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea
(+3630 590 1819) +3676 507 916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187),

Rendelő:+3676 471 503 minden kedden 12:30-13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a.,
Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,
kedd, csütörtök: 13-18 óráig
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Szálláshelyek: Jegenye Panzió: Kecskemét, Katonatelep, Lombos u. 48.
Tel. +3676 471 213
Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3676 471 486
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

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