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Április hónapja
Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra
Kányádi Sándor
A hónap neve a római korból
származtatható, hiszen Romulus isteni anyja, Vénusz,
etruszk neve: Apru. Más magyarázatokban az aperire „kinyílni, feltörni igéből vezetik
le a hónap nevét, utalva arra,
hogy ilyen idő tájt nyiladozik a
természet, az ekével ilyenkor

törik fel a talajt. A rómaiak
ebben a hónapban sok olyan
ünnepnapot tartanak számon,
amelyek a természet ébredezésére, a növények sarjadzására, az állatok szaporodására emlékeztetnek.
Márai Sándor, aki 1900-ban
április 11-én született, szavai
szerint:
Április a retek és fiatal
hagyma hónapja, ahogy július
a rózsák s december az irodalmi felolvasások hónapja. A
reteknek is van költészete és
ünnepe. Ez a néhány nap, április elején, ez az övé.
A retekkel, a hagymával, a
friss salátával érkeztem a világra, kényesen, mint afféle
„primeur”.

Ugyancsak április szülötte
József Attila is (1905. április
11), akinek emlékére ez a nap
minden évben a „Költészet
Napja” Magyarországon.
Fájó történelmi emlékeink
fűződnek április 12-höz, 1242ben ezen a napon, Muhinál, a
Sajó partja mellett, IV. Béla királyunk 20-25 ezer fős magyar
hadereje véres, megsemmisítő
vereséget szenvedett:Batu kán
tatárjaitól. Ezután kezdődött
az sötét véres időszak, amelyet a magyar nyelvi emlékezet
tatárdúlásnak, tatárjárásnak
nevez.
Április 22-én ünneplik világszerte a „Föld Napját” 1970ben ezen a napon egy amerikai
egyetemi hallgató indította azt

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

a mozgalmat, melynek célja a
Föld védelme volt. Ez a mozgalom kiterjedt az egész világra és. csaknem ezer szervezet
vesz részt rajta. Katonatelepen
általában az iskola szervezésében is tartunk megemlékezést, a tavalyiról lapunkban is
közöltünk beszámolót. A „Föld
Napjának” célja a figyelemfelkeltés, a környezetvédelem
fontosságának kihangsúlyozása. Magyarországon 1990 óta
tartják meg ezt az emléknapot.
Április 24. Szent György
napja, akit „katonaszentnek”,
„sárkányölőnek „is neveznek,
és a legenda szerint 271 körül
Kis-Ázsiában született majd
Palesztinában halt mártírhalált.
Előkelő családból származott, és Diocletianus császár
alatt hadiszolgálatba lépett,
majd kiváló katonai tulajdonságai révén magas pozícióba
jutott. Diocletianus keresztényüldözési cselekményeinek
kezdetekor lemondott tisztségeiről, a császár ellen fordult.
Ezért börtönbe vetették, de a
legkegyetlenebb kínzásokkal
sem bírták őt hitétől eltéríteni. 303-ban kivégezték. Mind
a keleti, mind a nyugati egyház vértanúját tiszteli benne.
Kultusza már a 4. században
terjed az egész – római biro-

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu

(Folytatás a 2. oldalon!)

Április – tavaszünnep
– Szent György hava – szelek hava

Folytatás az 1. oldalról
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dalomban, több keleti város
védőszentje, a cári birodalom
Györgyöt a címerébe emelte és
a legmagasabb katonai rendjelet is róla nevezték el (György
kereszt). Rómában már az V.
században templomot emeltek tiszteletére, de a nyugati
kultúrákban csak az 1200-as
években vált szélesebb körben
elterjedtté. Oroszlánszívű Richárd saját védszentjének választotta, 1222-től pedig Anglia hivatalos patrónusa lett. A
legelőkelőbb angol kitüntetés,
az Edward király által 1350ben alapított térdszalagrend
érdemrenden is György képe
látható, melynek jelvénye a
fehér, vagy ezüst alapon vörös
kereszt a brit lobogónak is része..
Szent György nap egyúttal
Európa nagy részén elterjedt népi, ősi pásztorünnep
is. Ekkor hajtják ki először az
állatokat a szabad legelőkre
a teleltetés után. Hazánkban
régebben igen jelentős ünnep
volt; többek között ez volt a
„tavaszi gonoszjáró nap”, mikor a boszorkányok jelentettek
veszélyt, és hogy ezeket elűzzék, távol tartsák, tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe. Az állatokat – az ártó
szellemek, a rontás elkerülése
végett – Szent György napi tűzön hajtják keresztül, hogy a
füsttől megtisztuljanak.

(Bazsó Irén festménye)

bevonulásáról, ekkor tartanak
a templomokban barkaszentelést, ahol a pap a megszentelt barkát szétosztja a hívők
között. A szentelt barkának a
népi hagyományok szerint gyógyító, rontáselűző szerepe van.
Nagycsütörtök jellegzetessége, hogy elhallgatnak a templomok harangjai. Közismert a

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
A kereszténység talán legnagyobb ünnepe Húsvét, Jézus
kereszthalálának és feltámadásának emléke. Korábban a
zsidó Pészach ünnep volt a napéjegyenlőséget tisztelő nap,
de 325-ben a niceai zsinat a
keresztény húsvétot, a tavaszi
napéjegyenlőséget (március
21.) követő első holdtölte utáni
vasárnapra tette. Ez az időpont
évről lévre változó, ezért Húsvét gyakorlatilag mozgó ünnep,
az isdén április közepére esik.
Ezt az időpontot megelőző 40
nap a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére. A nagyböjt a hívők számára
a felkészülés, a lelki és testi
megtisztulás időszaka.
A nagyhét a nagyböjt utolsó
hete, virágvasárnaptól húsvét vasárnapig tart. A húsvét
előtti vasárnap emlékezünk
meg Jézus Jeruzsálembe való

2017. április

(Anthony Baggett sajtóképe)

mondás, miszerint „A harangok Rómába mentek”, így gyászolva Krisztust. Ugyanezen a
napon szokásos a virrasztás,
annak emlékére, hogy Jézus
az olajfák hegyén virrasztott.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja, egyúttal a a
szigorú böjt és a mély gyász
napja is. A keresztények köré-

ben a bűnbánat, a mély gyász
és a szigorú böjt napja. A néma
harangok mellett az oltárokat
is letakarják, és a pápa közreműködésével, végigjárják a
keresztút (Via Crucis) stációit.
Nagypéntekhez
számos
népi babona is kötődik. Például a paraszti életben nem
süthettek kenyeret, nem művelhettek földet, nem mostak
babonás félelmek kötődnek.
Nagypénteken
napfelkelte
előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni,
hogy védelmet kapjanak a betegségek ellen, még az állatokat is kihajtották a patakokhoz
vizet inni és füröszteni, hogy
ne betegedjenek meg..
Nagyszombaton a 40 napos böjt véget ér, és a harangok újra megszólalnak.
Fontos, jelentőségteljes cselekvés nagyszombaton a a víz
és tűzszentelés, a katolikus
templomokban megszentelt
tűz lángjáról gyújtják meg a
gyertyákat, mint a remény
szimbólumát.. Az egyik legjelentősebb esemény Nagyszombaton az esti feltámadási körmenet.
Húsvét vasárnapja, Jézus
feltámadásának ünnepe a
csúcspontja a nagyhétnek.
Ez az ünnep bár csak a VIII.
század után vált általánossá, már a III. századból is
utalnak adatok húsvét vasárnap megünneplésére. Ezen a
napon szokásos még ma is
az ételszentelés, valamint a
„zöldágjárás”, a természet
megújulásának szentelt éneklő játék, melyet a lányok kettes sorokban vonultak végig a
falun.
Húsvét hétfőn a fő szerep a
vízé, melynek megújító, megtisztító erejében való hit több
magyarázattal is rendelkezik.
Bibliai eredetet is kapcsolnak
a hagyományhoz, mely szerint a feltámadását ujjongva
ünneplő asszonyokat a Krisztus sírját őrző katonák vízzel
locsolva igyekeztek lecsendesíteni Napjainkban a locsolkodás megmaradt a városokban
elsősorban kölnivízzel. Vidéken még máig is kútvízzel, vödörből locsolják le a lányokat,
sőt néha a patakban is megfürösztik őket.
(Forrás: Jeles Napok. oszk.hu)
Összeállította:
dr. Kerényi Zoltán
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Iskolai beiratkozás – 2017. április 20. és 21.
Minden évben április folyamán van a leendő 1. osztályosok beiratkozása. A
Mathiász János Általános
Iskolába várjuk a jövőre
1. osztályt kezdő gyermekek jelentkezését. 2017.
április 20-án csütörtökön
és 21-én pénteki napon,
reggel 8 és délután 18 óra
között.
A beiratkozáshoz a gyermeket nem feltétlenül kell
hozni, bár sokan fontos eseményként élik meg és a kisgyermek is megjelenik ezen
a nevezetes napon. A katonatelepi lakosok körzete a Mathiász Iskola, bár évről évre
egyre többen választják a városban lakók közül is ezt az
iskolát, látva családias, nyugodt jellegét és színvonalas
oktató munkáját. Sokan igen
nagy pozitívumaként értékelik az iskolának, hogy kisebb
a gyermeklétszám, a gyerekek hamar megismerik nem
csak a saját tanár nénijüket,
hanem az iskola valamennyi
pedagógusát és legtöbb tanulóját. Így sokkal magabiztosabban, otthonosabban mozognak az iskola falai között,
nem sok századik gyerekként
anonim kell feltalálniuk magukat. A Kecskemétről kijáró
szülők vállalják napi szinten
a gyerekek kiutaztatását,
mellyel szemben a katonatelepi gyerekek könnyebbséget
élvezhetnek, hiszen egyszerűen, gyorsan megközelíthető
az iskola.
A gyerekek kiegyensúlyo-

zott, stresz mentes környezetben tanulhatnak, mely segíti a beilleszkedést és annak
meglétét, hogy a kisgyermek
örömmel jöjjön az iskolába.
1. osztályban a Meixner olvasás tanulási módszerrel
tanulnak írni olvasni és heti
1 órában ismerkedhetnek az
angol nyelvvel is. 1 osztálytól
már megadjuk a lehetőséget,
hogy tanulóink a tanulás mellett kipróbálhassák tehetségüket valamilyen művészeti
ágban vagy a sportban. A
Líra Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül hangszeren
tanulhatnak, részt vehetnek
a rajz műhely munkájában,
kosárlabdázási
lehetőség
van a Mercédesz Kosárlabda
Akadémia illetve a Magyar
Kosárlabdázók
Országos
Szövetsége kereteiben és támogatásával.
Bármelyikhez is van kedve
és tehetsége, mind verseny-

Rajzpályázat sikere
Nagy öröm, hogy már az 1.
osztályosok rajztehetsége is
megmutatkozott. Március 15.
alkalmából rajzversenyt hirdetettek Kecskeméten. A beküldött alkotások közül Poór
Lili és Újfalusi Anna munkája
különdíjban részesült. A két
1. osztályos kislány igen lelkes
tagja a művészeti szakkörnek,
ráadásul Lili egy korábbi munkája is díjazást kapott a „Gyermekvilág” című megyei rajzpályázaton. Sok tanulónk tagja a
rajz szakkörnek, hiszen rajzol-

ni sok gyerek szeret. Fontos,
hogy kedvet érezzenek a rajzoláshoz, de emellett több gyerek
is igen tehetségesnek és kreatívnak bizonyul, mutatja ezt az
év során született sok díjazott
alkotás. Bognár Éva, a szakkör
vezetője igen ösztönzően hat
a gyerekekre. Formálja ízlésüket, megtanítja őket a változatos eszközhasználatra. Sok
éves szakmai tapasztalatával
irányítja a munkát, mely által
színvonalas, értékes rajzok kerülnek ki a gyerekek kezei alól.

zésre, szereplésekre, pályázatokon való részvételre ad
lehetőséget egész évben.
A „Mathiászos” gyerekeknek jó hírük van. Kosárlabdában évek óta a megye legjobb
bajnok csapata az iskolai
kosárcsapat. Művészeti szakköröseink nem csak városi,
megyei hanem országos rajzpályázatokon is díjnyertesek.
A Líra zeneiskola növendékeinek is országos híre van, a
citera oktatás több évtizedes
múltra tekint vissza. Igazán
sikeresnek mondhatóak a
tanulmányi eredmények is,
így tanulóink minden évben
valamennyien bekerülnek az
általuk választott gimnáziumokba, szakközép és szakiskolákba.
Az iskola környezete, gondozottsága,
felszereltsége
sok városi iskolához képest
kiemelkedő. Az elmúlt évek
alatt folyamatosan történ-

tek karbantartási, felújítási
munkák mely által egy szép,
otthonos iskola várja a gyerekeket. Nagy sportcsarnokunk igen kihasznált, hiszen
rengeteg sportesemény zajlik itt. Az iskola termei tiszták, szépen bútorozottak, a
fiókkönyvtár megléte pedig
tovább emeli az intézmény
színvonalát. Az iskola udvara
igazán gyermekbarát, hiszen
nagy füves területen helyezkedik el, kosárpalánkokkal,
fajátékokkal, futballpályával.
A jövő évi 1. osztályos
tanító Juhász Andrea lesz.
Nagy gyakorlattal, sok éves
tanítói múlttal rendelkező
pedagógus, akit gyerekszerető, kiegyensúlyozott, nyugodt személyisége miatt nagy
örömmel vesznek körbe a
gyerekek. Több alkalommal
tanított 1. osztályos gyerekeket, így igazán ismeri ezt a
korosztályt és ennek az időszaknak az örömeit és a nehezebb oldalát is.
Reméljük, hogy a katonatelepi lakosokban él az a lokálpatrióta szemlélet, mel�lyel mind többen gondolják
úgy, hogy fontos az, hogy
a településnek jól működő
színvonalas iskolája van.
Szívesen bekapcsolódnak az
iskola életébe, segítik munkáját, örülnek sikereinek és
meg vannak győződve arról,
hogy gyermekük a lehető legjobb helyen van itt, ebben az
iskolában.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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Választókerületi keret felosztási javaslat
Az idei évben is rendelkezésünkre áll egy keretös�szeg, amelyet a körzetben
fejlesztési, működési céllal
költhetünk el. A koncepció nem változott: magam
részéről az olyan javaslatokat preferálom, amely
maradandó értéket hoz
létre, és minél több ember
leli örömét benne. Ilyen fejlesztések a sport és szabadidő eltöltését szolgáló
fejlesztések, az oktatási
intézmények fejlesztései.
Fontosnak tartom a polgárőr egyesület autóvásárlási szándékának támogatását is, ezért részükre
kiemelt mértékű az idei évi
keret.
Fontos, támogatandó célkitűzés a Baba Mama klub, a
nyugdíjas klub és idén először
a citerások támogatása is, de
ezt a juttatást a Sportegyesület – a tavalyi évhez hasonló
módon – az idén is átvállalta.
A Sport és Szabadidő Központ fejlesztésére az elmúlt
évben szánt, ám nagyrészt
még meglévő keretet újabb
komoly összeggel egészítjük
ki, így a műfüves pálya mellett egyéb infrastrukturális
fejlesztéseket tud az egyesület finanszírozni. A részükre
biztosított pénzt megtöbbszörözik segítő katonatelepi
vállalkozók, magánszemélyek,
ki társadalmi munkával, ki
pénzadománnyal. Ez nagyon
pozitív folyamat.
A teljes keretből csekély
összeget szánok rendezvények
rendezése céljából. Remélem,
eljön az az idő, amikorra a
városrészek számára akár
milliós költségvetésű több napos „buli” szervezése is szóba
jöhet, de ettől még nagyon

15. sz. egyéni választókerület
A fejlesztési kiegészítést a zöld kitöltésű sorokra kérnénk

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898

messze állunk. De – ahogyan a
tavalyi Szüreti Nap is bizonyítja- a jó hangulat nem csak a
keretösszegtől, sőt, nem elsősorban attól függ. Ha minden
jól megy, az idén már nem a
főtéren lesz a rendezvény, hanem a Platán utcai új szabadidő központban.

A közpénzekből juttatott
támogatásokkal az Önkormányzat felé kell elszámolni,
ami garantálja, hogy a pénzből az valósult meg, amit a
támogatott a szerződésben
vállalt. Mert, amint azt sokan
nem is tudják, a pénzt a város a támogatottal megkötött

támogatási szerződés aláírása után folyósítja. Ha az elszámolásban probléma van,
és az nem oldódik meg, az
adott szervezet a következő
években nem kaphat támogatást.
A választókerületi keret
mellett célszerű pályázni a
város által évek óta működtetett Városi Támogatási Program 100 milliós keretére is,
amely témakörök szerint van
csoportosítva, a részleteket
a város honlapján lehet elolvasni. Érdekesség, hogy az
idén először a város támogatja a fűtési céllal is használt
klímaberendezések részére
a „H” tarifás mérőóra és hálózata kiépítését is, amelyet
éppen én kezdeményeztem.
Örömmel tapasztalom, hogy
néhányan már megfogadták
a jó tanácsot és használják
klímaberendezésüket fűtési
célra is.
Ha bármilyen változás van
a kerettel kapcsolatban, arról
utólag be fogok számolni.

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
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János, a szeretett tanítvány
Mondják, az egész világ, annak pénzügyi, politikai berendezkedése és irányítása mindösszesen néhány tucat ember
kezében van. Az összeesküvés-elméletekben hívők sok
bizonyítékát találják ennek, az
ilyen elméleteket elutasítók pedig legalább ugyanennyi cáfolatát. Ha azonban úgy tesszük fel
a kérdést, hogy melyik 12 ember volt a legnagyobb hatással
a történelemre, kétség nélkül
Jézus 12 tanítványát nevezhetnénk meg. Emberileg nézve
velük indult el a keresztyénség
története. Mindegyikük élete
számos tanulsággal szolgálhat, már csak azért is, mert
a Jézus elárulása miatt öngyilkosságot elkövető Júdáson
kívül tízen hitükért vértanúhalált haltak, az egyetlen, aki
természetes halállal halt meg
meglehetősen idős korában,
János volt. Jézus tanítványai
életük egy pontján – találkozva
mesterükkel – úgy döntöttek,
hogy követik az Urat. Sok kihívás, önmagukkal való néha fájdalmas szembesülés lett a részük. A világot megváltoztató
emberekké akkor lettek, amikor Jézusban az emberen túl
felismerték az Istent. Nem azt
a mai gondolatot kell értenünk
ez alatt, hogy mindenkiben lakik egy isten, hanem azt, hogy
az egyedüli Isten öltött testet
Jézusban. Az Isten felismerése éppen a feltámadásban
vált egészen megdöbbentővé
a tanítványoknak. Húsvét, a
feltámadás ünnepe ebben gondolkodtat el minket. Hogyan
találkozik János a mennyivel
és mi következhet ebből számunkra?
Kimagasló pillanat volt, amikor Jézus három tanítványát
maga mellé véve egy hegyre
ment fel, ahol Jézus arca megváltozott, ragyogni kezdett. A
tanítványok közt volt János is.
Azt élték át, hogy a mennyei
világ meg tud jelenni a földi
viszonyok között is. A tanítványok ezt a pillanatot szerették
volna megőrizni, sátrat akartak építeni és ott szerettek
volna maradni. A mennyei világot úgy írják le, hogy a hely,
ahol jó lenni és maradni. Végül
egy üzenettel kell beérniük, az
Atya annyit mond: hallgassa-

tok Krisztusra! Az élet kimagasló pillanataiban érezhetjük
úgy, földöntúli, mennyei élményben van részünk. Vannak
olyan pillanataink, amiket jó
lenne visszahozni. A történet
arra tanít, hogy a földi világban, a mindennapokban Isten
adhat kimagasló pontokat, de
ezek csak ízelítőt jelentenek a
teljességből. Ráadásul a men�nyei, el nem múló, kimagasló
idők nem emberi teljesítmény
eredményeként érhetők el, hanem csakis Istennel való találkozás által. A magaslatainkkal
azonban éppen úgy kezdenünk
kell valamit, mint a mélységeinkkel. Életünk magasságai
lehetőségek, hogy elkezdjünk
figyelni Krisztus üzenetére!
A néhány percre mennyei él-

tást, bűnbocsánatot és az újrakezdés lehetőségét nyitja meg.
Számukra életük új szakasza
ott kezdődik, amikor látják és
megértik, hogy Isten a szenvedést és a halált is vállalja
az emberért. Értünk ki vállal
felelősséget? Kiben tudunk
megbízni annyira, hogy tudjuk,
akár a sírig is elmegy értünk?
Észrevesszük-e az értünk áldozatokat hozó embereket?
Mi miért hozunk nehezen áldozatokat másokért? Krisztus
kereszthalála arról szól, hogy
van, aki kész volt szenvedni
értünk, elmegy értünk a sírig,
áldozatot hoz értünk. Teszi ezt
függetlenül attól, hogy hálásak
leszünk érte, vagy nem. De akik
ott akkor megértették ezt az
isteni tettet, emberi kapcso-

A Szűzanya és János
(Forrás: szeretetlang.blog.hu)

ményben részesülő Jánosnak
fájdalmas élményen is keresztül kellett mennie. Jézust, akit
követett, és akitől az üdvözítő
jövőt várta keresztre feszítették. A tanítványok közül egyedül János áll a kereszt alatt
akkor, amikor minden elveszni
látszik. Jézus utolsó mondatai
között egymásra bízza anyját,
Máriát és tanítványát, Jánost.
Krisztus keresztje számukra
a megszokott élet végét és új
viszonyok kezdetét is jelenti.
Krisztus kereszthalála ugyanis átrajzolja az emberi viszonyokat. Mária és János tudja,
Jézus halála több egy ember
halálánál, hiszen az az Istenné
lett ember halála, ami megvál-

lataikban is megújultak. Kapcsolataink kuszasága és rendezetlensége sok családban
és emberi viszonyban már követhetetlen és gyakran elrendezhetetlen is. Máskor a kapcsolataink személytelensége
és felszínessége szembetűnő.
Szükséges elgondolkoznunk
Krisztus kereszthalálának üzenetéről, hiszen megbocsátó,
áldozatot vállaló szeretete segítségével mind Istennel való
kapcsolatunk, mind egymással
való közösségünk új minőséget
nyerhet.
János azonban nemcsak a
kereszthalál, hanem a feltámadás tanúja is. Elsőként ér az
üres sírhoz. Aztán később még

Laczay András
lelkipásztor

mindig kételkedve a feltámadásban újabb magasságot él
át: a feltámadott Úr váratlanul
megjelenik és csodát tesz. De
János először nem találja a feltámadott Jézust. Csak az üres
sírt látja. Mi is látunk sírokat.
Elhunyt szeretteink sírját és
hiányát. Elmúlt dolgaink sírját. Meg azt a tapasztalatot is,
hogy valamikor kerestük, vártuk az Istent, de nem volt ott,
ahol szerintünk lennie kellett
volna. Isten a síron és a sírokon túl jelenik meg Jánosnak:
a bezárt ajtó mögött, amikor
félelmek közt vannak együtt a
tanítványok. Jézus megjelenik
a félelmek között és jelenléte
megnyugtató lesz, hiszen ha él,
akkor a halál sem olyan erős.
Akkor a mindennapi félelmeink
között is Úrrá tud lenni. Aztán
később János együtt halászik
a többi tanítvánnyal. A feltámadásról tudnak ugyan, de
nem tudják, hogy mit is kellene kezdeniük vele. Nem fognak
semmit, aztán mikor kikötnek,
Jézus várja őket a parton és
visszaküldi őket halászni. Ekkor, amikor az ő szavára vetik
ki a hálókat, annyi halat fognak,
hogy alig bírják partra húzni.
Jézus ugyanúgy tesz csodát
a feltámadás után, mint kereszthalála előtt. A hívő ember
számára hitének lényege, hogy
a feltámadott, élő Krisztus ma
is jelen van, él, cselekszik, és
csodát tesz.
Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe: Isten megváltó, halált legyőző hatalmáról szól. János, a tanítványok
egyike végigjárta az utat ami
hitetlenségből az élő Úrba vetett hitre vezet. Mennyei erőket
tapasztalt meg. A feltámadás
üzenete az, hogy Isten közelségét, a mennyi világ és erők
jelenlétét ma is bárki átélheti,
aki hittel keresi Istent.
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A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület jelentkezik!
Kedves Katonatelepen Lakók!
Ismét eltelt egy év és az egyesületünk kötelezettségének érzi,
hogy miután az önkormányzat
és a polgárőr szövetség felé az
éves szakmai beszámolónkat,
az elszámolásokat hiánytalanul
beadtuk, továbbá el is fogadtak, most Önök következnek,
akik felé tájékoztatással tartozunk.
Igyekszem csak a lényeges és
mindenki számára fontos adatokat közölni.
Katonatelepi polgárőrségünk
32 fővel zárta a 2016-os évet.
Voltak, akik nem tudták már vállalni a szolgálatokat, de szerencsére vannak, akik csatlakoztak
hozzánk. Még nem volt időm
az utcáink számát összeszámolni, de sokat beszélgetünk
a polgárőrökkel, hogy igazán
kiemelkedő lenne, ha akár minden utcából lenne egy-két polgárőrünk. A város legnagyobb
és talán leghatékonyabb csapata jönne létre. Nos, mielőtt bárki
ezek után hívná a mi Serifünket
Kovács Benő polgárőrünket, akkor azért nem árt, ha tudja:
– Polgárőrnek csak büntetlen
előéletű 18. életévét betöltött
személy jelentkezhet.
– Minden szolgálati feladatát
önként vállalja.
– Minden polgárőri feladatot
térítésmentesen végzi, azaz
nincs semmiért fizetés, elszámolás.
– Minden polgárőri feladatot
a saját munkája, családja fenntartása mellett végzi a szabadidejét feláldozva.
– Ha a saját autóját is használja egy polgárőr akciónk során, nincs lehetőségünk még
az üzemanyagát sem kifizetni,
mert járműve nem az egyesülethez tartozik.
• Amit adhatunk, hogy megruházzuk, pontosabban felruházzuk polgárőr egyenruhával.
• Összegezve csak a nagy
köszönet marad, de azt mindig
kimondjuk.
Mink is van az egyenruhákon
kívül, amit a szolgálatok során
viselni kell:
• 1 db. 18 éves Opel Frontéránk, ami már az utolsókat
húzza, és igen sokat kell rákölteni.
• 2 db. Honda segédmotor
kerékpár, melyet a tavalyi évben

kaptunk az Országos Polgárőr
Szövetségtől.
• 8 db. URH rádió
• 1 db. mobil telefon
Ennyi és nem több.
Miből is tudott működni
2016-ban az egyesület és mire
is költöttük el a beérkező támogatásokat?
Kapott támogatások:
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától 500.000
forint.
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 15 vk.
keretből 400.000 forint.
• Megyei Polgárőr Szövetségtől 350.000 forint.
• LAKOSSÁGI TÁMOGATÁS
106.000 forint ( 25 családtól
érkezett )
• LAKOSSÁGI TÁMOGATÁSKÉNT ADÓ 1% után 59.845 forint.
Összesen: 1.415.845 forint.
Nagy, nagy köszönet a Tisztelt
Lakosságnak, hogy ennyit tudtak segíteni az elmúlt évben.
Kiadásaink 2016. évben:
Szolgálati járművek üzemanyag kiadásai: 344.330 forint. Szolgálati autó javíttatása:
142.273 forint. Szolgálati járművek biztosításai: 60.246 forint. Szolgálati járművek részére
garázs bérlése, járművek általános karbantartása: 216.000
forint. Könyvelő éves költsége:
63.500 forint. Szolgálati egyenruhák megvásárlása: 551.866
forint. Szolgálati telefon éves
költsége: 32.600 forint. Összesen: 1.410.815 forint, amit a
szolgálatok érdekében elköltöttünk, így látható, hogy pár ezer
forintunk maradt.
Amikor ezt a kimutatást készítettem, azaz 2017. március
29-én, a polgárőrség folyószámláján 11.496 forint van. Tankolni úgy tudunk, hogy az év végén
feltöltöttünk egy üzemanyag keretet és még abból van pár tankolási lehetőségünk. Várjuk az
idei önkormányzati és polgárőr
szövetségi támogatásokat, hogy
tovább tudjunk működni.
Továbbra is várjuk a katonatelepi lakosok, itt működő cégek
támogatásait, mert nélkülük
2016 évben nem tudtunk volna
létezni.
Terveink 2017 évre:
Legfontosabb, hogy a 18 éves
szolgálati autót lecseréljük egy

biztonságosabb járműre, mert
lassan többet költünk javításra,
mint tankolásra. Ki kell mondani és le kell írnom, hogy ezt elérni csak akkor tudjuk, ha továbbra is és lehetőségekhez képest
kicsit több támogatást kapnánk
a lakosoktól. Vk. önkormányzat
részéről ennek a célnak az eléréséhez több támogatást ígértek, mint a tavaly kapott keret.
Új autóról nem álmodozunk,
csak kicsit jobb legyen a jelenleginél, melyet értékesítenénk
és annak az árát is beépítenénk
a másik járműbe. Örömmel eladjuk áron felül bárkinek és azt
támogatásnak vesszük.
Szeretnénk elérni, hogy minél
többen csatlakozzanak az egyesülethez. Itt vannak a Honda
kismotorjaink és azokra felpattanhatnának fiatal polgárőrök,
mert rájuk is nagy szükség lenne, hiszen nagyon gyengén állunk az utánpótlással. Kedvükre
motorozhatnak a jó időkben és
még segítik is polgárőrség céljaink megvalósítását. Gyertek
fiatalok! Továbbá kiemelkedő
lenne, ha minden katonatelepi
utcából lenne polgárőrünk. Ez
egy komoly üzenet lenne a bűnözői életmódot folytatóknak.
„Tisztelt rosszakat tervezők!
Minden utcában ott vagyunk,
Katonatelepet kérjük, kerüljék
el.” Nos, ezt mondhatnánk, írhatnánk, üzenhetnénk, ha valóban kicsit jobban összefognánk.
Szükségünk van a lakosságra, így szeretnénk, ha minél
nyitottabb szemmel járnának
és bármi gyanúsat észlelnek,
jegyezzék fel, vagy bátran hívjanak bennünket. Információikat adják le, küldjék el, mert
sokat segíthet az elkövetők elfogásában.
Vigyázzunk egymásra, társainkra, magunkra! (Polgárőrség
részére kapott rendőrségi tájékoztatóból ragadtam ki pár lényeges részt.) „Továbbra is sok
a felelőtlen, értéket látható helyen hagyó sértett, így a szokatlan, vagy gyanús körülményekre – személyekre, járművekre
– történő odafigyelés, észlelés
esetén az információ áramlás
biztosítása továbbra is kiemelt,
közös feladat.
Továbbra is meghatározó a
főként időskorúak sérelmére,
trükkös módszerrel elkövetett

bűncselekmények,
melynek
során gyakran villany- vagy gázóra leolvasónak, vagy önkormányzati dolgozónak magukat
kiadva kapnak bebocsátást a
sértettekhez, majd figyelmüket
elterelve csalnak ki különböző
pénzösszegeket, ékszereket, kihasználva az időskorú sértettek
állapotukból és korukból adódó
szegényes emlékező képességüket.
2017. ... napon X.Y. (75 éves)
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, miszerint ismeretlen
személy 2017. ... napon 15:30
és 18:00 közötti időben a tulajdonát képező telefonszámon
felhívta, majd közölte vele, hogy
70.000 Ft-ot nyert, amit három
kérdésre adott válasszal kaphat meg, ha elküld egy sms-t.
Azonban a sértett az sms-t nem
tudta elküldeni, ezért egy banki
ATM automatához kellett mennie és telefonfeltöltést kellett
végrehajtania 6 alkalommal.
Kérjük, hogy a lakókörnyezetben élő időskorú, elesett
személyek figyelmét hívják fel a
hasonló cselekmények megelőzése érdekében.”
Végezetül az egyesület munkájáról pár szót leírva, 2016
évben 213 alkalommal adtunk
szolgálatot 418 fővel 2355 órában. Folyamatosan közös szolgálatot látunk el a rendőrséggel,
melynek eredményeként több
sikeres elfogás történt. Már
2017 évben is elmondhatjuk,
hogy a Katonatelepi Polgárőrség Egyesület szolgálata során a rendőrséggel közösen,
a területünkön történt lopást
elkövető személyt fogott el,
valamint a körözött személynek sem sikerült megszöknie,
így ideiglenes otthonába bevonulhatott.
Köszönet Önöknek, Tisztelt
Lakosság, hogy támogatnak
bennünket, köszönet Falu
György képviselőnknek, aki
tényleg igyekszik segíteni működésünket. Engedjék meg,
hogy innen köszönjem meg
polgárőreinknek a 2016 évben
nyújtott önkéntes és áldozatos munkájukat.
Tisztelettel:
Héjjas János
nyá. r. alezredes,
a Katonatelepi Polgárőrség
Egyesület elnöke
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Katonatelepi életképek a múltban és jelenben – Úrrét
Katonateleptől déli irányba, a 15-ös választókerület részeként, egészen a
repülőtérig terjed az Úrrétnek nevezett hatalmas
terület. Úrrét területe közlekedésben elszigeteltnek
tekinthető.A felszín borítás tekintetében a szántók mellett nagy arányban
vannak jelen természetes
gyep területek. A repülőtér
közelsége miatt, a területre jellemző a viszonylagos
háborítatlanság,
természetes vegetáció.
A terület ritkán lakott, tanyás körzet, helyenként erdőkkel tarkítva. Itt található
a környék egyik legnagyobb
bevásárló központja a METRÓ- áruház és itt van a Holló-Gasztró lakodalmas ház is.
A repülőtér közelsége korlátozza az ingatlan fejlesztéseket. A múlt században
Úrrét-pusztának nevezték és
gazdálkodó családok éltek
ott. Jellemző volt a zöldségtermesztés, ahogy napjainkban is. A gyerekek az itteni
tanyasi iskolába jártak.
Most rátérünk a jelenre, Valkai Istvánnal beszélgetek, aki
Úrréten lakik és gazdálkodik.
– Mikor és hogyan döntöttél
úgy, hogy ide költözöl és gazdálkodni fogsz?
– Talfájában laktunk és ide
nősültem. Általános iskolába
Katonatelepre
jártam.Első
munkahelyem a „Törekvés
–Tsz.” volt, ami „Béke Tsz”ként indult. A Tsz épületei a
jelenlegi Holló Lakodalmas
ház épületei voltak. Ott volt
az ebédlő és az irodák.
– Milyen volt az élet a Tszben?
– Volt, amikor traktoroztam, de volt, hogy növénytermesztésben dolgoztam. Akkoriban nem kérdezték, mit
szeretnék csinálni. A Tsz Úrréten,Talfájában és Kisfáiban
gazdálkodott. Gabonát, kukoricát, napraforgót termeltünk,
de volt gyümölcsös és szőlő
is valamint paprikatermesztés. Tudtuk melyik részen mit
lehet termelni. A Tsz biztos
megélhetést adott és nem
voltak hatalmas különbségek
a fizetésekben, mint napjainkban.

Úrrét télen

– Mi történt a Tsz-szel?
– A rendszerváltással megszűnt. Értékesítették a vagyonát, kárpótlásként, adtak a
tagoknak üzletrészt. A földterületeket aranykorona értékben adták el. Biztos munkahelyek szűntek meg.
– Veled mi történt?
– Egy évig munkanélküli
voltam, utána kezdtünk el gazdálkodni. Kezdetben anyadisznókat neveltem és takarmányt

termeltem. Ebből meg lehetett élni a 90-es években gond
nélkül. Mostanában hízó marhákat tartok és takarmányt
termelek. Ezek a jószágok exportra kerülnek. Megélünk belőle. A tanyasi életformát kevesen vállalják mostanában.
Valamikor minden házban
volt hízó Katonatelepen is, ez
mára megszűnt. Kecskeméten
nem is tudok olyat, ahol hízót
le lehetne adni.

– Emlékszem, hogy 25 évvel
ezelőtt a Vadalma utca mögötti erdős területre el tudtunk menni télen szánkózni a
gyerekekkel. Senki nem korlátozott bennünket. Most be van
kerítve a fenyőerdő, lezártak
bekerítettek mindent. Mi történt itt?
– Kárpótlási jegyre vásárolhatott földet bárki, aki a megyében lakott. Az átlagember
nem tudta mi történik, nem
tájékoztattak minket. Volt,
amit árverésen értékesítettek.
Valóban így lehet, mert Úrréten minden, valamikori közösségi terület, magántulajdon
lett, kivéve a repülőteret.
– Mint tartasz most fontosnak?
– Nem tudjuk,mi lesz az
itteni kutakkal,mert újra szabályozzák a vízvételi lehetőségeket.
– Rendszeres karbantartást
kérnénk a földutakra, különösen a Ludwig út állapota katasztrofális.
Köszönöm a beszélgetést,
további sok sikert kívánok neked a gazdálkodáshoz!
Lejegyezte: Varga Zsolt
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KERTÜNK – HÁZUNK

Áprilisban végre átveszi a
hatalmat a tavasz, ebben a
hónapban ébredeznek reményeink a természet kerti ajándékainak fejlődése, a bőséges
termés iránt. A hónap végére csaknem minden fa kihajt
(talán az akác egy kicsit óva-

n
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Az adatokból kiolvasható,
hogy a napi középhőmérsékletek csak néhány alkalommal haladták meg a kritikus
10 OC-t, vagyis az igazi vegetáció még nem idulhatott
meg. A sokéves átlaghoz képest ami 6,6 oC körüli, csak
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2017. április
karfiolt, a brokkolit és a
kelkáposztát mind ágyásba kerülhet. Már vethetjük
szabadföldi ágyásba a nyári
salátaféléket, retket, borsót,
téli spárgát, céklát, vöröshagymát, mangoldot, korai
sárgarépát. Ügyeljünk arra,
hogy maradjon hely a késői
káposztafélékre is
(fehér
és vöröskáposzta, kelbimbó,
kelkáposzta).
Ha volt lehetőségünk előhajtatásra, meleg környezetben (paprika, paradicsom),
melegebb időben, április vége
felé már ezeket is átültethetjük, először még csak a melegágyba vagy a fóliasátorba.
Ahhoz, hogy ezek erősödni
tudjanak, egész nap fényhez
és levegőhöz kell, hogy jussanak. Mindez alkalmazandó
a dinnye, uborka és cukkini
palánták esetében is. A korai burgonyafajták is ültethe-

Dr. Kerényi Zoltán

tők már április első felében,
amennyiben a talaj már legalább 7 oC-os. Az ültetés időpontja nagyban függ a talajtól
és az időjárástól is. A későbbi töltögetés miatt, célszerű.
50-70 cm-es sortávolságot
hagyni, és a korábbi lapszámunkban taglalt növénytársítással segíteni a fejlődést, jó
ízt és a védelmet betegségek
és kártevők ellen.

2017 márciusi időjárási adatok Katonatelepen
(NAIK SZBKÁ meteorológiai állomás adatai)

tosabb), már láthatjuk, hogy
a korai cseresznye hogyan
vészelte át a hosszú, időnként kemény telet, kell-e még
aggódnunk a májusi fagyokig.
A tavasz ébredése munkába
szólítja a kert szerelmeseit, a
gazdálkodókat, hiszen rengeteg teendő vár rájuk.
Ahogy minden hónapban,
most is egy kis időjárás elemzéssel indítunk, ahol próbáljuk levezetni a lehetséges kerti munka forgatókönyveket az
elmúlt évszakok, különösen
az utolsó hónap meteorológiai adataiból.

3-4 fokkal magasabb.Sokkal
nagyobb jelentőséggel bír,
hogy a Katonatelepen mért 25
mm márciusi összes csapadék lényegesen alacsonyabb a
sokéves átlagnál, térségünkben 11,9 mm-rel kevesebb,
miközben például az északi
területeken, különösen a főváros körzetében, 16 mm-el
több.
Itt az ideje csaknem minden zöldségféle ágyasba
ültetésének, ha a föld kellően felmelegedett. Az előhajtatott salátát, karalábét,
a korai káposztaféléket, a

2017 márciusi csapadék anomáliák (Forrás:www.met.hu)

A hónap dísznövénye: Léggömbvirág (Platycodon grandiflorus)
Akik kedvelik a különleges, de
egyszerű gondozású, mutatós
évelő dísznövényeket, azok
számára ajánlom ezt a kedve
kis virágot.
„A harangvirágfélék családjába tartozó, elegáns megjelenésű, bokros habitusú lágyszárú évelő, amely nyáron
díszít viszonylag nagyméretű
(5-8 cm-es) virágaival. Őshazája Kelet-Ázsia, nevét pedig
különleges, kis léggömbökre
emlékeztető bimbóiról kapta.
Rendkívül kecses jelenség,
értéke a tartós nyári virágzás.
Levelei kissé kékeszöldek,
lándzsa-alakúak. Magassága

40-70 cm, virágait pedig júniustól augusztusig folyamatosan hozza, szárait azonban
érdemes karóval megtámasztanunk, hogy ne törjenek le,
illetve ne dőljenek el a virágok súlyától. Léteznek törpe
növekedésű fajtái is, melyek
balkonládában is remekül
mutatnak.” (botanikaland.hu)
Gondozása egyszerű, viszonylag jó minőségű talajt
kíván, esetleg lehet anyagosabb talajt homokkal lazítani.
Napfényigényes és kedveli a
nyirkos talajt, valamint júniusban a trágyázást. Nem
szabad bolygatni, sokáig

ugyanazon a helyen kell, hogy
maradjon. Az elvirágzott részeket rendszeresen el kell
távolítani, így hosszabb lehet
a virágzási ciklus.
Szaporítása
tőosztással
nehézkes, célszerűbb dugványozással, vagy magról szaporítani. Az előző évi virágok
magjait hűvös helyen átteleltetve, már márciustól el lehet
vetni és 20OC körüli hőmérsékleten tartva, gyorsan csíráznak és palántákat nevelhetünk belőlük. Az előnevelt
palántákat május közepétől
már kiültethetjük szabadföldbe.

Katonatelepi Közügyek
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Növényvédelmi teendők áprilisban
Akik kedvelik a különleges,
de egyszerű gondozású, mutatós évelő dísznövényeket,
azok számára ajánlom ezt a
kedve kis virágot.
„A harangvirágfélék családjába tartozó, elegáns megjelenésű, bokros habitusú lágyszárú évelő, amely nyáron díszít
viszonylag nagyméretű (5-8
cm-es) virágaival. Őshazája Kelet-Ázsia, nevét pedig különleges, kis léggömbökre emlékeztető bimbóiról kapta. Rendkívül
kecses jelenség, értéke a tartós
nyári virágzás. Levelei kissé
kékeszöldek, lándzsa-alakúak.
Magassága 40-70 cm, virágait pedig júniustól augusztusig
folyamatosan hozza, szárait azonban érdemes karóval
megtámasztanunk, hogy ne
törjenek le, illetve ne dőljenek
el a virágok súlyától. Léteznek
törpe növekedésű fajtái is, melyek balkonládában is remekül
mutatnak.” (botanikaland.hu)
Gondozása egyszerű, viszonylag jó minőségű talajt kíván, esetleg lehet anyagosabb
talajt homokkal lazítani. Napfényigényes és kedveli a nyirkos
talajt, valamint júniusban a trágyázást. Nem szabad bolygatni,
sokáig ugyanazon a helyen kell,
hogy maradjon. Az elvirágzott
részeket rendszeresen el kell
távolítani, így hosszabb lehet a
virágzási ciklus.
Szaporítása tőosztással nehézkes, célszerűbb dugványozással, vagy magról szaporítani. Az előző évi virágok magjait
hűvös helyen átteleltetve, már
márciustól el lehet vetni és

20OC körüli hőmérsékleten
tartva, gyorsan csíráznak és
palántákat nevelhetünk belőlük. Az előnevelt palántákat
május közepétől már kiültethetjük szabadföldbe.
Az első áprilisi napok felgyorsították a gyümölcsfák,
bokrok rügyfakadását.. A gazdák előtt fontos növényvédelmi
feladatok állnak.
A mandula és néhány korai
őszibarackfajta már most bimbós állapotban van, sőt virágzik. Még most is javasoljuk a
lemosó permetezést elsősorban réztartalmú gomba- és
baktériumölő készítményekkel,
1 %-os töménységben a fakadásban lévő növényeknél. A virágzás kezdetén lévő növények
is permetezhetők még finomszemcsés rézzel (pl. Cuproxat,
amelynél a rézszemcsék mérete 1 mikron).
Mi ellen hatásosasak a réz
hatóanyagú gombaölő szerek:
• Kitűnőek a monília ellen,
amely szinte minden fán pusztít.
• A csonthéjasoknál a levélfodrosodás (tafrina) okoz gondot egész évben, nemcsak az
őszibarackon, hanem a mandulánál is .sal is sok a gondunk
egész év folyamán. Szilván is
megjelenhet, mégpedig úgy,
hogy gyümölcs-megnagyobbodást, az ún. bába, vagy táskaszilva kialakulását váltja ki.
• Az almatermésűek esetében a lehullott leveleken, illetve a fás részekben áttelelő
lombbetegségek, pl. a körte
és birs barnafoltossága, az al-

HIRDETMÉNY
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
meghirdeti

KECSKEMÉT VÁROS ÉS KÖRNYÉKE
TERMELŐI BORVERSENYÉT
2017. április 13.

A borversenyen a Kunsági borvidék Izsáki körzetének Ágasegyháza, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kunszentmiklós,
Orgovány, Páhi, Szabadszállás, Kecskemét-Kiskunfélegyházi
körzetének Ballószög, Bugac, Felsőlajos, Fülöpjakab, Helvécia,
Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza,
Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Nagykőrös,
Nyársapát, valamint Tiszamenti körzetének Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály termelői vehetnek részt.

matermésűek varasodása stb.
ellen is hatékony a réz. a körterozsda kórokozója még a téli
gazdán, a borókaféléken található, de bármikor áttelepülhet
a körtefákra.
• Örökzöldjeink többféle betegsége ellen használhatunk
réztartalmú szereket, amelyre
elsősorban a finomszemcsés
Cuproxatot lehet ajánlani.
• A lisztharmatra különösen
érzékeny gyümölcsfajták, így
a Jonathan fajtakörbe tartozó
almafajták, illetve a köszméte
stb. ellen még mindig érdemes
felhasználni a kéntartalmú
lemosó szereket (pl. Nevikén
Extra 0,5-1%-os töménységben).
A nem kedvelt kerti teendők
egyik legfontosabbika: a kapálás.
A kert sok vizet igényel...a
legtöbbet izzadtság formájában”.
Szinte minden kertészeti
tanács olvasásakor találkozunk olyan leírással, hogy
„lazítsuk a talajt kapálással”
vagy „nagyobb eső vagy alaposabb locsolás után lazítsuk
a talajt” esetleg, hogy „egy
alapos kapálás felér egy jó
locsolással” stb. Mégis miről
van szó ilyenkor?
Ahhoz, hogy mindezzel tisztába legyünk, egy kis áttekintés: kapáláskor nem csak
gyomtalanítunk – a gyomok tápanyagot és nedvességet vonnak el a növényeinktől, de lombfelületükkel nagy mennyiségű
nedvességet is elpárologtatnak
a talajból. A kapálás egyik

célja a talaj nedvességének
megőrzése, illetve alkalmassá
tesszük a talajt a nedvesség
befogadására. Arra kell törekedni, hogy a talajban lévő víz
nagy hányadát a növényeink
párologtassák el, vagyis a talajból való párolgást minimálisra csökkenteni, a konkurens
növényeket (gazokat) kiiktatni.
Ahol víz van, ott párolgás
is van. A talaj mélyebb rétegeiben lévő nedvesség a talaj
hézagain keresztül, a kialakult
hajszálcsöves rendszeren át
jut a felszínre és párologna el,
ha nem kapálnánk. Kapálással
azonban a talaj felső rétegében kialakult hajszálcsöves
rendszert rongáljuk össze, így
egy igen jó szigetelőréteget
hozunk létre. (Nevezhetjük szigetelőrétegnek a kapálással elmozdított földet, hisz megakadályozzuk, hogy a nedvesség
elpárologjon. A mulcsozásnak
is ez az egyik lényeges pozitívuma, hogy a kihelyezett réteggel a párolgást csökkentjük le)
Öntözés után, amikor a talaj
felső rétege megszikkad, kapálással tudjuk megakadályozni,
hogy a nedvesség az alsóbb
rétegekből elpárologjon.
Az újabb nedvesség (eső,
öntözés) úgy lesz hatásos, ha
a talaj felszíne nincs megtömörödve, mert a tömörödött
talajon a víz el-, nem pedig lefolyik a mélyebb rétegekbe. Ha
azonban megkapáltuk a talajt,
a víz mélyre tud beszívódni,
így a növények sokáig tudják
hasznosítani.
(Forrás: gazigazito.hu)

A bormintákat – 2017. április 10-én és 11-én 8,00 –
15,30 óráig Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt. 4/1.), vagy
– 2017. április 10-én és 11-én 9,00 – 15,00 óráig a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskeméti Állomásán (Kecskemét, Katona Zs. u. 5.) kérjük leadni.
A nevezéshez 2x0,7 literes minta szükséges (az üvegeken név,
pontos cím, fajta, évjárat, termőhely, minőségi kategória (pl.:
száraz, félédes, édes) valamint a „borverseny” megjelölésével).
A verseny szervezője: Mathiász János Borrend
A verseny támogatója:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kecskeméti Mathiász János Hegyközség
Szakmai irányító:
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskeméti Állomása
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Beszéljünk a kanyaróról!
A közelmúltban a Magyarországra behurcolt kanyaró betegség nagy riadalmat keltett a délkeleti
határvidék településein.
A kanyarót vírus okozza.
Cseppfertőzéssel
emberről
emberre terjedő, hurutos
tünetekkel jelentkező fertőző megbetegedés. A beteg a
környezetét közel 100%-ban
köhögéssel,
tüsszögéssel
megfertőzi. Lappangási idő:
körülbelül 8-10 nap. Láz, köhögés, orrfolyás, kötőhártya
gyulladás jelentkezik először,
majd néhány nap múlva a
testet élénkvörös, lencsényi
kiütések borítják, melyek nem
viszketnek. A szájnyálkahártyán jellegzetes folt is megjelenik (Koplik-folt). A betegség
általában 10-15 nap alatt szövődménymentesen gyógyul.
Tüneti kezelést igényel: láz-,
köhögéscsillapítás, bő folyadékfogyasztás, ágynyugalom.
Szövődményes esetet leg�gyakrabban maga a kanyaró vírusa okozza: vírusos
agyvelőgyulladás,
vírusos
tüdőgyulladás és az úgynevezett késői típusú agyvelőgyulladás
(panencephalitis).
Másodlagos
fertőzésként

bakteriális
szövődmények
is megjelenhetnek: hörgő-,
tüdőgyulladás, középfülgyulladás, gyomor-bélhurut, szívizomgyulladás. (Bakteriális
szövődmény esetén antibiotikumot kell alkalmazni.)

előttiek egyet. Az oltás bevezetése előtti időszakban, tehát az 1965 előtt születettek
mindegyike átesett a kanyarón, ezért egész életre szóló
védettségük van.
Kik a veszélyeztetettek? El-

Kanyaró tünetei bőrön
Forrás: (ezahir.hu)

A megbetegedések nagy részében teljes gyógyulás várható. A szomszédos országban
dúló járvány során minden
200 betegből 1 fő meghalt (!).
Általános halálozási gyakoriság 1:500.
Csupán egyetlen kanyaróvírus-fajta van (Morbillivirus
measles). A betegség védőoltással biztonságosan megelőzhető.
Magyarországon
az 1991 előtt születettek két
védőoltást kaptak, az 1980

sősorban azok, akik nem kaptak még védőoltást, a 15 hónaposnál fiatalabb csecsemők és
kisdedek. Illetve akik csak egy
védőoltást kaptak, az 19651991 között születettek.
A Magyarország határain túl
lezajló járvány országunkban
a szigorú és jól megszervezett
védőoltás szabályozás és gyakorlat miatt nem fog járványt
okozni.
Amennyiben
járvánnyal
sújtott országba utazik kisba-

bájával valaki, javasolt 15 hónapos kor előtt (leghamarabb
12 hónapos korban) a háromkomponensű védőoltást (kanyaró-mumpsz-rózsahimlő)
beadatni a csecsemőnek. /A
védőoltás két hét múlva fejti ki
teljes hatékonyságát. Egy éves
kor előtt nem termel a szervezet megfelelő mennyiségű
ellenanyagot, ezért nem célszerű egy éves kor előtt oltani
a babát./
Általánosságban két dologra
szeretném felhívni a figyelmet!
Az Oltási könyv fontos dokumentum, ezért mindenki
gondosan őrizze meg. Ha elveszett, megrongálódott, pótoltassa háziorvosával.
Ha külföldre utazik, érdeklődjön az ottani fertőző betegségekről és megelőzési
lehetőségeikről. (pl.: malária,
sárgaláz, stb.) Kecskeméten
két Nemzetközi Oltóhely működik, ahol felvilágosítást, illetve a szükséges védőoltást
is megkaphatja:
Bagoly
Egészségház, Bagoly u. 1/A,
MEDIROYAL
Egészségközpont, Fráter Gy. u. 4.
Jó egészséget kívánok!
Dr. Fischer László
gyermekgyógyász főorvos

FIGYELEM!
2017. április 14-május 1-jéig a Katonatelepi gyógyszertár – festés miatt – zárva lesz.
Legközelebbi gyógyszertár: Boldogasszony Gyógyszertár, Kecskemét, Ceglédi út 28.
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-12, 14-18-ig, szombaton: 8-12-ig Telefon. 06-76-498-466

A nyugdíjas klub aktív közösségi tevékenységet folytat
Március 31-én a katonatelepi nyugdíjas klub egy kellemes
délutánt töltött a Gyöngyöm
tanyán, ahol megtekintették a
kecske farmot. A házigazdák,

akikről előző lapszámunkban egy hosszabb riportot is
közöltünk, igencsak kitettek
magukért. Nagyon kedvesen
fogadtak a klub tagjait, étellel,

A vetélkedőn nyert kecskegida

A nyugdíjas klub tagjai a Gyöngyöm tanyán

itallal kínálták tagjainkat és
még célba dobás vetélkedőt
is szervezetek számunkra. A
győztes csapat nyert egy kis
kecskét és közösen eldöntöt-

tük, hogy egy későbbi időpontban Csapó István klubtagunk
bográcsában fog kikötni, majd
közösen elfogyasztjuk.
Berta Terézia
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Az elmúlt lapszámban Dr.
Hajdu Edit, Kocsis Pál Kossuth-díjas szőlőnemesítő
halálának 50 –ik évfordulója alkalmából írt megemlékező sorait olvashattuk.
Mathiász János özvegye
(született Sillay Józsa) – aki jó
háziasszony módjára, férjével
együtt feltehetően többször
is vendégül látta a szőlő nemesítését náluk elsajátítani
igyekvő Kocsis Pált – életének
egy rövid, mintegy két éves,
szinte napra pontosan 70
évvel ezelőtt kezdődő szakaszába (1947 március – 1949
január), küzdelmes „mindennapjaiba” szeretnék Önöknek
bepillantást nyújtani.
Az özvegy életének ebben a
szakaszában már betöltötte a
85. életévét, fiával és annak
családjával, valamint férje
első házasságából született,
magával tehetetlen János fiával együtt él Kispesten, a
Liget u. 16. alatt álló szerény
külvárosi házban. Megélhetésüket az özvegy méltatlanul
kevés kegydíja mellett, fiának
szerény tisztviselői fizetése
fedezi. Az özvegy tulajdonában van még 1 kh szőlő és 1,5
kh szántó terület a Katonateleppel „szomszédos” Talfája
területen. Ennek művelésére
1946–ban „felesbérleti” szerződést köt Gy. Szabó Györg�gyel, a terület közelében élő
földművessel. Levelezésükből
kitűnik, hogy az időjárás sem
kegyes hozzájuk, a szőlő, a
kukorica és a krumpli is még
az évben 100% -os jégkárt
szenved.
Az özvegy a birtokában lévő
szőlőterület kapcsán „kiterjedt” levelezést folytat a Kecs-
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keméti Hegyközségi Tanács
titkárával, amely tisztséget
abban az időszakban Bognár
Károly lát el. A levelezés során, a közel két év alatt az özvegy mintegy 40 levelet küld
és csak 20–at kap. A levelek
többségében kéréseket fogalmaz meg, amelyek a kezelő
orvosának, és a kórház kertjének szánt gyökeres csemegeszőlő dugványvesszőktől, a
„feles-bérlőjének” kért kötöző-anyagon és permetezősze-

irányú kéréseit Bognár Károly
segítségével sikerül „célba
juttatnia”. Sajnos ez az elképzelése nem talál meghallgatásra, amint azt a mellékelt
levél is igazolja.
A későbbiekben már csak
három hónapra, a csemegeszőlő érésének idejére szeretne Katonatelepre, a Kutatóintézetbe költözni, de ezt a
kérését is elutasítják.
A levelezésből kiderül, hogy
közeledve a 90 –ik életévéhez

rült azt „kiderítenem”, hogy
hol és mikor halt meg a világhírű szőlőnemesítő özvegye, Mathiász „életművének”
méltó társa és segítője. Az
azonban bizonyos, hogy életének utolsó éveit „méltatlan”
körülmények között kellett
leélnie. Egyik levelében hivatkozik életrajzára, amit megírt
és átolvasásra Váry Istvánnak
tervezett átadni, kérve véleményét és közbenjárását a
nyomdai – és a kiadási munkálatok kivitelezésében.
Váry István volt a szerzője a „szőlő-bűvész” munkásságáról megjelent részletes

ren, a magának és családja
számára kért élelmiszereken
át, a birtokának művelésével
kapcsolatos ügyintézésekben
kért segítség-nyújtásig – terjednek. Visszatérő „álma”,
hogy Katonatelepen számára
a Minisztérium közbenjárására lakást biztosítsanak. Ez

még ekkor is maga szeretné felügyelni az aratást és
a cséplést, a szüretet, amit
romló egészségi állapota
miatt természetesen nem
tud már kivitelezni. Ezekhez
is Bognár Károly segítségét
kéri.
Sajnos ez ideig nem sike-

életrajzi kötetnek. Amen�nyiben előkerülne az özvegy
kézirata, sok apró, de bizonyára nagyon fontos részletet
tudhatnánk meg Mathiász és
felesége életéből és a „szent
növény”, a csemegeszőlő
„karrierjéről”.
Lázár János

Küzdelmes évek

Adószám: 19048222-1-03

Kérjük, támogassa iskolánk sport és szabadidős
programjait adója 1%-ával!
KECSKEMÉT-KATONATELEPI IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY.
Adószám: 18357369-1-03
Nagylelkű adományaikat megköszönve kérjük, továbbra is
támogassák munkánkat, adója 1% -ának felajánlásával
tegyék lehetővé programjaink továbbfolytatását.
Köszönjük!
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Katonatelepi Közügyek

2017. április

A katonatelepi baba-mama klub áprilisi programkínálata:
• április 4. kedd 10 órától
Baba-Mama klub (ingyenes),
beszélgetés a katonatelepi
óvónénikkel, tájékoztatás beiratkozásról, helyszín: Katonatelepi FIÓKKÖNYVTÁR.
• április 6. csütörtök 10
órától Zenebölcsi Roszikné
Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme.
• április 11. kedd 09:30-tól
„Így tedd rá” népi játékok és
tánc 1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme.
• április 13. csütörtök 10
órától Zenés-gitáros foglalkozás István bácsival (700
Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme.
• április 18. kedd 10 órától
Baba-Mama klub (ingyenes),

beszélgetés Butkáné Kis Reginával, a Hordozótár web-

shop tulajdonosával, téma:
Hordozás, mint alternatív
nevelés, mosható pelus, kismama ruhák, helyszín: Katonatelepi FIÓKKÖNYVTÁR.
• április 20. csütörtök 10
órától Zenebölcsi, Roszikné
Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme.
• április 28. PÉNTEK
09:30-tól „Így tedd rá” népi
játékok és tánc 1 éves kortól
Oldal Henriettel (1000 Ft/
alk.), helyszín: Református
Templom kisterme.

BABA-MAMA TORNA Tálasné Katával, ÁPRILISBAN
minden SZERDÁN 10 órától a Református Templom
kistermében „várok minden
mozogni vágyó anyukát gyermekével együtt, hogy kicsit
jobban érezzük magunkat a
bőrünkben, és mert nők vagyunk! A foglalkozás egyelőre ingyenes, csak egy polifoamot, törölközőt és vizet
hozzatok magatokkal, és a
kitartásotokat!
Várlak Szeretettel! Kata”

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

