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Július: nyárhó, Szent Jakab hava
Kányádi Sándor:

Nyár van, nyár…
Nyár van, nyár,
tikkasztó.
Kiszáradt
minden tó.
Elapadt
a patak.
Ludak, récék búsan
fürödnek a porban.
Kérdezd meg a tojót,
kérdezd meg a gácsért.
Kimennének a világból
egy kis pocsolyáért.

(Forrás: network.hu)

nimum hőmérséklet 13 / 15 °C,
míg a jellemző maximum hőmérséklet 25 / 28 °C, de nem
ritkák a 35 °C-os maximumok
sem. 50-78 mm csapadék hullik és a napsütéses órák száma
255-293 óra körül van összesen a hónap folyamán.
Július a nyaralók kedvenc
hónapja, igaz ugyan, hogy vannak borús, hűvösebb periódusok, de gyakorlatilag ilyenkor
alakul ki a legmelegebb, tartósan napos, száraz idő, amit
azért megszakítanak heves zivatarok, viharok.
Júliusban is számos jeles
napot ünnepelhetünk, ha nem

is mind tartozik az úgynevezett
kiemelkedő ünnepek közé.

Július 1. – Semmelweis
Ignác Születésnapja – 1818
– A Magyar Egészségügy
Napja
Erről az ünnepről egy külön cikkben emlékezik meg
lapunkban dr. Serfőző Katalin
háziorvosunk az Egészségügyi
rovatban.

Július 2. Sarlós
Boldogasszony napja
Ezen a napon emlékezik
meg a római katolikus egyház

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

az áldott állapotban lévő Máriáról, és Erzsébetnél tett látogatásáról. Boldogasszony a
várandós édesanyák, a szegények, a betegek oltalmazója.
A magyar néphagyomány
ezt a napot az aratás kezdőnapjaként tartja számon.

Július 17. Nagy László költő
születésnapja
A fiatalon (52 évesen) elhunyt, Kossuth-díjas, háromszoros József Attila díjas
költő, műfordítónak, már
életében számos mondata,
versrészlete vált szállóigévé.

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

(Folytatás a 2. oldalon!)

A hónap nevét Julius Caesarról kapta. Caesar uralkodása idején vezették be a Julianus-naptárt, a 365 napos
évet, 4 évenkénti szökőévvel.
A régi római naptárban július
az ötödik hónap volt, Quintilis
(„ötös”). Ősi magyar elnevezése: Áldás hava, míg a hónap
régi magyar (katolikus) neve
pedig Szent Jakab hava.
A meteorológusok Nyárhó-ként tartják számon, a régi
székely-magyar naptár szerint
Áldás havának nevezik, eleink
(az Avisura szerint) a Tehéntor
(Aratás) hava elnevezést használták júliusra, E hónapban
egyre rövidebbek a nappalok;
a Nap e hónap 23-a tájában
a Rák jegyéből az Oroszlán
jegyébe lép. Az éghajlati statisztikák szerint a jellemző mi-

Folytatás az 1. oldalról
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(„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk
kell magyarul a sírig.”)
„Ha valaki népi író-költő volt
valaha is ebben az országban,
hát Nagy László az volt. De én
soha urbánusabb, entellektüelebb lélekkel nem találkoztam,
mint ő. Lám, milyen jól megfér egyazon testben kétfajta
lélek: és hogy a kétlelkűség is
lehet egy, sőt három is lehet
egy; miként az Atya, a Fiú, a
Szentlélek is egy az Igazisten
képében…” (Végh Antal)

Július harmadik vasárnapja,
Polgárőr Nap
Magyarországon
Igazán csak hazánkban ünneplik meg ezt a napot, Európa
más országaiban ismeretlen,
maga a polgárőrség fogalma
is. Magyarországon viszont
1995 óta rendezik meg az
országos Polgárőr Napot. Az
elmúlt évek bebizonyították
a polgárőrszervezetek létjogosultságát, fontosságát. Az
emberek többsége, a lakosság,
felismerte mennyire fontos az
önszerveződés és nemcsak
a városokban, hanem kisebb
településeken is működnek
polgárőrségek. Ezek munkáját, akárcsak Katonatelepen,
az állam, az Önkormányzatok,
alapítványok is segítik.

Július 22. Szent (Bűnbánó)
Mária Magdolna napja
Mária Magdolna a keresztény legendairodalomban és
művészetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője. Tisztelete, kultusza azonban egy félreértésen,
a Szentírás félremagyarázásán alapszik. A hét szentség
közül a bűnbánat (gyónás)
kultuszát volt hivatott erősíteni, de ismert, hogy az asszony,
aki könnyeivel öntözte, hajával
törölgette és szent olajjal kente meg Jézus lábát – névtelen
volt. A hagyományok között
volt az is, hogy János evangélista Bethániai Máriáról (Lázár és Márta húgáról) állítja
ugyanezeket, ennek köszönhetően e három nőalak (Mária
Magdolna, Bethániai Mária
és az ismeretlen nőszemély)
a latin egyházban a legutóbbi
időkig egybeolvadt. „Az igazi Mária Magdolna, helyesen:

Jézus és Bűnbánó Magdolna (Fotó:gnadenquelle.de)

magdalai Mária – a Magdák,
Magdolnák nevüket egy halászfaluról kapták, ahonnét
Máriánk ered – egy megszállott, beteg asszony volt, akiből
Jézus kiűzte az ördögöket,
szám szerint hetet (Lk 8,2),
s aki ezután Jézus állandó kísérője lett. Ott állott a kereszt
alatt is, egyike volt azoknak,
akik eltemették a Mestert, és
oly kiváltságos volt, hogy kétszeresen is tanúja lehetett a
feltámadásnak (Mk 16,1–11;
Jn 20,11–18).” (Forrás: jelesnapok.oszk.hu)
Július 25. Szent Anna
A magyar néphagyományban Kedd asszonya napja, a
katolikusok Szűz Mária édesanyját ünneplik ezen a napon.
Ünnepének kultusza nem
olyan régi, csak XIII.–XIV. században terjedt el Európában,
amikor a hívők Jézus ember
volta felé fordultak, a földi
boldogság iránti vágyuk kifejezéseként.

Mária szüleiről, Annáról
és Joakimról az újszövetségi
könyvek nem tesznek említést, viszont középkori legendák, írások szerint Anna első
férje Joakim volt, sokáig nem
volt gyerekük, ám egy angyali
jövendölés után, Anna teherbe
esett és megszülte az „első”
Máriát, a majdani „Istenszülő”
Szűzanyát.

Népi hagyományok,
szokások július hónapban
A hónap több napjához
számos népszokás kötődik,
tájegységeként eltérő jellemzőkkel. Ilyen például július 20. Illés napja. E napon
munkatilalom volt, mert attól
tartottak, hogy aki ilyenkor
a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést
pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól,
hogy a vihar szétveri, vagy a
villám felgyújtja az asztagot,
a kazlakat. Volt olyan hiede-

Szent Anna és Joakhim a kis Máriával
(Forrás:catholictradition.org)

lem is az Ormánságban, hogy
akin Margit vagy Illés napján
varrt ruha van, abba belevág
a villám.
Július 22-én Mária Magdolna napján szokás volt a
kislányok hajából egy keveset
levágni, hogy még hosszabbra
nőjön. A bácskai Felsőszentivánban sütőlapátra ültetve
vágtak le a hajból, amit titokban ástak el, nehogy rontani
lehessen a hajszállal.
Szeged vidékén nem tartották Mária Magdolna napját sütésre, mosásra alkalmasnak.
Szajánban egyenesen tiltották
e munkákat.
Időjárásjósló hiedelem is
fűződik e naphoz. Kiskunfélegyházán úgy hitték, esnie
kell az esőnek, mert Mária
Magdolna siratja a bűneit.
Július 25. Jakab napja hagyományai között találhatjuk
azt a hiedelmet, hogy a Jakab-napra kelt csirkék gyorsan
nőnek. Ilyenkor illik kiszedni a
fokhagymát.
A Jakab-napi időjáráshoz
kapcsolódnak jóslások is a
várható téli időjárásra. Székesfehérváron úgy vélték,
hogy Jakab napján virágzik a
hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor a télen sok hó lesz.
Van ahol a Jakab-napi északi
szélből hideg telet jósoltak.
Népi megfigyelés, hogy: „a zab
aratását Jakab-napig be kell
fejezni, mert ami gabona Jakab napig kint marad, az kint
is veszik” (Penavin 1988: 115).

Július 26. Anna napja
Ekkor kezdik meg a kender
nyűvését és – szép idő esetén-az ún. annabab betakarítását. Sok helyen Anna nap
előtt egy héttel kezdik kiszedni
a vöröshagymát, mert akkor
tovább eláll. Érdekes megfigyelés, hogy ilyenkor rajzanak
a legyek, Anna a kötényében
hordja a bogarakat, ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja. A Szent Annának, mint
Kedd Asszonyának szentelt
keddi nap, évszázadok óta
asszonyi dologtiltó nap. Anna
napja a mai ember számára
összefonódik mulatságokkal,
bálokkal, ennek legékesebb
példája a füredi Anna-bált.
Összeállította:
Kerényi Zoltán
mb. felelős szerkesztő
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Óvodánkban a második félévben is rengeteg esemény
történt, néha csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenhol ott legyünk, mindenhol megfeleljünk.
Szakmai téren fontos dolgok
történtek velünk. A tavalyi évben Saskőiné Csortos Ibolya
jelentkezett minősítésre. 2016.
november 30-ig fel is töltötte
az Oktatási Hivatal honlapjára
a portfólióját. A csoportbeli látogatására 2017. március 23án került sor. Mivel a portfóliója is és a látogatott délelőttje
is remekül sikerült, megfelelt
a minősítésen és 2018. január
1-jétől Pedagógus II. fokozatba
kerül majd. Nagyon büszkék
vagyunk rá.
Ezzel párhuzamosan a BECS
(Belső Ellenőrzési Csoport) is
keményen dolgozott a nevelési
év folyamán. A csoportnak jómagam is tagja vagyok. Három
kolléganőt látogattunk az évben (Boros Zsanett, Ferkó Bernadett, Marsa Tímea óvodapedagógusokat), majd töltöttük
fel az eredményeket szintén
az Oktatási Hivatal honlapjára. Mindhárman nagyon
lelkesen fogadtak minket és
lelkiismeretesen felkészültek
a látogatásra. A kért dokumentumokat időre elkészítették, a
rájuk vonatkozó feltöltéseket
elvégeztét. Mi – BECS-tagok
– pedig folytattuk a dokumentáció elkészítését az óvodában,
otthon, a buszon, a vonaton
hosszú heteken keresztül éjjel
és nappal, beleértve a hétvégéket is. Tettük ezt úgy, hogy nem
mindig volt egyértelmű, hogy
mit is kell tennünk a feltöltő
felületen. De egymást segítve,
támogatva megoldottuk a felmerülő problémákat.
Szaktanácsadói
látogatás
is volt a kollektívában, két – a
BECS-ellenőrzésen már átesett - kolléganőre esett a
választás (Boros Zsanettre
és Marsa Tímeára). Mindkét
óvónőt csak dicsérni tudták a
szakemberek, kiemelve pozitív
hozzáállásukat, becsületes felkészülésüket.
A szülők is rengeteget segítettek az év során. Többen
anyagi támogatással, az alapítványi bálunkon való részvétellel, támogatói jegy vásárlásával
járultak hozzá, hogy a gyerekek
még jobb körülmények között
töltsék a mindennapokat. A ta-

A kihívások féléve

Kiállítás a Cifra Palotában
(A tulipán Balogh Ágnes Noémi munkája)

vaszi papírgyűjtés alkalmával
soha nem látott mennyiségű
újságpapírt, dobozokat szállítottak az óvoda udvarára vagy
a Kaló Méh telephelyére. Kaptunk számunkra ismeretlen katonatelepi lakosoktól is papírt;
olyanoktól, akiknek valamikor
hozzánk járt a gyermekük vagy
az unokájuk. Vagy csak támogatni szerették volna az óvodát. A bevételt igazságosan
elosztottuk a csoportok között.
A Platán utcai három csoport
úgy döntött, hogy vásárolnak
közösen egy trambulint, hiszen
a gyerekek nagyon kedvelik ezt
a játékot, és régi vágyuk volt
már az óvó néniknek is. Gyermeknapra fel is tudtuk állítani
a gyerekek nagy örömére. A
beszerzésben és a szállításban
szülők segítettek.
Tavasszal egy kertszépítő
délutánt szerveztünk, ahová
nagy örömünkre nagyon sok
szülő jelentkezett. Volt, aki a
padokat, játékokat csiszolta és
festette. Volt, aki virágokat, növényeket ültetett, ezeknek kiskertet alakított ki. Volt, aki az
újonnan tervezett gumijátékok
telepítését vállalta: ásott, festett. És volt, aki a játékok alatti
marozsi homokot takarította.
Voltak, akik nem tudtak jelen
lenni, de eszközzel, festékkel,

növénnyel segítették a munkát.
Természetesen a dolgozók is
kivették a részüket a feladatokból; sőt, régi óvodásaink is jöttek önkéntes munkát végezni.
A gyerekekkel több versenyen is részt vettünk a második félévben is, ahová csak
tudtunk, beneveztünk. Március
3-án a Forradalom utcai Óvodában került megrendezésre
a Micimackó Mesemondó Nap,
ahol óvodánkból Kállai Boglárka, Csigabiga csoportos nagycsoportos vett részt. Nagyon
ügyesen szerepelt.
A március 15-ei rajzpályázaton díjazott lett Balogh Ágnes,
Noémi Katica csoportos és
Vadász Ketrin Léna, Csigabiga
csoportos kislány. Ők március
15-én a Cifrapalotában vehették át ajándékaikat és rajzuk
egy hónapon át kiállításon volt
megtekinthető.
Idén nagyon népszerű volt a
nagycsoportos gyerekek (elsősorban a fiúk) körében a sakk.
Ehhez mi minden támogatást
megadtunk,
sakk-készletet
szeretünk be, sakk-táblát készítettünk a gyerekekkel és
sakkoztunk is, amikor csak lehetett. Néhány fiú már olyan
ügyes, hogy bármikor legyőznek minket. Sokszor mondják,
hogy hová lépjünk, hogy le tud-

Ovi Kupa – csapatunk sárga sapkában
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juk venni a bábujukat… Május
6-án került megrendezésre a
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában a Tipp-Topp
Futó sakkverseny óvodások
számára. Kaptunk az alkalmon, és három nagycsoportos
fiút a szülőkkel megbeszélve
be is neveztünk. Csak a helyszínen szembesültünk azzal,
hogy ezen a versenyen már
régóta sakkozó gyerekekkel
kell felvenni a kesztyűt és sakkórát is itt láttunk először. De a
gyerekek hamar megtanulták
az óra használatát, és teljesen
amatőr létükre a következő helyezéseket érték el: 9. lett Prázmári Márkó, Maci csoportos
kisfiú, 7. helyen végzett Bende
Gergely és az 5. helyen Fazekas
Tamás, Cica csoportos fiúk.
Elmondhatatlanul büszkék vagyunk rájuk!!!
Május 17-én pedig a minden
évben a Csokor utcai Óvoda
által megrendezendő Ovi Kupán vettünk részt. 30 m-es
futásban, kislabda dobásban
és helyből távolugrásban mérték össze erejüket a csapatok.
Óvodánk csapatának tagjai a
következő gyerekek voltak: Fazekas Tamás (Cica csoport),
Juhász Andor (Cica csoport),
Kállai Boglárka (Csigabiga
csoport), Kollár Tamás (Maci
csoport), Korbély Bence (Katica csoport), Orlik László (Csigabiga csoport), Pénzes László
(Maci csoport), Prázmári Márkó (Maci csoport), Szél Barnabás (Csigabiga csoport) és Vidéki Álmos (Maci csoport).
Nagyon ügyesek voltak a
gyerekek, a részt vevő 19 csapat közül a 8. helyen végeztek.
Egyéniben két kisgyerekünk is
dobogós helyezést ért el: Juhász Andor (Cica csoport) távolugrásban a 3, Korbély Bence (Katica csoport) kislabda
dobásban pedig a 2. helyet szerezte meg. Így ők két éremmel
a nyakukban térhettek haza!
Látható, hogy sok helyre
igyekeztünk benevezni a tehetséges gyerekeket, lehetőséget
adva nekik a kibontakozásra,
a későbbi sikerek megalapozására. Természetesen közben
készültünk az éppen aktuális
ünnepekre,
rendezvényekre.
Ismét egy mozgalmas, de eredményekben, sikerekben gazdag
nevelési évet zártunk.
Obbágy Tiborné Netti
óvodavezető
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Június 15. volt az utolsó tanítási nap, vakációra
mehetett minden iskolás gyerek
A Mathiász Iskolában 150 gyerek vehette át a tanévzáró
ünnepségen a bizonyítványt. 23 kitűnő tanulója van az
iskolának, sajnos néhány tanulónak nyáron is kézbe kell
venni a tankönyvet, hogy az augusztusi pótvizsga után Ő
is továbbhaladhasson egy felsőbb évfolyamon. 15 tanára
van az iskolának, mely kiegészül 2 óraadóval és a Corvina más intézményeiből áttanító kollégákkal. A 8. osztályos gyerekek valamennyien továbbtanulnak; közülük
4 fő gimnáziumban /Bólyai, Református Gimnázium/ 6fő
érettségit adó szakgimnáziumban és 7 tanuló szakközépiskolában folytatja szeptembertől tanulmányait.
Az iskola két felső tagozatos ményének év végi értékelésetanára megy nyugdíjba; Bog- kor mind a tanulmányi munnár Éva és Bónáné Zsigmond kát, mind a továbbtanulást és
Zsuzsanna. Mind a két peda- a kompetencia eredményeket
gógus több évtizedet tanított illetően elismerés illeti az isaz iskolában. Éva néni rajzot, kolát.
biológiát és természetismeSzó esik minden évben a
retet tanított, Zsuzsa néni a kompetencia mérésekről. Ez
matematika és angol tanára egy országos mérés matevolt az iskolának. Lelkiismere- matika és magyar tárgyakból.
tes, gyerekszerető pedagógu- Ugyanazon a napon, ugyanazt
soktól, és emellett nagyon jó a feladatlapot tölti az ország
szakemberektől búcsúzott az valamennyi iskolájának 6. és
iskola. Éva néni rajzosai meg- 8. osztályos diákja. Természámlálhatatlan
versenyen szetesen figyelembe veszik az
indultak és számtalan díjat iskola sajátosságait, elhelyezsöpörtek be minden tanévben. kedését, gyerek anyagát és
A matematika eredmények ezek alapján meghatároznak
Zsuzsa néni munkáját dicsé- egy számot minden iskola szárik, és minden évben jelent- mára, hogy mi az elvárt eredkeznek gyerekek két tannyelvű mény, amit teljesítenie kell.
angol oktatású középiskolák- Összehasonlításként megadba. A tavasz folyamán a két ják az ország többi kis és nagy,
elmenő kolléga helyét pályáz- települési és megyeszékhelyi
tattuk, és még egy státuszt si- iskoláinak az elért eredményekerült kialkudni a Tankerület- it, és a saját iskola eredményét
ben, így szeptembertől a felső is. Ezek alapján egy képet kaptagozatba három új tanár kez- hatunk minden iskola tanudi meg munkáját.
lóinak tudásáról, az ott folyó
A tanévre visszatekintve el- munka színvonaláról. Amelyik
mondhatjuk, hogy sikeres évet iskola alul teljesíti a tőle elzártunk. A Corvina négy intéz- vártakat, ott intézkedési tervet
MATEMATIKA – 6.osztály
Mathiász Iskola
Országosan
Ált.Isk.
Községi ált.isk.
Városi ált.isk.
M.székh.kis.ált.isk.
M.székh.ált.isk.
M.székh.közepes ált.isk.
Budapesti ált.isk.
M.székh.nagy ált.isk.
Várható eredmény:
SZÖVEGÉRTÉS – 6. osztály
Mathiász Iskola
Országosan
Ált.isk.
Községi ált.isk.
Városi ált.isk.
M.székh.kis ált.isk.
M.székh.ált.isk.
M.székh.közepes ált.isk.
Budapesti ált.isk.
M.székh.nagy ált.isk.
Várható eredmény

1472
1486
1479
1432
1466
1416
1521
1466
1544
1537
1472
1507
1494
1487
1425
1475
1416
1536
1466
1565
1552
1477

MATEMATIKA – 8.osztály
Mathiász Iskola:
Országosan:
Ált.isk.
Községi ált.isk.
Városi ált.isk.
M.székh.kis ált.isk.
M.székh.ált.isk.
M.székh.közepes ált.isk.
Budapesti ált.isk.
M.székh.nagy ált.isk.
Várható eredmény
SZÖVEGÉRTÉS – 8.osztály
Mathiász Iskola
Országosan
Ált.isk
Községi ált.isk
Városi ált.isk.
M.székh.kis ált.isk.
M.székh. ált.isk.
M.székh.közepes ált.isk.
Budapesti ált.isk.
M.székh.nagy ált.isk.
Várható eredmény

1611
1597
1580
1537
1569
1520
1520
1568
1638
1640
1574
1606
1568
1550
1499
1538
1494
1602
1545
1616
1619
1554

kell készíteni az eredményeik
javítása érdekében. A Mathiász Iskolának ilyen intézkedési
tervet nem kellett még készíteni, hiszen minden évben vagy
hozzuk a tőlünk elvárt szintet,
de általában magasan felette
teljesítünk. Közreadom a legutóbbi elemzés eredményeit,
hogy látható legyen miről is
van szó. Látható a mi iskolánk
eredménye, és az, hogy miként
teljesítettek országosan és a
különböző jellegű iskolák. Legalul látható, hogy a felmérést
megelőzően milyen eredmény
elérését tűzték ki célul iskolánknak. A Mathiász Iskola a
megyeszékhelyi kis iskolák
kategóriába van besorolva,
látható, hogy az ország többi
ilyen típusú iskolájához képest
mindig jobban teljesítünk. De
ha megnézzük az országos
átlageredményeket, még ott is
látható, hogy volt, amely esetben azt is felülteljesítettük. Érdemes megnézni ezeket a számokat és eredményeket, hogy
tisztában legyünk, és reális,
tényszerű ismeretünk legyen
Katonatelep iskolájának, az itt
dolgozó pedagógusoknak és az
idejáró gyerekeknek a tudásáról, munkájáról és teljesítményéről. A kisiskola jelző nem
az iskola színvonalának és az
idejáró gyerekek esélyeinek jelzője, csupán az iskola tanulóinak, évfolyamainak létszámát
és települési elhelyezkedését
jelenti.
2017-ben igazgató választási eljárást is lefolytattunk,

hiszen 5 éves megbízatásom
ennek a tanévnek a végén lejárt. A Kecskeméti Tankerületi
Központ áprilisban igazgatói
pályázatot írt ki a Mathiász
Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására. Egyetlen pályázat érkezett, és az
eljárás folyamán Kecskemét
város közgyűlése is támogatta
pályázatomat, az iskola szülői közössége és pedagógusai
szintén elfogadták a vezetői
pályázatát és személyét, majd
a Tankerületi meghallgatást
követően levélben értesítettek, hogy 2022-ig ismételten
megbíztak az iskola vezetésével. A következő 5 évben az eddigiekhez hasonló lendülettel,
elkötelezettséggel igyekszem
irányítani az iskola életét.
A nyár folyamán ismét várható felújítás, és ügyintézéssel kapcsolatosan ügyeletet
tartunk kéthetente szerdán a
következő napokon:
július 5. és 19. valamint
augusztus 2. és 16.
9–13 óra között.
Tankönyvek kiosztása a
2017. augusztus 31-én 17
órakor tartandó tanévnyitó
ünnepségen. A törvényi előírások alapján valamennyi általános iskolás ingyenesen kapja
tankönyveit.
Jó pihenést, kellemes nyaralást kívánok minden pedagógusnak és diáknak. Szeptemberben újból megnyitjuk
az iskola kapuit.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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Új, éjszakai járatok, teljessé váló csonka járatok
A helyi tömegközlekedés
manapság sokkal inkább
környezetvédelmi küldetést
teljesít, azaz igénybevételével csökken a város úthálózatának terhelése, ezzel
együtt a zaj és káros anyag
kibocsájtás is csökken.
Amikor a tömegközlekedést
elindították, az utasoknak
nemigen volt más választásuk,
hiszen a gyalogos, kerékpáros
és lovas kocsis közlekedés volt
a jellemző, így aki pl. Katonatelepről át akart menni a Heténybe, szinte egy napos útra
kellett számítania. Ma már
nem ritka, hogy egy családban
két autó is van, ezért – sajnos
– a buszok utaslétszáma folyamatosan csökken. Egyedüli
kiútként az tűnik járható útnak,
ha a tömegközlekedés olyan
minimális áron lenne igénybe
vehető, ami az autósok nagy
részét a pénztárca oldaláról
fogja meg: világos, ha a család
bérlete 15000 Ft havonta és az
üzemanyag sem sokkal több, a
kényelem megéri azt a pár ezer
Ft áldozatot. De mi lenne, ha a
tömegközlekedés ugyanennek

A teljes útvonal

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
a családnak mindössze 3-4
ezer forintjába kerülne? Évi
150.000 Ft megtakarítás már
nem kis pénz… De ez természetesen egy egészen más finanszírozási modellt igényelne,
még nagyon távoli jövő…
Addig is maradnak azok az
eszközök, amelyek megpróbálják vonzóbbá tenni a tömegközlekedést. A 2017. július
1-jével életbe lépő változások:
A 23 jelű vonalon, munkanapokon a jelenleg 4.40 órakor a
„Jegenyefa u.” elnevezésű megállóhelyről induló járat 4.15
órakor a Széchenyi térről indul,
valamint a jelenleg a Széchenyi
térről 22.30 órakor a „Kocsis
Pál u.” elnevezésű megállóhelyig közlekedő járat a teljes
vonalon a Széchenyi térig közlekedik.
A 23A jelű vonalon szabadés munkaszüneti napokon a jelenleg 4.35 órakor a „Jegenyefa
u.” elnevezésű megállóhelyről
induló járat 4.10 órakor a Széchenyi térről indul, valamint
a jelenleg a Széchenyi térről
22.25 órakor a „Kocsis Pál u.”
elnevezésű megállóhelyig közlekedő járat a teljes vonalon
a Széchenyi térig közlekedik
22.30 órakor.
Ezzel a változtatással a 23
és 23A járatok nem csonka
járatok lesznek, hanem teljes
járattá válnak.

ÚJ ÉJSZAKAI
PRÓBAJÁRATOK!
94E jelű új vonal indul az
Egyetem (GAMF) – Izsáki út
– Széchenyi tér – Katonatelep
– Széchenyi tér útvonalon. A járat tehát az Egyetem (GAMF)től 02.00 és 03.30 órakor indul,
mindennap.
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Hogyan tovább?

Lesz-e Katonatelepen valamilyen
közösségi élet?
A Szabadidő és Sportcentrum fontos megvalósítási szakaszba érkezett. Még a harmadik negyedévben elkészül
a műfüves pálya, még a harmadik negyedévben esély
van arra is, hogy egy 400 méteres rekortán futópályát
kapjunk pályázat útján. Rendkívül sok jelzést és kérdés
érkezett már hozzánk a pályáról és az egész megvalósításáról. A Facebook csoportban a részvételi szándékodat
kikutatandó szavazást indítottunk és a hozzászólásokból
sok félreértés és meg nem értés rajzolódott ki Éppen
ezért szükséges néhány dolog és tisztázása alapvető intézkedéseknek bár Igen sokszor írtunk a létesítményről
annak céljáról mi is szükséges most a legfontosabb részleteket felfrissíteni:
1. Mi is a célja egy ilyen Egyesület, amelyet 2015 ben
cca. 25000 négyzetméteres alapítottunk meg, és szabáterület közösségbe történő lyos jogi eljárások és cégbebevonásának?
jegyzés után az alapítás meg
Csak egészen röviden: a te- is történt.
lepülés lakóinak mozgásigéAz egyesület alapszabályányét kellene kielégítenie és ban nem is csak sportcélú
kulturált szabadidő tevékeny- tevékenységeket rögzítettünk,
ségét kell szervezett ,szak- hanem úgy próbáltuk megfoszerű körülmények között galmazni, hogy az egyesület
biztosítani. Itt elsősorban a egy új, gyűjtő szervezet le14 év feletti korosztályra gon- gyen, amelyben minden Katodolunk felső korhatár nélkül, natelephez kötődik.
mert úgy gondoljuk, hogy az
Az egyik, hogy az összegyűjegészséges életmódhoz a tött, szavazólapok és a Facebetegségek és mozgásszervi book bejegyzések alapján, egy
gondok megelőzéséhez, és kibővített taggyűlést fogunk
ezen felül egy normális, to- tartani, ahol mindenki, minleráns közösségi élet kiala- den kérdésre választ kaphat.
kítása is fontos feladat. Nem Még ennél is fontosabb, hogy
gondolom, hogy a felvázolt aki aláírta a belépési nyilatfeladatokat bővebben indo- kozatot, ezen a taggyűlésen
kolni és kifejteni szükséges teljes jogosultként vesz részt,
lenne. Csak annyit szeretnék és szavazhat, véleményt nyilmegjegyezni, hogy ebben a vánítva alakíthatja kis közösmai igen zavaros világban, ségünket.
fel kell állítani a komputerek
A létesítmény feladata lemellől az embereket, meg kell hetne, hogy területén anyamozgatni őket, és az elvadult gi és szellemi erőforrásokat
vagy eldurvultnak látszó in- koncentráljon. Erre csak egy
dulatokat ilyen eszközökkel példát szeretnék megemlíteni,
is barátságos és szervezett hivatkozva arra, hogy korábbi
együttéléssé kell tenni!
számokban a kis katonatelepi
2. Mit, miért, mivel?
közösségekről már közöltünk
Kapcsolódva a fent leírtak- eszmefuttatásokat, például,
hoz, a megvalósításhoz, az hogy működik Katonatelepen
anyagi forrásokon túl, meg egy nagyon agilis és aktív
kell teremteni a szervezeti kis közösség, a nyugdíjasok
kereteket is és be kell vonni klubja, amely nem bejegyzett
a helyi lakosság kétségtelenül szervezet, épp ezért részére a
magas színvonalú szellemi képviselő által biztosított kekapacitását is
retből, az anyagi támogatást
A szervezeti keret: A KTSE a Sportegyesületen keresztül
vagyis a Katonatelepi Sport biztosítjuk.

Logikus tehát hogy ez a még
ma csak 20 30 fő közötti, kicsi,
de igen aktív közösség, a klubnak egy szakosztálya legyen.
Vegyen részt a Klub vezetésében a Szabadidő és Sportcentrum ban pedig kapjon működéséhez megfelelő területet.
Azt szoktuk mondani, hogy
a jó példa ragadós és reméljük, hogy hasonló egységbe tömörülnek az egészségünkért
futók is Tehát alakulhatna egy
futó szakosztály is, jogokkal és
kötelezettségekkel, a vezetésben való részvétellel.
Feltételezem, hogy ezen a
két példán felül is van- most
még csak lappangó- sok más
igény is.(sakk, kártyajátékok,
esetleg teke, vagy népszerűbb
elmondva kugli)
3. Fontos megjegyzések:
Mint írtam, a most 16 fős
klubot, 10 fő kezdettől fogva támogatja és tagdíját fizeti, annak ellenére fizet egy
meghatározott tagdíjat, hogy
ezért csak munkát, parképítést szervezést és a feltételek
megteremtését, biztosítását
végzik, de még nem tudnak
sportolni.
Szándékosan nem értettünk
mind addig top felvételt ameddig nem áll rendelkezésünkre
létesítmény és és annak igénybe vehető szolgáltatásai!
Rendelkezünk ugyanakkor
mintegy 45 fős szándéknyilatkozattal, akik tagok akarnak
lenni és használni akarják a
területet és tagsági díjat is fizetnek.
Most úgy gondoljuk, hogy
elérkezett az idő arra, hogy
meg hirdessük a tagság bővítését, mert nagy az esélyünk
arra, hogy a műfüves pályán
túl, egy 400 méteres rekortán
futópályát is meg tudunk valósítani.
De tovább kell lépni, ha
már kialakultak a szakosztályok, akkor feltétlenül ös�szevont taggyűlés keretében
meg kell határoznunk azokat

a feladatokat, ötleteket, amelyek a tagsági kívánságait kielégítik.
Teljesen természetes az is
hogy egy klubba való tartozás
fontos feltétele valamilyen
normális, elviselhető tagdíj
fizetése is. Ez a tagdíj diákok
és nyugdíjasok részére havi
300 Ft, a felnőttek és keresettel rendelkezők részére havi
500 Ft. Csak egy indok a tagdíjfizetési szükségességére:
tapasztalatból tudom – mivel
sok ilyen pályázatban vettem
már részt –, hogy az elbírálás
első feltétele a tagdíjfizetés, az
ebből megállapítható létszám.
Még egy másik indok: A
Klub a 2011-18 társasági adó
kedvezményezettje, ami azt jelenti, hogy nagyon sok létesítményt és anyagi erőforrás vonhatunk be kapcsolataink révén
a Centrum kialakításához.
Több szem többet lát,
mondja a magyar közmondás.
Mire kell a több szem? Ötletelni kell, ki kell alakítanunk a
sport felületeken kívül és azon
túl megfelelő társas összejövetelekhez alkalmas területet
is. Megjegyzem, hogy ez több
ezer négyzetméter is lehet.
Itt is és a katonatelepi közügyek Facebook csoportban is
közzétette szavazólap segítségével remélem, hogy a közösségi megérti mennyire fontos
nemcsak a futás vagy a műfüves pályán történő foci tűz és
elvesztése, hanem a közösségi
életünk formálása is nagyban
elősegítette
Feltett szándékunk, hogy az
összegyűjtött szavazólapok és
a Facebook bejegyzések alapján egy kibővítette taggyűlést
fogunk tartani, ahol mindenki, minden kérdésre választ
kaphat, de ennél is fontosabb,
hogy aki aláírta a belépési nyilatkozatot, ezen a taggyűlésen
teljes jogosultként szavazhat,
véleményt nyilvánítva alakíthatja kis közösségünket.
TV
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A Mathiász János Borrend a Kecskeméti
Barackpálinka és Borfesztiválon
Felmerülhet több olvasónkban, hogy mi a kapcsolat
Katonatelep közéletének a
Mathiász-Borrendhez? Nos,
túl a névadó óriási szerepén a városrész kialakulásában, az Intézet ad helyet
a Borrend irodájának, és az
Intézet sok volt, és jelenlegi munkatársa is tagja ennek a civil szervezetnek.
A borrend fontos szerepet
vállal a Kecskemét és környéke, mint tájegység, szőlő és
bortermelési és a hozzá kapcsolódó történeti–kulturálishagyományainak, értékeinek
fejlesztésében, megerősítésében és általában a borkultúrával kapcsolatos tevékenységek szakszerű végzésének
fenntartásával, ösztönzésével.
Alakítja, gazdagítja az emberi
kapcsolatokat közös rendezvényekkel. Erősíti és ösztönzi
a magyar nemzeti karakter, lokálpatriotizmust és büszkeséget a borkészítés, borkezelés,
borfogyasztás hagyományos
eszközeivel. A Kutatóintézettel közöse szerves részt vállal
a Katonatelepi Szüreti napok
megszervezésében lebonyolításában és megrendezi minden évben, Katonatelepen, a
Kecskemét és vonzáskörzete
borversenyét, valamint a Város Bora kiválasztását.
A Mathiász János Borrend
immár harmadik alkalommal
kapcsolódott be a Kecskeméti
Barackpálinka és Borfesztivál
szervezésébe, lebonyolításába.
Az egy hetes gazdag kulturális, szórakoztató program
mellett jelentős szakmai prog-

ramok, események is megvalósultak.
A főtéri rendezvény állandó szereplője volt az alföldi
borászatok
borbemutatója,
pálinkafőzők bemutatkozása,
kóstolója, melyek kiválogatásában mi is részt vettünk
A borászatok és a pálinkafőzdék részére bor-és pálinkaverseny került meghirdetésre. Ezek megszervezése és
lebonyolítása Mathiász János
Borrend feladata volt. A lebonyolításban segítségünkre volt
a Kunsági Női Borrend is.
A megnyitó napján a délelőtti órákban került sor a
borbírálatra, melyen 22 fehér,
9 rozé és 3 vörösbor került
megmérettetésre. A bíráló
bizottságban a Kutató Intézet
és borrendünk szakemberei
vettek részt.
17 órakor a Barátok Templomában, szentmise keretében került sor a borok és pálinkák megszentelésére a két kecskeméti és
további 5 környékbeli bor- és
pálinkarend részvételével.

A szentmisét követően a
Rendek a nagyszínpadhoz
vonultak, ahol méltó keretet
biztosítottak a megnyitó programjának és az eredményhirdetésnek. A megnyitón Dabasi
Gábor a Mathiász Borrend alapító tagja, Tiszteletbeli Nagymestere mondott köszöntőt
és bemutatta a város borát,
mely címet ebben az évben
Kövidinka–Cserszegi fűszeres
cuvée borával nyert el.
Borrendünk tagjai a hét
további napjain is szerepet
vállaltak a Barackpálinka és
Borfesztiválon. Szerdán este
Kisari István kancellár a „kikölcsönzött” „LIBERTÉ” kávéházban tartott előadást Nyitott Borakadémia keretében:
A kecskeméti szőlő-és gyümölcstermesztés fejlődéstörténete címmel.
Borrendünk tagjai részt vettek Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán megtartott
a „A Bor Filozófiája” – Rátóti
Zoltán és Huzella Péter estjén, melyhez kapcsolódott egy

borkóstoló és borbemutató a
„város borával”, melyet természetesen Dabasi Gábor
tartott.
A Barackpálinka és Borfesztiválhoz kapcsolódva Városunk, illetve a Hírös Agora Ifjúsági és Kulturális Központ a
Mathiász János Borrend szervezésében részt vett a Magyar
Bor és Pezsgő napja alkalmával tartott országos-közös
koccintáson. E rendezvényre
meghívtuk a magyarországi
és a vajdasági borrendeket is.
Közülük 21 borrend fogadta el
a meghívásunkat és vett részt
az egész napos rendezvényen.
A rendezvény egyik legszínesebb programjaként a borrendek díszruhában, zászlóik
alatt, zenés felvezetéssel vonultak végig a Rákóczi úton a
főtéri nagyszínpadig, ahol a
borrendek köszöntése után a
zászlóvivők sorfala előtt négy
jeles kecskeméti személyiség
borrendi taggá avatására került sor.
Az avatási ceremóniát követően a borlovagok a megjelentek részére kitöltötték a város
borát, majd miután a Fusion
212, a Magnus Aircraft innovatív benzinmotoros, kompozit sportrepülőgépe átrepült
a főtér felett és üdvözölte a
közönséget – 200 színes léggömb felengedése mellett
koccintottunk, így köszöntve
egymást és a Magyar Bor és
Pezsgő napját.
Kecskemét, 2017. június 25.
Kolozsi R. Gyula
a borrend ceremóniamestere

(Kolozsi R. Gyula felvételei)
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Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja
Minden év július elseje a
magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a
napon született Semmelwis Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti
múzeum, emléktábla, és
orvosi egyetem is büszkén
viseli.
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója. Ő volt
az első, aki a gyermekágyi
lázat nem önálló kórképként,
hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy
ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is
végző szülész-nőgyógyászok
adják át a fertőzést vizsgált
nőbetegeiknek. Megoldásként
Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre
talált. Halála után sem figyelt
fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később,
amikor Joseph Lister angol
sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték
alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer
kombinációját alkalmazzák a
műtéti beavatkozások előtt.
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók kitartását,
munkabírását, elhivatottságát
méltatjuk.

akaratának engedelmeskedve
1837-ben jelentkezett ugyan
a Bécsi Egyetem jogi karára,
azonban még ebben az évben
átiratkozott az orvosi karra. Egy év múlva visszatért
Pest-Budára a Pesti Tudományegyetem Orvosi Karára,
majd 1840-ben újra a Bécsi
Egyetem Orvosi Karára kezdett járni. 1844-ben szerezte
meg orvosdoktori diplomáját
Bécsben, majd még ebben az
évben szülészmesteri oklevelét is átvehette, és egy évvel
később 1845-ben sebészdoktorrá avatták.
Még 1847 március elején
Velencébe utazott pihenni. Ez
idő alatt halt meg Bécsben
barátja, Jakob Kolletschka,
a kórbonctan tanára. Semmelweis visszatérése után
megnézte Kolletschka boncolásának jegyzőkönyvét, és
rájött, hogy az a betegség,
amely barátja halálát okozta
és az, amelyet gyermekágyi
láz néven ismertek, azonos.
Felismerte, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok okozzák
azzal, hogy boncolás után kézfertőtlenítés nélkül mennek át
a szülészeti osztályra, és ott
fertőtlenítetlen kézzel vizsgálják a várandós nőket. Világossá vált számára, hogy ez volt
az oka annak, hogy a pusztán
bábák és bábanövendékek
által kezelt várandós nők körében sokkal ritkább jelenség
volt a gyermekágyi láz, mint az

SEMMELWEIS IGNÁC
ÉLETTÖRTÉNETE
Semmelweis Ignác Fülöp
1818. július 1-jén tíz testvér
közül ötödikként született Budán.
Semmelweis József fűszer-kiskereskedő és a sváb
Müller Terézia gyermekeként.
Semmelweis Ignác a középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Ciszterci Szent István
Gimnáziumban és a várbeli
Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte el. Miután
1835-ben befejezte a gimnáziumot, beiratkozott a Pesti
Tudományegyetem
kétéves
bölcsészeti kurzusára. Apja

Semmelweis Ignác
(1818 Budapest – 1865 Bécs)

orvosok és orvostanhallgatók
által is kezeltek között.
Több vegyszer kipróbálása
után 1847 tavaszán a klórmeszet választotta fertőtlenítőszernek. Kötelezte az
orvosokat, az orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra
történő belépés előtti klóros
kézmosásra, októbertől pedig
kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros
kézmosást is (ami könyékig,
körömkefével
végrehajtott,
negyedórás procedúra volt).
Intézkedései rendkívül népszerűtlenek voltak, kollégái
pedig a statisztikai bizonyítékokat egyszerűen nem vették komolyan annak ellenére,
hogy rendelkezései nyomán a
gyermekágyi lázban elhaltak
aránya az orvosok szülészeti
1851-ben fizetés nélküli
tiszteletbeli főorvosként átvette a Pest város közkórházaként funkcionáló Szent
Rókus Kórház szülészeti osztályát, amelynek vezetéséhez
kiváltságos, de az orvostársakban ellenérzést kiváltó
jogokat is kapott. 1855-ben
kinevezték a pesti egyetemen
az elméleti és gyakorlati szülészet tanárává, de még két
évig párhuzamosan a Szent
Rókus Kórházban is dolgozott.
Munkásságával 0,85 százalékra szorította le a kórházban
gyermekágyi láz következtében elhunytak arányát.
Klein 1855-ös halálával
megüresedett a bécsi szülészeti tanszék igazgatói széke,
de Semmelweist nem jelölték. Két év múlva, 1857-ben
a zürichi egyetem meghívta
tanárnak, de a meghívást vis�szautasította.
1857-ben kötött házasságot
az akkor 18 éves Weidenhofer
Máriával. Összesen öt gyermekük született, de közülük
csak három érte meg a felnőttkort, és csak egynek maradtak utódai.
Felfedezését és az aszeptikus eljárással elért eredményeit csak barátai hosszas
unszolására, évekkel később
publikálta, először 1858-ban,
a Markusovszky Lajos által

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

szerkesztett Orvosi Hetilapban,
Rendszeresen publikált az
Orvosi Hetilapban, vezette
a szülészeti és gyermekgyógyászati rovatot, majd szerkesztette az Orvosi Hetilap
Nő- és Gyermekgyógyászat
című szakmai mellékletét.
Mivel úgy érezte, a kollégákat
nem tudja meggyőzni, a fiatal
orvosok képzésére helyezte a
hangsúlyt, tervei között szerepelt egy szülészeti és egy nőgyógyászati tankönyv kiadása.
Már évekkel halála előtt
magatartásában furcsaságok
mutatkoztak. A felfedezése
óta kialakult súlyos önvád
mellett a támadások még jobban próbára tették megviselt
idegrendszerét, amely 1865
júliusára elmezavarrá súlyosbodott. Semmelweis felesége
a bécsi barátjukhoz, Hebra
professzorhoz fordult, aki július 31-én Döbling elmegyógyintézetébe utalta Semmelweist, ahol augusztus 13-án
meghalt.
Nemcsak mint szülészorvos, hanem mint sebész is
kiváló tevékenységet folytatott, így hazánkban elsőként
végzett petefészek-műtétet és
másodiknak császármetszést.
Hamvait felesége 1891-ben
Budapestre hozatta családjának sírboltjába. 1965-ben új
sírba helyezték szülőházának
udvarában, mely jelenleg a
Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumnak ad helyet.
Emlékezzünk rá büszkeséggel és tisztelettel!

Katonatelepi Közügyek

2017. július
Az Ószövetség nagy prófétái
között tartjuk számon Jeremiást, aki válságos időkben
hirdette az Úr üzenetét. Mondhatnánk, meg nem értett zseni
volt, hiszen alig hallgattak rá.
Előre látta a bekövetkező eseményeket, Júda elfoglalását.
Javaslatokat tett, mit kellene
máshogy tenni. Tanácsai között
voltak társadalmi és politikai
jellegűek is, de legfontosabbnak
a vallás helyes megélését, az
Istennel való kapcsolat rendezését tartotta. Mai gondolkozásunk szerint vagy józan paraszti ésszel bíró embernek, vagy
értelmiséginek, tanácsadónak
nevezhetnénk. Amiben mégis
más volt pusztán bölcs embernél, az hite, Isten iránti elkötelezettsége. Az a gondolkodása,
hogy mindenben egyedül Istent
tekintette abszolút tekintélynek. Ezért nem szolgált ki senkit, ezért nem törekedett arra,
hogy népszerű legyen. Mondhatni, az idő őt igazolta, még
akkor is, ha sokat kellett szenvednie hite, kitartása, igazság
melletti kiállása miatt.
Korunk egyik jellemző jelensége, hogy nem tekintünk
senkit, semmit tekintélynek.
Nincs olyan ember, szervezet,
cél, akiben, amiben ne lehetne
hibát, vagy mögöttes szándékot találni. Azt a következtetést
vonjuk le ezért, hogy kizárólag
magunkra érdemes építeni,
mindennek mértékévé az ember válik. Ez azonban hosszú
távon olyan terheket ró ránk,
ami alatt előbb-utóbb megroskadunk. A „csak magunkra számíthatunk” mentalitása miatt
korunk embere egyre inkább elszigetelődik, társas magányban
éli az életét. A tekintély nélküli
lét gyakran rend nélküli léthez vezet. Ahol a törvényeket,
társadalmi normákat, írott és
íratlan szabályokat egyre többen kérdőjelezik és sértik meg,
ott a családok, közösségek és a
társadalom bomlása figyelhető meg. Jeremiás ezt ismerte
fel és egy ilyen – számunkra is
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Jeremiás próféta
ismerős helyzetben – hirdette
Isten akaratát, szándékát és
útmutatását. Mit üzenhet életének egy-egy fejezete számunkra?
Közösségi média nyilvánvalóan még nem volt Jeremiás
idejében (Kr.e. 7-6 század fordulója), ám az akkori ember is
jobban értett a képekből, jelképekből, mint a szóból. Ezért
Isten üzeneteit gyakran valamilyen jelképes cselekedeten
(performance) keresztül adta
át a címzetteknek. Két ilyet említek.
Egyik alkalommal látogatást
tett a fazekasnál, ahol azt látta,
hogy a korongon agyaggal dolgozó szakavatott kéz elrontotta
a készülő edényt. Ezért azt ös�szegyúrta, majd elölről kezdve
újra formálta. Az üzenet szerint
bár Isten tökéletes és jónak teremtette az embert, az ember
„elromlik”, nem jól, nem rendeltetésszerűen teszi a dolgát.
Ezért Isten újra akarja formálni,
hogy hasznos, céljának megfelelő, áldott legyen. Érdemes
elgondolkodni erről a képről!
Mondhatja-e az agyag a mesternek, hogy milyen alakra formálja őt? Nyilván ez képtelenség! Az ember nem öntudatlan
anyag az Isten kezében, hiszen
szabad akaratunk van: jóra is,
rosszra is. Isten nem durván
és érzéketlenül akar formálni
minket, hanem szól, tanít, utat
mutat, parancsolatokat ad. Mi,
szabad akarattal bíró emberek
elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk Isten szavát. Érdemes
azonban továbbgondolni a képet: az agyag önmagában sokra nem jó, egy gyerek kezében
már hasznos és szórakoztató
lehet, de igazán értékessé a fazekas keze munkája által lesz.
Érdemes abból a szempontból
is néznünk ezt a jelképet, hogy
milyen sok ember érzi magát
értéktelennek és haszontalan-

nak. Az, aki átadja magát Isten
formáló kezébe, azt fogja tapasztalni, hogy elkezd alakulni
az élete, hasznossá, áldottá,
teljesebbé lesz az élete. Nem
kényszer ez, de nagy lehetőség!
Egy másik alkalommal Jeremiás a város főterén egy fából
készült jármot vesz a nyakába – valószínűleg bolondnak
nézhették, ám hogy felfigyeltek
rá, egészen bizonyos. Üzenete
az volt, hogy amennyiben Júda
országa behódol a nyilvánvalóan gazdaságilag és katonailag
hatalmasabb ellenségnek, igája
viszonylag könnyű, elhordozható lesz. Megjelent azonban
egy másik tanácsadó, másik
(hamis) próféta. Összetörte
a fából készült jármot és azt
hirdette, nem szabad soha behódolni. Jeremiás ekkor egy
vas jármot vett a nyakába annak jelképeként, hogy ha nem
önkéntes megadásra, hanem
háborúra kerül sor, a teher
elviselhetetlenül nehéz lesz.
Sokan csábítanak a könnyű,
teher-, és kihívásmentes élet
ígéretével. Kis befektetéssel
nagy előnyökhöz, vagyonhoz, jó
álláshoz, gyors eredményekhez
szeretnénk hozzájutni. Korunk
hamis prófétái azt ígérik, ha
akarjuk, szinte bármit ledobhatunk magunkról, nincs szükség
igára és kötöttségekre. Ilyen
élet azonban egyszerűen nincs.
Jézus Krisztus mondja: „Vegyétek magatokra az én igámat,
és tanuljátok meg tőlem, hogy
szelíd vagyok és alázatos szívű,
és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és
az én terhem könnyű.” A terheinket fel kell venni és el kell
hordozni! Vállalni kell a munka,
a kapcsolatok, a kötelességek
terhét! Néha vállalni kell azt is,
ami nem tűnik kényelmesnek
és elhordozhatónak! Jézus azt
mondja, hogy járnak terhek
azzal is, ha valaki őt követi,

Laczay András
lelkipásztor

benne hisz, neki engedelmeskedik. Ellenben hozzáteszi, hogy
aki vele hordozza a terheit, az
nincs egyedül, és a terhek közt
is megkapja az erőt és meglátja
Isten gondoskodását.
Végezetül Jeremiástól azt is
megtanulhatjuk, hogy Istennek
még a benne való csalódásunkat is elmondhatjuk. Jeremiás a sok meg nem értettség,
a hitéért elszenvedett rabság
közben kifakad, és azt mondja
Istennek: „Rászedtél, Uram, és
én hagytam, hogy rászedj.” Becsapottnak érzi magát, Istent
pedig távolinak látja, aki nem
áll mellé a nehézségek idején.
Ismerős érzések ezek hívők és
hitetlenek számára egyaránt. A
kérdés valójában nem az, hogy
megfogalmazódnak-e bennünk
ilyen kérdések és gondolatok,
hanem hogy mit kezdünk velük,
kinek mondjuk el ezeket. Maradunk-e párbeszédben Istennel, elpanaszoljuk-e neki akár
a benne való csalódásunkat
is. Általában nem így teszünk,
hanem elszakítjuk az Istenhez
fűző gyenge szálakat is. Ne legyen így! Mondjuk el kétségeinket és panaszainkat, mert ezek
nyomán Isten elkezd formálni:
vagy az élethelyzetünket, vagy
bennünket.
Jeremiás története tehát arra
biztat minket: hagyjuk, hogy Isten formáljon minket, vegyük
fel a terheket, amiket nekünk
kell elhordoznunk és minden
kétségünket, kérdésünket tárjuk elé bizalommal!
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Július a kertek legtermékenyebb időszaka, itt mutatkozik meg, hogy mennyire szakszerűen és tudatosan műveltük zöld környezetünket, mennyire tudtuk az időjárás
és a növényvédelem kihívásainak megfelelni. Célszerű,
ha ilyenkor egy kicsit visszatekintünk az elmúlt hónap és
az előző év tapasztalataira, hatásaira, és nem ülünk a
babérjainkon, még akkor sem, ha pillanatnyilag minden
szemet és szívet gyönyörködtető! Kezdjük most is egy
kis időjárási visszatekintővel, a június hónap tapasztalataival.
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2017. június időjárása Katonatelepen (NAIK SZBKI adatai)

Az adatok mutatják, hogy az
elmúlt júniusi időjárási adatai, bár néha másként éreztük, a sokéves átlagtól nem
nagyon tértek el. Érdekesség
volt, hogy a Medárd környéki
csapadék egy kicsit korábban
érkezett, de nem volt utána
sok napon át mérhető csapadékmennyiség. Ezzel szemben
a hónap végén komoly esőzések, viharok voltak a térségben, és sok helyen tapasztalhattak a Katonatelepi gazdák
súlyos jégverést.
Sajnos júniusban és lehet,
hogy még a további hónapokban is számíthatunk olyan zivatarokra, viharokra, melyek
jégveréssel párosulnak, ahogy
tapasztalhattuk Katonatelepen
is. Ezért érdemes foglalkozni a
kerti teendőkkel jégverés után.
Jégeső, jégverés után a kiskertben
Egy kiadós jégverés után
többnyire az első reakciónk,
hogy kimegyünk, kétségbeesetten körülnézünk, és végig
fotózunk mindent, majd bánatunkat megosztjuk a közösségi oldalakon, esetleg hívjuk a
biztosítót (akinek van erre biztosítása). A permetezés csak
másnap, harmadnap jut esetleg az eszünkbe. A legfontosabb, hogy amint felszáradtak
a növények, levelek, kezdjük
meg a kárcsökkentést. Vágjuk
vissza a vihar által leszakított
ágakat, kezeljük le a sebeket,

és permetezzünk. A fotók ezután jöhetnek, és takarítsuk
össze a leszaggatott ágakat,
letépett leveleket, növényeket.
Siralmas látvány ilyenkor a
kert, nehéz érzelmek nélkül, józanul gondolkodva hozzáfogni a
károk enyhítésnek, megszemlélve a megtépázott gyümölcsfákat, a sárban fekvő félérett
termést, kettészaggatott paradicsomtöveket és az átlyuggatott levelű, virágszirmaikat
elhullató dísznövényeket.
Ahol a jégverés kárt okozott, ott feltétlen szükséges
a lehető leghamarabb, a kár

2017. július
lületek fertőzése, az idejében végzett permetezéssel
jelentősen
csökkenthetjük.
A jégverés után, leginkább
réz hatóanyagú szerrel (pl.:
Cuproxat Fw, Champion 50
WP, Rézoxiklorid 50 WP és
Bordói lé, a legtöbbet alkalmazott szerek) kell kezelnünk
a növényt. Ezeket még ki lehet egészíteni
szürkepenész
25
mm
elleni szerekkel
(pld. Topsin
Metil 70 WP ) és így még jobb
hatást 20tudunk elérni! A permetezést nagyon megsérült
részek visszametszése után
kezdjük15 csak meg, és utána
történjen a növényvédelmi beavatkozás.
Minél később állunk
10
neki, annál nagyobb az esély,
hogy a sérült növényi részeken
5
keresztül
gombás fertőzésekre lépnek fel. Ne adjunk műtrágyát növényeinknek jégvert
0
27 állapot
28 29 30 után közvetlenül.
A kiskertben védekezni leginkább jégháló felszerelésével
lehet Ha Rachel hálót (zöld
árnyékoló hálót) feszítünk ki,
stabil tám rendszert is ki kell
építeni a háló rögzítéséhez.
Ez nemcsak megvédi a jégtől
a növényeket, de jótékonyan
szűri az erős napfényt is.
A növényvédelem júliusban
a rovarkártevők elleni védekezésre és a lisztharmat, valamint a peronoszpóra megelőzésére koncentrál. A molyok
(főleg a szőlőmolyok) első
nemzedéke már kikelt, most
kell figyelni szex-feromonos
csapdákkal a második nemzedék megjelenését és adott

Kajszi barack jégverés után (Forrás: magyarmazogazdasag.hu)

bekövetkezte után azonnal
permetezni. Mivel a június-augusztus időszakban elég gyakori a jégeső, és a jégverés a
zöldséges kertet, gyümölcsöst
és a díszkertet sem kíméli,
a másodlagos károkat, mint
a gyümölcsrothadás, sebfe-

időben védekezni ellenük.
A legnagyobb gondot most
a gombabetegségek megjelenése okozza csaknem minden
kultúrában. Ezek közül is most
kiemelném a lisztharmatveszélyt, ami ellen mind a veteményesben, mind a szőlő-,

Dr. Kerényi Zoltán

gyümölcs-kertekben ébernek
kell lenni és megelőző kezeléseket kezdeni. A június végi
nagyobb csapadékmennyiség
felgyorsította a lisztharmatfertőzést a dísznövényeken is,
permetezzünk időben, hogy a
kártétel csökkenjen. A lisztharmat súlyos problémákat
okoz a kertekben esős, párás
időben. A betegség számos
növényt érinthet, de a rézvirágot, nebáncsvirágot, tököt,
uborkát különösen károsítja.
Megismételném a tavaly júliusi számban javasolt, környezetbarát módszert, ami egy
egyszerű és olcsó házi praktika: keverjünk jól össze 1 evőkanál szódabikarbónát 4 liter
vízzel, 1 evőkanál étolajjal és
1 evőkanál folyékony mosogatószerrel, majd töltsük kézi
permetezőbe. Használjuk hetente. A kijuttatásnál kerüljük
a napos, meleg órákat.
A szőlőknél egyes fajtákban,
(a június végi csapadékos és
meleg időjárásnak köszönhetően) Portugieser, Kékfrankos,
Kadarka, jelentős lisztharmat-fertőzések alakultak ki.
A leveleken és a bogyókon is
erős fertőzések tapasztalhatók. Néhány érzékeny fajtában
a folyamatos védekezések ellenére is erősödik a lisztharmat. Az erősebben fertőzött
helyeken azonnal védekezni
kell. Elsősorban a kontaktkészítmények áztatás-szerű
használata állíthatja meg a
fertőzés továbbterjedését. A
kontakt- szerekhez társított
felszívódó szereknek a további fertőzések kialakulásának
megelőzésében van jelentősebb szerepük. Várhatóan a
június vége utáni szárazabb
meleg lassítja majd a fertőzés terjedését, de ekkor a
peronoszpóra megjelenése is
prognosztizálható.
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A HÓNAP NÖVÉNYE: selyemfű (selyemkóró vaddohány)
ÁTOK, VAGY ÁLDÁS?
Kevesen vannak a az Alföldön
és Katonatelepen is egyre
inkább, akik nem találkoztak
még ezzel az ellentmondásos
növénnyel, de hogy invázív módon egyre terjed, az egészen
biztos. Sokan megkérdőjelezik, hogy egyáltalán gyomnak
tekinthető-e a selyemfű, más
nevén selyemkóró, vagy vaddohány. A nálunk előforduló fajok
közül ez a meténgfélék nemzetségébe tartozó fajok közül
az Asclepias syriaca a gyakori,
leginkább az Alföld homokos
talajú vidékein. A selyemfű
észak-amerikai eredetű, a szintén tájidegen akáccal egy időben jutott Magyarországra, és
egy határozottan agresszíven
terjeszkedő évelő gyom. A vaddohány (selyemfű) kiszorítja az
őshonos fajokat, a haszonnövényeket, és gyakorlatilag kiirthatatlan. Rizómái (gyökértörzsei)
akár két méteres mélységig is
lehatolnak, kaszálása után újra
hajt, tövének egy darabja is
képes újranevelni a hajtásait,
vagyis kaszálással még szaporítjuk is. Minden része tar-

talmaz mérgező tejnedveket, e
miatt háziállatok nem nagyon
fogyasztják, vagyis lelegeltetésük nem megoldás. Vegyszeres
irtása, bár nem lehetetlen, de
nehézkes, majdhogynem alig
hatásos, egyszerű, totális gyomirtó szerrel nem tudjuk megállítani, azt szükséges valamiféle felszívódó és mélyen ható,
pl. hormonhatású gyomirtó
szerrel kiegészíteni. Ilyen szer
a Nufarm Hungaria Kft. által
forgalmazott Kyleo készítmény,
bár nem 100 %-os hatású. En�nyi rossz tulajdonság után felmerül a kérdés, hogy akkor ki,
és miért lobbizik érte, egyesek
odáig menve, hogy hungarikumként,
kultúrnövényként,
hasznos gyógyhatású fajként
említik?
Nos, a válasz egyszerű: a
méhészek. A selyemkóró elsőrangú, intenzív ízű, jellegzetes mézet ad, íze és nem csak
magában használható, hanem
gyengébb minőségű mézek
feljavítására is kiváló. Beárnyékolja mindezt a tény, hogy
a selyemkóróra állított méhek
tevékenysége nyomán a növény
az erőteljes beporzás miatt

gyorsabban terjeszkedik, így ellentétek feszülnek a méhészek
és a gyom ellen küzdő gazdák
között. A selyemfű méz nem
csupán ízletes, hanem jótékony élettani hatásokkal is bír.
Pollentartalma alacsony, így allergiások számára is fogyasztható, vérnyomás szabályozó
hatása jól ismert, általános
roborálószerként is kiváló, és
klinikai kísérletek bizonyítják,
hogy a mézek közül a selyemfű méze az egyik leghatékonyabb gyulladáscsökkentő. A
ritka finom nektárja mellett
még egy hasznos tulajdonsága
van, megköti a homokos talajt
(többek közt ezért is került az
akáccal az alföldi vidékekre).
Mindennek tetejébe az illata is

ámulatba ejtő. (Forrás: kertesz.
blog.hu)
Végeredményben a helyzet
nem egyértelmű, nem eldöntött a megoldás megközelítése,
mind az ellentábornak, mind a
pártolóknak igazat lehet adni bizonyos szempontból. Az akácállomány téli károk miatti gyengülése miatt a méhészeknek
kétségkívül fontos a selyemkóró
támogatása. A méhészek szerint gyomnak sem mondható
teljes bizonyossággal, szerintük
a vaddohány csak ott él, ahol
más növények nem telepednek
meg. A gazdáknak, termelők
másként vélekednek, hiszen
nekik komoly ellenfél, a veteményesek, termőföldek ádáz ellensége. Azon túlmenően, hogy
terjedése már most mérhető
károkat okoz a mezőgazdaságban, az őshonos fajokat is aktívan kiszorítja, ami természetvédelmi aggályokat is felvet.
Amíg a vita eldől, azért fogyasszanak nyugodtan selyemfű mézet, az akácméznél
is különlegesebb íz élményt ad
gyógyhatása mellett, és kiskertben még dísznövénynek is
mutatós.

NYUGDÍJAS KLUB

Sem magasság, sem mélység nem rettent…
Kérték néhányan, hogy
meg kellene jelennünk a
világot jelentő újságunk”
hátsó” felületén. Igencsak
ott szokott hely jutni. Természetes, hiszen mi a
leszálló ágat jelentjük a
korfán. Ámbár most is van
említésre méltó hírünk. Elhatároztuk, hogy kánikula
ide vagy oda, mi felkerekedünk egy kis kiruccanásra.
A Mátraalján (ahol az öreg
néne őzikéje felnőtt - szintén
öreg?) fekvő Sástó volt az úti
célunk. Az idő nekünk alakította magát, mert alábbhagyott a kánikula, és elállt az
eső is. Szóval ideális kirándulóidő fogadott bennünket.
Boldogan etettük meg a népes
kacsa családokat, majd a 258
lépcsős kilátó meghódításá-

A kicsi, de erős nyugdíjas csapat

ra szántuk el magunkat. A
85 éves nagynéni is vidáman
kaptatott fel a legfelső szintre. Az izgalom sem maradt
el, mert Illés Jani szalmakalapja szaltózott egyet, és egy

nagy fa tetejére szállt le, ám
a mindannyiunk erős akarata
meg a szellő megmozdította
az ágakat, és lőn kalap újfent.
Kellett is ,mert Gyöngyösön
már igencsak kisütött a nap.

A Mátra Múzeum az egyike a
leggazdagabb természeti gyűjteményt bemutató intézményeknek. Megcsodáltuk, ahogyan tematikusan elénk tárja
hazánk állat és növényvilágát,
ásványkincseit. Az Orczi-hagyaték is érdekesen festi le a
történelmi család múltját.
Megint egy tartalmas együtt
töltött napot hagytunk magunk mögött, kár, hogy mindössze 11 fő mert vállalkozni.
Várunk aktív tagokat, hogy
legközelebb a létszámunkkal
ijesszük meg a járatos busz
vezetőjét!
Legközelebb Makóra szeretnénk kiruccanni, majd augusztus 4-én Kiskőrös-Kiskunhalas- Kiskunmajsa lesz
az útirány.
Juhászné Balasi Franciska
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Sebességkorlátozások várhatók a Ceglédi úton
A 441-es út katonatelepi
szakaszán az idén kerül sor
az 5 évente esedékes teljes
forgalmi rend felülvizsgálatra. Mivel a Ceglédi út négysávosításának kérdése a mai
napig nem dőlt el, a burkolat
felújítása húzódik. Az Északi
elkerülő út megépítése nem
hozott forgalom csökkenést
– miért is hozott volna – a

burkolat ugyanakkor egyre
rosszabb. A Magyar Közút
munkatársai 2017. június 28án ellenőrizték az út állapotát
és ahol indokolt, 70 km/óra
sebességkorlátozást fognak
elrendelni.
Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a teljes felülvizsgálat után a Ceglédi út
katonatelepi szakasza végig

korlátozva lesz. Ez attól függ,
hogy az út forgalmi adatai mit
mutatnak. Ebben az esetben
akár 60 km/órás korlátozás
is szóba jöhet, ami természetesen csak akkor jelent
valamit, ha az autósok be is
tartják azt.
A Ceglédi út katonatelepi
szakaszának sebességét magától korlátozzák az útra fel-

hajtó járművek, hiszen minél
közelebb van egy-egy ilyen
felhajtási lehetőség, annál
kevésbé tud a forgalom felgyorsulni. Ezt is segítené, ha
megengedett legnagyobb sebesség nem 90 km/óra lenne.
A fejleményekről a következő
számban tájékoztatom a kedves olvasókat!
Falu György

Kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Katonatelepi Fiókkönyvtár
az iskolai nyári szünidő alatt is rendes nyitvatartással
várja az érdeklődőket:

hétfő: szünnap
kedd–péntek: 9-től 12 óráig és 13-tól 18 óráig
szombat: 9-től 13 óráig
KÖZÉRDEKŰ ÉRTESÍTÉS

Örömmel adjuk közre a Katonatelepi Önért boltok Facebookon már megjelent
közleményét, mely szerint:

mindkét Katonatelepi kisboltban 2017. július 8-ától
bankkártyával is lehet fizetni.
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

