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Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.
Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.
Ily gyorsan telik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél –
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

József Attila: Nyár

Augusztusi
jeles napok
A Gergely-naptárban augusztus az év nyolcadik hónapja,
és 31 napos. Nevét a híres

római császárról, Augustus
Octavianusról kapta, előtte
a római naptár szerint, ez
az év hatodik hónapja volt
Sextilis („hatos”) megnevezése volt. A hónap napjainak
száma ugyanúgy 31, mint
júliusnak, annak köszönhetően, hogy Augustus császár
ugyanannyi napot akart, mint

amennyi a Iulius Caesarról
elnevezett júliusban van.
Az augusztus hónap történetéhez tartozik, hogy
Krisztus előtt 7-ben Augustus császár, az újra felszaporodott szökőnapok miatt,
naptárreformra kényszerült.
A császár életének legtöbb
szerencsés eseménye ebben

a hónapban játszódott le,
ezért a saját, felvett nevével
jelölte meg ezt a hónapot.
Maga az „augustus” szó
voltaképpen az „augur”(madárjós) elnevezésre vezethető vissza, akinek jóslata
szerencsét jelent, és miután
a császár pályafutása rendkívül szerencsés volt, a szenátus „a legszerencsésebb”
(augustus) jelzőt találta a
legmegfelelőbbnek a hónap
elnevezésének.
A hónap igazán bővelkedik
jeles napokban, fontos, az
évek során ismétlődő eseményekben, vallási és népi
hagyományokban is megmaradó emlékekben, szokásokban. Csaknem minden
naphoz kötődik valami esemény, mindet idő sem lenne
elemezni, azért néhányat
kiemelünk, részletesebben
taglalva.

FIGYELEMFELHÍVÁS

2017. szeptember 9-én rendezzük meg a KATONATELEPI SZÜRETI NAPOKAT
a Katona Zsigmond Emlékpark területén.
Ugyanezen a napon kerül sorra az új SPORTPÁLYA ünnepélyes AVATÁSÁRA is.
Az ünnepség részleteivel a mostani lapszámban külön cikkben is foglalkozunk, csakúgy,
mint a Magyar Államiság nagy ünnepéről, augusztus 20-áról is megemlékezünk.
Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

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

(Folytatás a 2. oldalon!)

Augusztus – nyárutó – új kenyér hava,
a magyar államiság ünnepe
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Folytatás az 1. oldalról

Utolsó éveiben főként a fiatalokhoz fordult, bennük látta
a jövő reménységét.

AUGUSZTUS 15.
– NAGYBOLDOGASSZONY,
MÁRIA NAPJA

AUGUSZTUS 1. – A FORINT
BEVEZETÉSÉNEK NAPJA
1946. augusztus 1-jén zárult
le a világtörténelem talán legnagyobb mértékű inflációja a
forint bevezetésével. A második világháború befejeztével,
1945 nyarán lódult meg az
inflációs folyamat, olyannyira,
hogy 1946 júliusában egy dollár 4 600 000 quadrillió pengő
volt, ami a tíz huszonhetedik
hatványa. Az infláció mérséklésére előbb a pengőnél jobb
minőségű adópengőt próbálták bevezetni, de az infláció
tetőpontján, egy pár cipő ára,
így is kb. 120 milliárd adópengő volt. A hiperinfláció fő
oka a világháborúban teljesen
megsemmisült magyar gazdaságban rejlett.
Az utóbbi években már csak
a forint, mint pénzeszköz,
külalaki változásit látjuk, de
története már keveseket érint
meg. Az 1946-os forintot először tallérral akarták felváltani, de végül visszafordultak
a magyar történelem korábbi
időszakához, melyben elsőként Károly Róbert veretett
forintot, 1325-ben korabeli
firenzei liliomos aranypénzek
mintájára (Fiorino d’Oro). A
forint neve ebből az olasz kifejezésből ered. Ez a pénznem
később Magyarország és az
egész Habsburg Birodalom,
majd az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalos pénz neme
volt. A forint váltópénzei, a
krajcár, majd a fillér voltak. Ma
már, 1999 óta érmeként nincsenek készpénzforgalomban.

AUGUSZTUS 6. URUNK
SZÍNEVÁLTOZÁSA
Urunk színeváltozása, Trans
figuratio, Jézus táborhegyi

színváltozásának ünnepe. A
keleti egyház már a VI. században megülte, és karácsony,
húsvét, pünkösd után ezt az
ünnepet tekinti a legszentebbnek. A nyugati egyházban hi-

vatalos ünneppé III. Calixtus
pápa emelte, a nándorfehérvári győzelem hála emlékezetéül. (Az összekapcsolást az
indokolta, hogy az 1456. július
22-i győzelem híre két héttel
később, épp augusztus 6-án
érkezett a pápai udvarba.)

AUGUSZTUS 8. KÖLCSEY
FERENC SZÜLETÉSÉNEK
ÉVFORDULÓJA
Kölcsey Ferenc, költő, kritikus,
politikus, szónok, 1790. augusztus 8-án. született, 1838.
augusztus 24-én, fiatalon
hunyt el. A nemzeti irodalom
megteremtését tűzte feladatul maga elé, amit a népdal
egyszerűségében talált meg.
Nemzeti himnuszunk szövege,
majd Erkel Ferenc által megzenésített zenei változata,
mindmáig nemzeti büszkeségünk alappillére. Tárgyszerű,
ugyanakkor belső meggyőződéstől fűtött beszédei a szónoklat mesterművei.

E napon, eredeti tartalma szerint, Mária halálát, temetését
és mennybevitelét ünnepli az
egyház. A legenda szerint, Jézus három nappal halála után,
föltámasztotta és angyalokkal
a mennybe vitette anyja testét. A Mária ünnepek az aratási időszakot fogják közre.
Sarlós Boldogasszony a nyitó
ünnep, a Nagyboldogasszony
az aratást bezárja. Mária
mennybevitele, magyar nevén
Nagyboldogasszony,
Nagy-

asszony napja. Mária men�nybemenetelének (mennybevitelének), egyben az ország
Mária oltalmába ajánlásának
ünnepe, a legkedvesebb hazai
ünnepek egyike.
Alighanem mindenki előtt
sok népi jóslás, megfigyelés
ismert, leginkább a dinnye
minőségére vonatkozóan (augusztus 15. után már kásás,
lőrinces a dinnye), de szokás
emlegetni, hogy „Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés
van kilátásban.”

AUGUSZTUS 18.
EURÓPA NAP
1990 óta minden évben az
osztrák határ közelében emlékezünk meg arról, hogy 1989.
augusztus 19-én az Ellenzéki
Kerekasztal pártjai által rendezett Páneurópai Pikniken
keletnémetek százai szakították át a határt, a határőrök
hallgatólagos beleegyezésével.
Erre az eseményre emléke-

zünk az EURÓPA NAP elnevezésű találkozóval, amit 1990
óta minden évben augusztus
18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. Történészek szerint ez az esemény
volt, az, ami a Berlini fal lerombolásához, Németország
újraegyesítéséhez
nyitotta
meg az utat.

AUGUSZTUS 20.
ISTVÁN NAPJA
Államalapító Szent István, a
magyar államiság és az új kenyér ünnepe. Augusztus 20.:
Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves
folytonosságának emléknapja, az egyik legrégibb magyar
ünnepnap. Magát a dátumot
László király tette augusztus
20-ra, mert 1083-ban ezen a
napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban
az évben fia, Imre, valamint
Gellért püspök) relikviáit a
székesfehérvári Bazilikában,
ami szentté avatásával volt
egyenértékű. Valójában szükséges megemlíteni, hogy az
egyetemes kereszténység történetében nem Szent István
királyunk az első hivatalosan
szentté avatott István, hiszen Jézus egyik diakónusa,
a vértanú István korábban lett
szentté avatva.
Istvánt 1686-ban, XI. Ince
pápa avatta hivatalos szentté,
és elrendelte, hogy Buda vára
töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész
katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ün-
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nepéről, amelyet az egyetemes
egyház augusztus 16-án tart.
Az 1848-as szabadságharc
leverése után hosszú ideig
nem tarthatták meg a nemzeti
ünnepet, hiszen Szent István a
független magyar állam szimbóluma volt, ezért az ünnep
csak az 1867-es kiegyezés
után nyerte vissza régi fényét.
A két világháború között
az ünneplés egyszerre volt a
magyar államiság szimbóluma, kibővülve a Szent István
(Trianon előtti) Magyarország
visszaállításának össznemzeti
célkitűzésével. Augusztus 20-t
1947-ig még egyházi ünnepként ünnepelhették nyilvánosan., de ez, a kommunista
rendszer számára az ünnep
vallási és nemzeti tartalma
miatt, nem volt vállalható, de
nem merték teljesen megszünteti, ahogy az a tisztán
vallási ünnepek egy részével
történt, inkább tartalmilag
újították meg. Először az új
kenyér ünnepének nevezték el
augusztus 20-át, majd az új
alkotmány hatályba lépését,
mint új – szocialista – államalapítást, 1949. augusztus
20-ra időzítették, az alkotmány napjaként ünnepelték,
és ez így maradt 1989-ig. A
rendszerváltozással
ismét
felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent
Jobb-körmenetet is.
Szent István ünnepének
igazi rehabilitációja 1991ben történt meg: az első
szabad választáson létrejött
Országgyűlés 1991. március
5-i döntése a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus
20., október 23. – közül Szent
István napját emelte a Magyar
Köztársaság hivatalos állami
ünnepe rangjára. (forrás: ujszo.com)
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Augusztus 20-a egyúttal,
1949 óta, az új kenyér ünnepe
is, és bár bevezetése politikai
akarat, és nem szokás, vagy
néphagyomány útján történt,
mégis elfogadottá vált, mint
„mesterséges
hagyomány”,
hiszen szélesebb néprétegek
értékrendjével találkozott.
Augusztus 20-án, István
napon, az új kenyér köszöntésekor, számos helyen tartanak
összejöveteleket, baráti találkozókat, búcsúkat.

AUGUSZTUS 27.
LECHNER ÖDÖN SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA
Talán kevésbé szoktunk megemlékezni ennek a nagyszerű
építésznek, a magyaros-szecessziós stílus megteremtőjének a születésnapjáról (1845.
aug. 27.), pedig csodálatos
tehetségének nyomai sok szálon kötődnek Kecskemét váro-

sához is. Talán legismertebb
épülete maga a Városháza, de
Kecskemétről indult el 2015ben az a kezdeményezés,
miszerint: „Legyen Lechner
Ödön születésnapja: augusztus 27. a Közép-európai, így
egyúttal a Kárpát-medencei
Szecesszió Napja!”

Legfontosabb munkái: a
kőbányai Szent László templom, a Földtani Intézet, a pesti Postatakarékpénztár – ez
utóbbi már visszafogottabb,
letisztultabb, sokan a legszebbnek tartják munkái közül. Egyik utolsó, sokak által
kedvelt műve a pozsonyi Kék
templom.

AUGUSZTUS 29.
A MOHÁCSI VÉSZ
EMLÉKNAPJA
1529. augusztus 29-én egy
hozzávetőlegesen 25 ezer
főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 ezres, jól
szerevezett török sereggel.
A csata augusztus 29-én délután kezdődött, valójában
Sátorhelyen. Az alig kétórás
csatában elesett II. Lajos és
csatatéren vesztette életét a
két fővezér, valamint számos
magyar főrend és egyházi
méltóság is. A mohácsi síkon
a magyar had katasztrofális
vereséget szenvedett a törököktől.
Sátorhelyen, ahol 1976-ban
nyílt meg a Mohácsi Történelmi Emlékhely, a park területe
1700 katona végső nyughelye.
A vesztett csata utáni csapások
sok tekintetben évszázadokra
meghatározták az ország sor-

sát, a mohácsi vész a független
magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált.
Augusztus 29-e a magyar
történelem egyik legtragikusabb dátuma, míg a törökök
számára igazi szerencsenap
lett, hiszen korábban Nándorfehérvár elfoglalása is
éppen erre a napra esett.
Nem véletlen, hogy 15 évvel
később, Buda csellel történő elfoglalását ugyancsak
augusztus 29-re időzítették,
ami számunkra a 145 éves
török hódoltság szomorú nyitánya lett.
A lassan 500 éve történtek tényeinek, hatásainak
történelmi vizsgálata ma is
folyik, számos esemény más
megvilágításba került, és a
vita még ma sem zárult le,
utalnék csak arra, hogy a hódító I. Szulejmánnak nemrég
avattak emlékhelyet éppen
a mohácsi csata közelében,
Szigetvár határában, a Csertői-tavak mellett. A török
állam közreműködésével (!)
kialakított parkban áll Zrínyi
Miklós és Szulejmán szultán
szobra.
Létjogosultságáról
ma is komoly viták folynak.
Összeállította:
dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő
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Katonatelepi sportegyesület: közlemények
és a félreértések tisztázása!
ha ezt nem hiszik, menjenek
oda és nézzék:

ÉPÜL A MŰFÜVES PÁLYA!!

Falu György, önkormányzati
képviselőnk közéleti helyzetjelentését kiegészítendő, az
alábbiakban közöljük id. Tóth
Viktor írását, melyben az események kapcsán felmerült
kérdéseket kívánja tisztázni,
akár vitaindítóként is, de mindenképpen a már hivatalosan
megalakult és bejegyzett,
KTSE (Katonatelepi Sportegyesület), szemszögéből.
(Szerkesztői megjegyzés)
Az elmúlt napokban-hetekben is furcsa hírek, híresztelések és nem utolsó sorban
jóindulatúnak egyáltalán nem
mondható
megjegyzések
röpködtek katonatelepi közbeszédben, és ez megnyilvánult a Facebook csoport
bejegyzéseiben is
Talán kicsit nagyképűnek
hat a hasonlat, de a két táborra szakadt és véleményt
nyilvánítók kommentjei kísértetiesen hasonlítottak a
Vizes Világbajnokság sikerét
méltató, illetve azt kritizáló
megjegyzésekre! Minek ez?
Ki fogja használni? Van-e rá
igény? No meg főleg sértette a „jó oldaliak” fülét azon
megjegyzések többsége, hogy
ez nem megy külső támogatás nélkül és másra kellett
volna ezt a pénzt fordítani.
Az elmúlt 2 évben a nyomtatott sajtónkban a „Közügyekben” majd minden
számban, valamint a Facebook csoportban is szinte
naponta adtunk hírt, magyarázatot a Platán utcai
területen kialakított vagy
kialakítandó Szabadidő és
Sportcentrum
helyzetéről.
A hitetlen Tamásoknak üzenünk a mellékelt képekkel és,

Az alábbiakban képekkel
illusztrálva mutatjuk be, hogy
Rövidesen birtokba vehetjük
és használhatjuk ezt a modern
technológiával épített korszerű kis létesítményt!
Jó, ha mindennek megadjuk a módját és megfelelő

használat szabályait betartja,
használhatja.
Mi ebben a megalakított
KTSE egyesület szerepe?
2015-ben KTSE néven
sportegyesületet kellett alakítanunk, hogy legyen egy, a
cégbíróságon bejegyzett jogi
szervezet, amellyel szerződéseket, megállapodásokat
lehet kötni! A szervezetnek
kell, hogy legyen bankszámlája, felelős, aláírásra jogosult

sületet mástól tagdíjat nem
kértünk, mert alapításkor
kimondtuk, hogy a tagságot
csak akkor fogjuk kibővíteni,
ha megfelelő szolgáltatást tudunk adni. Most eljött az idő,
hogy erről beszéljük. Már lehet, hogy a nyomtatott újság
kézbevételekor átadják a műfüves labdarúgó pályát és következő hónapokban elkészül
a 400 m-s futópálya is. Ezért
meghirdetjük:

2017 AUGUSZTUS 28-ÁN
HÉTFŐN, 18 ÓRÁRA
AZ ISKOLÁBAN
A TAGSÁGOT KIBŐVÍTŐ
TAGGYŰLÉST

formáját! A lap első oldalán
olvashatja a kedves olvasó a
hírt, hogy szeptember 9 én
a hagyományos katonatelepi
Szüreti Napok megrendezésre
kerülnek és ennek keretében

ÜNNEPÉLYES PÁLYA
AVATÓT TARTUNK
Ezzel kapcsolatosan részletes programot és minden
szükséges információt későbbiekben fogjuk minden elérhető módon Önökkel közölni!
Most vegyük szépen sorjában, hogy mindenki értse.
és tisztán lássa, miről is van
szó! Milyen út vezetett idáig?
A kérdésekre szeretnénk válaszokat is adni!
Ki a pálya tulajdonosa és ki
a használója?
Jogilag Kecskemét város
a bejegyzett tulajdonos. A
használati jogot átengedi az
egyesületünknek és azt minden katonatelepi lakos, aki a

vezetője, választott vezetősége. Így tudtunk az MLSZ
pályaépítési akciójában, a
Város segítségével és az önrész város által befizetett
összeg alapján pályázni. 10
millió befizetett önrészhez
még kaptunk 30 milliót és így
alakult ki a teljes beruházási
összeg.
A Sportegyesület alapszabálya befogadó és úgy készült
el, hogy tágabb értelemben
minden szabadidő, sport, és
kulturális tevékenységet végezhető. Fontos, hogy miután
rendelkezünk
bankszámlával választott vezetőséggel.
tagsággal, kell, hogy legyen
a tagság által fizetett, banki
bizonylattal igazolható tagsági díj is. Szeretném rögzíteni.
hogy a 10 alapító az alapítás
időpontjában egész éves tagdíjat fizetett be, ebből finanszírozták az ügyvédi, cégbírósági bejegyzés költségeit.
Mind a mai napig az egye-

Céljaink:
A tagság bővítése a jelentkezők igényei szerinti csoportok megalakítása.
Szaknyelven
szakosztályok
létrehozása. Erre mintegy 35
fő jelzett igényt a Facebookon
szervezett szavazáson.
Ezen belül is külön fontossággal bír, a futni kívánok
csoportjának megszervezése,
bizonyítandó, hogy megérdemelten kaptuk meg a futópályát.
Be szeretnénk vonni a tagság körébe az igen aktívan
működő, és eddig az egyik
legeredményesebb kis közösségünket, a nyugdíjas klubot.
is. Ezzel kívánjuk bizonyítani,
hogy a Szabadidő és Sportcentrum használata életkortól
független.
A Szabadidő és Sportcentrum minden tevékenysége
még nem rögzített, éppen
ezért a megbeszélésnek az is
a célja, hogy a már jelentkezők közül azokat az ötletgazdákat bevonjuk a tervezésbe
és kialakításba, akiknek elképzelésük, idejük van arra,
hogy a közösségért dolgozzanak.
Ami eddig szóba került,
csak néhány a javaslat: felnőtt játszótér, gyerekeknek
megfelelő játszótér, idősebb
korúaknak sakk és kártyaasztallal ellátott terület biztosítása Ezek mind ötletek
amelyet egységes csoportba
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rendszerbe kívánunk foglalni
és majd hozzá a megvalósítás
lehetőségeit megkeressük.
Pályánk lesz, pályáink lesznek! Ezeket kezelni, karban
tartani kell. Bizonyos elengedhetetlen szolgáltatások is
kellenek. Víz, WC stb.
Már többször beszéltünk
arról, hogy az egyesületnek
az is várható és 2018-tól
tervezhető bevételi és fejlesztési forrása lehet, hogy
belép a TAO, azaz a társasági adót felhasználók közé. A
jelenlegi állami támogatási

rendszerhez alkalmazkodó,
társasági adó összegyűjtése
és felhasználása már komoly
terveket valósíthat meg. Nem
kell arra várni, hogy a sült galamb belerepül a szádba, és
tudunk pályázni, különböző
elképzeléseket megvalósítani
Mi legyen: használati díj
minden egyes alkalomra, az
eltöltött órák alapján, vagy
egy igazán csak jelképes tagdíj fizetése?
Maga az a tény, hogy egy
egyesületben tagdíjat kell fizetni, azt hiszem természe-

tes dolog. A tagdíjfizetéssel
ismerem el, hogy az egyesület tagja vagyok. Annak
alapszabályát betartom és a
közösség érdekében munkálkodom.
Szeretném megjegyezni és
kiemelten az önök tudomására hozni, hogy minden támogatásnál minden egyesületnél
a tagsági létszámot bizonyítani úgy tudjuk, hogy azt a
banki bizonylattal igazoljuk.
Teljesen természetes és
nyilvánvaló, hogy minél nagyobb egy egyesület létszá-
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ma, annál jobban bízhatunk
támogatásokban és különböző, létesítmények beruházások, vagy működési költségek megszerzésében!
Ezeket kell hát most már
szélesebb körben megbeszélni és eldönteni.
Még nem vagyunk készen.
Ötletek kellenek a továbblépéshez.
Bízom a nagyszerű és dolgos Katonatelepben:
Tisztelet Katonatelepnek és
lakóinak!
TéVé

Képekben az építkezésről

A terepfeltöltés utáni egyengetés

A pályaszél kialakítása

A vízelevezetés munkálatai

Az alapok előkészítése
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Lapunk júliusi számában foglalkoztunk a Polgárőrség Napjával Magyarországon, és most örömmel tájékoztatjuk Katonatelep
lakóit, közösségét, hogy az ünnep kapcsán, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság vezetője a megyéből összesen 7 fő részére adott elismerést, köszönetet, kiemelkedő munkájukért megyei polgárőröknek. Ezek között volt a mi katonatelepi „serifünk”,
Kovács Benő úr, mindenki Benő Bácsija, aki sok-sok éve aktív (és alapító!) tagja a csapatnak, akire nagyon büszke a polgárőr
egyesületünk is.

Gratulálunk és további jó egészséget,
kitartást kívánunk Benő bácsi!
Az Országos Polgárőr Szövetség Főigazgatója 2017. július
20-án körlevelet adott ki valamennyi polgárőrségnek a
segélyhívások jogszerű használatára történő figyelemfelhívásra és a lakosság ezzel
kapcsolatos tájékoztatásának
megszervezésére. A segélyhívások megfelelő alkalmazását a polgárőröknek feltétlenül ismerni kell ahhoz, hogy
az állampolgárokat és egyéb
közösségeket (pl.: tanulókat)
tájékoztatni tudják a segélyhívó számok megfelelő használatáról. A segélyhívó számok
jogszerű használatára történő
állampolgári figyelem felhívással remélhetőleg hozzá
tudunk járulni az intézkedést
nem igénylő, vagy névtelen
segélyhívások számának vis�szaszorításához.

A figyelemfelkeltést, tájékoztatást, remélhetőleg több
fórumon meg fogja szervezni
a Katonatelepi Polgárőrség is.
Az intézkedés fontosságára az
az Országos Polgárőr szövet-

ség összeállított egy általános
tájékoztató anyagot, melynek
szükségességét az alábbi tények teszik fontossá és sürgőssé:
Csak és kizárólag emberi
életet, anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós
veszélyhelyzetben lehet hívni
a segélyhívó számot, ezáltal
kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozását,
2014. március 13. és 2017.
március 31. között a hívásfogadó központok mindös�szesen 14 469 144 hívást
kezeltek, amelyből 2 952 786
volt a valós segélyhívások, 1
559 736 az információt kérő
hívások, 94 291 a rosszindulatú hívások, 9 862 331 pedig
az egyéb, intézkedést nem
igénylő hívások száma. A hí-

vásfogadó központba érkező
hívásokból még mindig közel
70 % az, ami nem igényel intézkedést.
Héjjas János

A katonatelepi fejlesztési elképzelések első látható eredménye
Ünnepélyes átadása szeptember 9.-én, a Szüreti Napok
Rendezvény keretében lesz
Mire ezeket a sorokat olvassák, már bizonyára mes�sziről is látható lesz Katonatelep Sport és Szabadidő
Központja fejlesztésének első
lépcsője: egy műfüves focipálya kiépítése. Számomra
felfoghatatlan, hogy annak
ellenére, hogy számtalanszor
leírtam milyen lépéseket kellett tenni az ügy előremozdí-

tása érdekében, milyen jogi
eljárásrendje van a sportpályává minősítésnek és a
telkek kialakításának, mégis
azt hallom, hogy sokan csak
legyintenek, nem lesz abból
semmi. Remélem, hogy ha
már nekem nem is, legalább
a saját szemének hisz majd
a sok kételkedő. A focipálya
csak az első – bár nem kicsi – lépés a komplexum fejlesztése irányába, ezt követi
majd futópálya, pihenőhelyek

kialakítása. A végső cél egy
olyan komplex létesítmény
kialakítása, amely a sporton
kívül egyéb szabadidős tevékenységekhez is biztosítja a
teret, az öltözőket, vizesblokkot is magába foglaló épületen belül, akár ütemezhetően
bizonyos közösségi funkciók
ellátására alkalmas helyiséget is tervezünk. Ez még a
távoli jövő, szerintem a következő ciklusban valósulhat
meg. De addig is lesz mit csi-

nálni, hiszen a területet körbe
kell keríteni, közműveket kell
a telken belül vezetni, ápolni a
gyepet, és még sorolhatnám!
Ez a feladat a Sportegyesület
tagjaira vár.
Az egyesület nyitott szervezet, bárki beléphet, ha elfogadja az alapszabályban
megfogalmazott feltételeket.
Alábbiakban szemléltetnénk
a pályaépítés fázisaiból néhány mozzanatot.
Falu György

ELŐZETES FELHÍVÁS A KATONATELEPI KÖZÖSSÉG FELÉ
Mint eddig minden évben, 2017-ben is meg szeretnénk rendezni a Szüreti Napot. A rendezvény
időpontja már fix: 2017. szeptember 9. szombat. A helyszín, akárcsak tavaly, a Katona Zsigmond
emlékparkban lesz, és egyúttal ünnepélyesen átadásra kerül a műfüves focipálya is. Több részlet még
nem végleges, de az érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk a Facebook-csoportban, valamint a
Katonatelepi Közügyek szeptember elején megjelenő számában, esetleg szórólapokon is.
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Mathiász János öccse, József is nemesített
„A Mathiász családban 6
fiú – és 2 leánygyermek növekedett fel. A gyermekek
között Mathiász János volt
a legidősebb. Egyik öccse:
Mathiász József, ki később
Nagymihályban lett iskolaigazgató, szintén sokat foglalkozott szőlészettel s a
szőlőfajták keresztezés által való tökéletesítésével.”
– írja Dr. Váry István, Mathiász János című könyvében.
Ezt a tényt erősíti meg dr.
Für Lajos, Mathiász János
című írásában: „Öccse Mathiász József szintén szenvedélyes fajtagyűjtögető volt,
aki távoli országokból szerzett be csemegeszőlő-fajtákat, s végzett velük különféle
kísérleteket. Ilyen módon a
szőlőtermelésben
jelentős
ismeretekkel rendelkezett, s
ösztönző hatást gyakorolt bátyjára is. (http://www.omgk.
hu/MGP/MathiaszJanos/mathiasz.html). Mathiász János
a Sáros megyei Ádámfölde
községben született 1838.
február 22 –én. Öccse József
14 évvel később, 1852. március 12 –én született szintén Ádámföldén. Sajnos az ő
életrajzát nem írta meg senki,
nem sokat tudunk életéről,
családjáról, munkásságáról.

A Mathiász család tulajdonában volt egy kis birtok is
Ádámföldén, amelyhez egy
hold gyümölcsös is tartozott.
Ez a kis gyümölcsös, szőlővel
valóságos „Paradicsom” volt a
Mathiász gyerekek számára.
Apjuk, aki nagy odaadással
foglalkozott a kerttel, miután
észrevette
érdeklődésüket,
mindkettőjükben
„elültette” a természet szeretetét, a
szőlészet iránti vonzalmat.
József, aki 14 évvel fiatalabb
volt bátyjánál és ennek következtében „felnézett” rá, valószínűleg próbálta utánozni
is Jánost. Az apai indíttatást
tovább erősítette a Munkátsy
József műépítésszel kifejlődött barátság. Vele Kassán, a
középiskolás évei alatt ismerkedett meg Mathiász János, és
ez a tartós barátság feltehetően hatott Józsefre is. Munkátsynak, alma – és körte fajtákból álló gyűjteménye mellett,
értékes csemegeszőlő-fajtagyűjteménye is volt. Az Ő példája nyomán bontakozott ki a
fiúk „szőlő-szeretete”.
Ez az elhivatottság – mint
tudjuk –, Jánosban élethivatássá erősödött, József részéről azonban megmaradt
– ahogyan ma mondanánk
– hobby szinten. Számára a

tanítás vált élethivatássá, és
ebben egész az „iskolaigazgatóságig emelkedett”.
Bátyja példája, sikerei azonban nem hagyták nyugodni. Ő
is szőlőfajtákat kezdett gyűjteni és forgalmazni is, amint
erről a következő „linken”
győződhetünk meg:
(https://darabanth.com/
hu/gyorsarveres/249/kat e go r i a k ~ F i l at e l i a / M a gyar-filatelia-es-postatortenet~600048/1899-Nyomtatvany-Mathiasz-Jozsef-szol o - a r j e g y z e ke - a - f e l a d a si-belyegzo-evszama-fordito~II1191355/).
1899 Nyomtatvány (Mathiász József szőlő árjegyzéke)
a feladási bélyegző évszáma
fordított, „99” helyett „66”.
Az ifj. Kiss Imre tanító úrnak
címzett levél, Mathiász József
szőlőfajta-árjegyzékét rejtette, amit, amint azt a pecséten
„kibetűzhetünk”, Nagymihály
postahivatalában adtak fel
a címzettnek, ahol Mathiász
József a település iskolájának
igazgatója volt.
A fajta-gyűjtés szenvedélye
mellett, József is „megpróbálkozott” a nemesítéssel.
Sajnos, feltehetően nem volt
annyira termékeny, mint bátyja, de néhány fajtája nap-

Megtörtént a véderdő ápolása
A KEFAG munkatársai elvégezték a kiültetett állomány
ápolását. A 441-es út menti
15 m-es sáv szépen nő fel,
mint már írtam, ezen a területen elmaradt a tuskózás,
gyökérszaggatás, így a sarjadzásnak köszönhetően jelentős mértékben javul a zaj
és porvédelem. Kedvezett
az időjárás is, a sok csapadék jótékony hatású a teljes
állományra nézve. Többen
kérdezték, hogy mikor kerülnek kiültetésre facsemeték.
A véderdő teljes területére
megtörtént a kiültetés, erdészeti módszerekkel, tehát aki
afféle faiskolai csemeteállományt várt, azokat szeretném
megnyugtatni, hogy nem azért
nem látják, mert nincsen ott,
hanem mert nem úgy néz ki.

Az erdőfelújítást irányító
szakszemélyzet tájékoztatása
szerint az elültetett magcsemeték visszavágás után kellően fakadnak.
Az állomány összetétele:
Kőris, Juhar főfafaj mellett

30% elegyben tartalmaz tölgyet, hársat, ostorfát, nyírt
és diót, összesen 17 900db
facsemete.
A szegélyekre virágos és
termő cserjék lettek ültetve:
mogyoró, vadrózsa, bodza,

jainkban is megtekinthető a
NAIK Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézete Kecskeméti
Kutató Állomásának fajtagyűjteményében, településünkön,
Katonatelepen.
Csemegeszőlő fajtái közül
a Kossuth Lajos muskotály, a
Darányi Ignác, az Apponyi Albert, a Jókai Mór tőkéi megtalálhatók Katonatelepen. Gróf
Andrássy Dénes feleségéről,
szül. Hablawetz Franciskáról
elnevezett Andrássy Franciska csemegeszőlő-fajtát igyekszünk „beszerezni”.
Mathiász József életéről
sajnos keveset tudunk. Viszont Ő legalább „megpróbálkozott” azzal, amire a
Kisküküllő-megyei Gazdasági
Egyesület akkori elnöke, gróf
Bethlen Kamilló által jegyzett
levélben az Egyesület tagjai
buzdítottak – amely levélben
köszönetet mondtak Mathiász Jánosnak az Egyesület
által szervezett kiállításon
(1878) való részvételéért,
utalva Mathiász munkásságára –, imigyen: „vajha sokan
igyekeznénk ezt a nyomdokot
követni, hogy magyar hazánk
a szőlőtermelés tekintetében
a külföldet is túlszárnyalja.”
(Váry, 1940).
Lázár János
som, sajmeggy, jezsámen és
fagyal, összesen: 3000 db
cserje csemete. A telepítési
hálózat 2,5m-s sortávolsággal és 0,7m-s tőtávolsággal
történt. Az első 3 ápolás
megtörtént, a sorközben
tárcsáva, l a sorokat, és a
sarjaztatott területet kapálással.
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Mégsem vagy egyedül…
Borika magára csukta a lakásajtót, alaposan bezárta,
magára zárta végtelen magányát. Elment az utolsó
vendég, elutaztak a gyerekei is, és végérvényesen
itt hagyta őt élete párja. Negyvenkét év kötötte ös�sze őket, szó szerint jóban –rosszban. Előzőleg is
sokszor számot vetett már az együtt eltöltött évek
hozadékával, és a képzeletbeli mérleg mindkét serpenyőjébe jutott bőven az emlékekből. Most végleg
le lehet zárni a mérleget, nem nyitható fel újra közös
elszámolásra. Most mihez kezdjen?
Valamikor ez nem volt
kérdés a számára, foglalkozásából- mit nem mondok, hívatásából adódóan ő
módfelett aktív pedagógusként dolgozott egy nagy középiskolában. Ám jó néhány
éve már az iskola kapuja is
bezárult mögötte, ez is a
serpenyő, fájó emlékekkel
megrakott, részébe került.
Nem is szívesen járt vis�sza oda, ahol munkás élete
java részét eltöltötte. Minek
menjen, ha a munkájára
nincs szükség, a feleslegesség érzetét csak mélyítené
az efféle kapcsolattartás.
Maradtak hát egymásnak
az élete párjával, legalább
otthon megvolt a feladata,
emberének ellátása. Évente néhányszor utazgattak,
mindig együtt, sose társaságban, mert a férje kevésbé volt társasági ember. Így
aztán Borika is elmaradozott a régi barátnőktől, egyre ritkábbak lettek a „pletyka-partik”, igazat megvallva
ő sose szerette a híreket
hozni-vinni.
Most mégis szörnyűnek
tűnt a bezárt ajtó, a mögötte settenkedő magány.
Egyáltalán van még őrá
szüksége valakinek ezen
a világon? Míg tett-vett a
mindig tükör tiszta lakásában, tízszer átrendezve a
szekrényeket, egyfolytában
töprengett. Az olvasásba
is bele lehet unni, akkor is,
ha ez egyik legkedvesebb
elfoglaltsága volt mindig.
Talán kellene valami élőlény, amely gondoskodást
igényel? Ez az ötlet gyorsan
jött és el is ment, nem volt
sose nagy állatbarát, inkább a növényeket kedvelte,
tartott is bőven a lakásban.
A gyerekek mondták is, ha

alkalomadtán eljöttek, hogy
valóságos melegház ez a lakás.
Így teltek a napok, hetek, hónapok, hiszen ha
más nem is, de az idő egyre
gyorsabb, mikor az ember
korosodik. Egy-egy bevásárlás, séta a városban,
telefon várása törte meg
olykor az egyhangúságot.
Többször előfordult a sétái
során, hogy a város művelődési háza előtt haladt el,
ilyenkor egy kicsit megállt,
és nézegette a kitett plakátokat.
Az is megtörtént, hogy
kiválasztott egy-egy előadást, s eltöprengett, milyen
jó lenne megtekinteni. Végül
mindig meggondolta magát,
nem ment be jegyet venni.
Hiszen egyedül kellene beülnie, egyedül hazamennie
az üres lakásba.
Az egyik kimozdulás alkalmával összetalálkozott
egy volt kollégájával. Máskor is futott már össze ismerősökkel, de egy gyors
üdvözlés után továbbment.
Most viszont valami belső
érzés arra sarkallta, hogy
hosszabb
beszélgetésbe
elegyedjen. Klári nagyon
„feldobott” hangulatban újságolta, hogy milyen nagyszerűen érzi magát, holott
ő is egyedül maradt immár
hat éve.
Borika szomorú tekintetét látva rögtön sziporkáztak az ötletei. A Művelődési
Házra mutatva sorolta, hogy
mennyi klub, szabadidős tevékenység közül lehet ott
választani. Volt is nála egy
Tallózó, amelyben a Művelődési Ház megjelenteti a
havi programját. A magányos asszonynak mosolyt
csalt az arcára, hogy van

spiritiszta kör is, meg intim
torna. Persze sok komoly
foglalatosságra is felfigyelt,
mint például a bélyeggyűjtők köre, kaktuszkedvelők
társasága, jóga-klub, honismereti kör… Szép lenne, ha
most tanulna társastáncot?
- gondolta. A belső hangok
vitába kezdtek, de egyelőre
így búcsúzott: – Majd meglátom! A Tallózót azonban
magával vitte.
Otthon tovább zaklatták
a belső hangok. Oly régen
nem volt már közösségben,
annyira rákövesedett a magány, körbevette, megkeményítette, hogy azt feltörni
igen nagy erőfeszítés kell.
Még a fiát is felhívta végül,
mit szól hozzá, ha az anyja
klubokba kezd járni. Egyetlen gyermeke valósággal
ujjongani kezdett, hiszen ők
már oly sokszor nógatták
arra, hogy nyisson a világ
felé.
– Nagyon boldog vagyok,
hogy végül rászántad magad, hiszen neked elemed
volt a közösségi lét. Meglátod, újra jókedvű leszel!
– zárta a beszélgetést a távol élő gyermeke. Most már
a dilemmát az jelentette,
hogy mit is válasszon a hatalmas kínálatból.
Úgy, döntött, hogy megnéz
néhány kedvére való lehetőséget, s majd elválik, mi áll
hozzá legközelebb. A virágkedvelő amatőr kertészekkel kezdte az ismerkedést.
Jó időben volt, tetszett is,
de túlzottan szakmainak
találta. A következő héten a
foltvarrókhoz nézett be, ez
is nagyon a kedvére valónak
tűnt, nem is szólva arról,
hogy eszébe jutott a rég a
szekrény aljában rejtőzködő varrógépe. Valamikor
lány korában vette, akkoriban kezdő tanárként úgy
tudott divatosan öltözni, ha
maga készítette a ruhatárát. Gyorsan el is döntötte,
hogy ide biztosan beiratkozik. Néhány hét múlva, mikor már összebarátkozott
a klubtársakkal, javasolták,
hogy lépjen be a természetjárók egyesületébe is. –

Egyedül menjek kirándulni?
Ez nem nekem való! – még
így szabódott. Társai azzal
biztatták, hogy általában
egy egész busznyi ember
között nem lehet egyedül, és
egyébként is ezek lesznek a
legjobb alkalmak arra, hogy
barátokat szerezzen. –Ezen
még tipródok egy keveset,
nem megy könnyen a nyitás! – vallotta be magának
is Bori.
Hazafelé, a lépcsőházukban is mélyen magába fordulva rótta a fokokat, mikor
az egyik szomszédasszony
a harmadikról ráköszönt. –
Borika, régen láttam Józsi
bácsit, csak nem beteg? –
kérdezte, csakhogy mondjon
valamit. – Józsi meghalt,
éppen fél éve! – válaszolt
Bori, és most tudatosodott
benne, hogy először mondta
ki ezt a szörnyű szót. Amint
becsukta az ajtót, már döntött is a klubot illetően.
Szíven ütötte az a közömbösség, amely a közel lakó
fiatalasszony kérdésében
megmutatkozott. Ő nem
lesz, nem lehet magányos,
nem lehet közönyös mások
iránt, nem zárkózhat el az
emberektől. Menni fog kirándulni, barátokat szerez,
sikerélményekre
vágyik.
Mindezt hozza majd az élet,
csak nyitottnak kell lenni
hozzá.
Bori mostanában a klubjainak legaktívabb tagja,
a hét egy napján jógázik,
kéthetente a foltvarró tanfolyamon alkot, havonta a
természetjárókkal tervezik
az új és újabb kirándulást,
sőt ő maga szívesen felkészül egy-egy túravezetésre is. Van már két, nagyon
megértő barátnője is, akikkel a Művelődési Ház által
szervezett színházi esteket
és a zenei programokat látogatják. Borika úgy jár be
a Művelődési Házba, mint
második otthonába. Már
nem kívülről nézegeti a
plakátokat, hanem bemegy
jegyet váltani a kiválasztott
előadásra.
Balasi Franciska
elbeszélése
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Milliói információ érkezik hozzánk nap mint nap az által,
amit látunk, hallunk, megnézünk, olvasunk. A kommunikáció felgyorsult, hiszen pillanatok alatt érkezik hozzánk
hír, vagy üzenet akár a világ
másik végéből is – ebben azt
hiszem, egyetérthetünk. A
kommunikáció lelassult és sok
esetben egysíkúvá vált – ez
talán már vitathatóbb állítás.
Arra gondolok, hogy annak is
inkább üzenetet küldünk, akit
felhívhatnánk, egy üzenet beírására szánt idő alatt sokkal
többet meg is tudnánk beszélni. Azt is néha csak felhívjuk,
akivel akár találkozhatnánk
is – persze nem távolabb lakó
családtagokra, barátokra gondolok. És bár ekkor sok információ elhangozhat, nem látjuk
a másikat, a gesztusok kimaradnak, érzések, hangulatok
kevéssé rögzülnek bennünk.
Így válnak aztán kapcsolataink egysíkúvá, érzelmi töltet

vá vált. Abban az értelemben
is, hogy a másik emberrel találkozunk csak, felfelé, Isten
felé nem figyelünk. Az Istennel
nem foglalkozó ember kön�nyen elvesztheti a lényeget, a
valódi értéket. Bizonyos fokig
ennek vagyunk tanúi földrészünkön is: talán soha ennyi,
valójában lényegtelen dologról
nem folyt vita, mint manapság. Persze ez nem azt jelenti,
hogy a lényegesről nincs szó,
azt azonban igen, hogy nehezebb elválasztani az értékest
és előrevivőt az értéktelentől
és rombolótól. De a lényegesről való megfeledkezés a
vallásos embert is megkísérti, akkor, amikor elveszik a
sok vallás között, vagy saját
hitének kevésbé hangsúlyos
elemeit emeli ki úgy, hogy a

hit lényegét, ám legteljesebben János apostol fogalmazza
meg: „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János 3, 16)
Ez a bibliai vers először is
beszél Istenről. Azt mondja,
hogy Isten szereti a világot, s
benne az embert. Persze gyakran hallom én is azokat a mondatokat, amelyek így szólnak:
„ha Isten valóban szeretne,
akkor nem lennének borzalmak, szenvedés, betegség és
sok más”. Ezek valóban nehéz
kérdések, amelyek jogosan vetődhetnek fel egy-egy nehéz
élethelyzetben és nem is lehet
általános érvényű választ adni
rájuk. Ám ezek megtörténte és
Isten szeretete nem zárják ki

nélkülivé. A hozzánk érkező
információ-rengetegből kellene kihámoznunk azokat, amelyek valóban lényegesek. Ezek
egy részére a szervezetünk,
agyunk spontán reagál, sokat
észre sem veszünk, nagy részüket azonban nekünk kell
osztályozni: mi számít igazán
és mi az, ami nem. Gyakran
elvétjük a lényegest, a lényeget. Aztán ezekből születnek
később a nagy bölcsességek:
„így, vagy úgy kellett volna gondolkodnom”, esetleg „ha oda
visszamehetnénk,
másként
tennék”. Ezek fontos értékelések, de a múltat már nem írják
át. A jövőt azonban élhetjük
úgy, hogy a lényeget keressük.
A kommunikáció egysíkú-

legfontosabb háttérbe szorul.
A lényeget elfelejtő vallás és
vallásosság pedig egysíkúvá
és erőtlenné lesz.
Mi tehát a keresztyén hit lényege?
Számos elképzelés van erről. „A nép ópiuma”, „a szegények vigasza”, „az erkölcsök
őrzése”, „hitegetés, altatás”,
„néhányak jólétének biztosítása”, „az állam, vagy a vezető
réteg kiszolgálása és az alsóbb
rétegek féken tartása”. Ilyen
válaszokra számíthatunk akkor, ha az ember a maga esze
szerint próbálja megragadni a
lényeget és nem magából Istenből és az ő üzenetéből. Nehéz persze egyetlen mondatban összefoglalni a keresztyén

egymást. Másként fogalmazva a földi világ nem az a hely,
ahol Isten akarata korlátlanul
megvalósul, mivel jelen van a
Sátán is a maga romboló céljaival. A mennyország, Isten
országa az a hely, ahol nincs
szenvedés, betegség, halál,
gyász és fájdalom. Az, hogy
ilyen hely létezik, Isten szeretetéről beszél.
Másodszor, ebben a bibliai versben szó esik arról is,
hogy mit tett az Isten. Egyszülött Fiát adta. Jézus Krisztust
küldte az emberi világba, az
emberi szenvedések és kihívások közé és emberek mondtak róla – meg mondanak ma
is sokszor – hamis ítéletet.
Ez arról szól, hogy Isten min-
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A lényeg

Laczay András
lelkipásztor

denben közösséget vállal az
emberrel és átéli az emberi lét
legnagyobb mélységét, a veszteséget és a halált. Feltámadásával ugyanakkor legyőzi a
halált és új fejezet lehetőségét
nyitja az ember életében.
Harmadszor arról szól ez
a bibliai vers, hogy az ember
számára két út van: az örök
élet és az, hogy elveszik. Azt
gondolom, hogy a mindennapi
kisebb és nagyobb veszteségeink állandóan a nagy, örök
elveszésre is emlékeztetnek
minket. Az elvesző ügyek és
elkallódó emberek figyelmezetésként is vannak mellettünk.
A Biblia azt tanítja, hogy az
ember Isten nélkül (a maga
egysíkú létezésében) elveszett, de Isten nem akarja ebben az állapotban hagyni. Az
életet akarja nekünk adni. Ezt
nem erőszakolja ránk, de hív,
keres, szól és tanít, hogy tudjuk, mit nyerhetünk vele és mit
veszíthetünk nélküle.
A negyedik dolog, amiről tanít ez a bibliai szakasz, hogy
tőlünk a Jézus Krisztusban
való hitet várja. Ez a feltétele az örök élet elnyerésének.
Vagyis a keresztyén hit nem
hiszékenység és nem is az,
hogy teljesen mindegy miben
hiszünk, hanem csak a Krisztusba, az ő kereszthalálába és
feltámadásába vetett hit ment
meg minket elveszettségünkből.
Ma gyakran elvétjük a lényeget és a gondolkodásunk
Isten nélkülivé szűkült. Ezért
különösen fontos, hogy értsük a keresztyén hit lényegét
és ez legyen az az alap, amire
életünket építhetjük. Ez a hit
lesz biztatása, erőforrássá,
reménységgé és ez nyitja ki
gyakran beszűkült életünk
számára a legnagyobb távlatot.
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Az elmúlt hetek hektikus időjárás, hőhullámoktól jégesőig, távoli álommá változtatták
az általános vélekedést, augusztus legfontosabb dolga:
élvezd a kertedet! Csodás
illatok, káprázatos színek,
bőséges gyümölcs- és zöldségtermés és rengeteg, de
nem perzselő napsütés. Hiszen mi lehet élvezetesebb
és kielégítőbb, mint örülni az
egész éves kemény munkád
megérdemelt eredményének!
Nos, a mögöttünk álló július, és az augusztusból már
eltelt napok nem igazán tették boldoggá a kertjüket mű-
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velőket. Katonatelepen még
szerencsésnek is mondhatjuk
magunkat, hiszen a szélsőségekből lényegesen kevesebbet
tapasztalhattunk a nyugati
országrésszel, de még az Alföld más tájaival összehasonlítva is. Voltak hőség és forró
napok, jégeső, felhőszakadás
szélvihar, melyek még a betakarítást is rendkívül megnehezítették.
Ha összehasonlítjuk az
OMSZ július-augusztusi csapadék mérési adatait (www.
met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek), eléggé
tarka országos kép rajzolódik

ki, és láthatóan, a legkisebb
anomália még közvetlen környezetünkben volt tapasztalható. A sokéves átlaghoz képest a július 9. és augusztus
9. közötti időszakban az anomália +2,0 mm volt térségünkben, míg ugyanebben az
időintervallumban a Balaton
környékén 23,7 mm plusz,
Észak-keleten 24,0 mm mínusz volt az eltérés. Az átlaghőmérséklet az országban, ebben az időszakban,
átlagosan
mindösszesen
2OC-al volt az átlagos fölött,
ugyanakkor tapasztalhattunk
38,8OC maximum hőmér-

Dr. Kerényi Zoltán

sékletet, és 4,3OC minimum
hőmérsékletet is ebben a periódusban.

Kertgondozás augusztusban

Öntözés, az egyik legfontosabb feladat
Hiába a látszólagosan nagy az egyszerre
lezúduló csapadék mennyiség, ha megmérjük mérőeszközzel, kiderülhet, hogy
csak néhány mm csapadékunk volt, a látszat csal. Elegendőnek csak akkor tekinthetünk egy napi csapadékmennyiséget, ha
az eléri a 4 mm-t. A nagyobb lezúduló felhőszakadást követő hőségnapok a kevés
csapadékmennyiséget is hamar felszárítják, nem jut el a gyökérzónáig. Ne feledd
rendszeresen öntözni és táplálni kerti növényeidet, különös tekintettel a függőcserepekbe, dézsákba vagy ládákba ültetett,
illetve a futó- vagy lugas növényekre. A
legtöbb növény nem éli túl a szárazságot,
tehát öntözni kell rendszeresen. Amen�nyiben anyagi helyzetünk megengedi, módunkban áll, akkor zöldségeskertedben,
a terület határain érdemes felállítani egy
automata öntözőberendezést. Az érzékelőkkel felszerelt berendezések a talaj
szárazsága szerint működtetik az öntözést. Ilyen öntözőrendszer mellett nyugodtan elmehetsz szabadságra anélkül,
hogy aggódnod kellene amiatt, hogy mi
lesz a növényeiddel a távollétedben.

GYOMNÖVÉNY MENTESÍTÉS,
GYOMLÁLÁS.
Unalmas, de létfontosságú feladat. Különös figyelemmel gyomláld a kerted határait, a zöldségeskertedet valamint a ládába, hordóba ültetett növényeidet. Könnyű
feladat, ha rendszeresen gyomlálsz, de
Herkulesi erőt igényel, ha hagyod, hogy
kiszabaduljanak a gyomok az irányításod
alól.
A gyom nem csak rendezetlenné teszi
a kertedet, de létfontosságú nedvességet
von el a talajból, legkedvesebb növényeidtől. A gyomirtás legkönnyebb és legcélravezetőbb eszköze egy Holland-kapa, mely

éppen a talaj felső rétege alatt vágja le a
gyomokat. Napos, meleg időben a felszínen hagyott, levágott gyom elszárad, nem
okozva ezzel további gondot.

AZ ELHALT VIRÁGOK
ELTÁVOLÍTÁSA
Az évelő növények esetében elővigyázatosan, de az elhalt / elhervadt virágokat el
kell távolítani az egyéves növények, a rózsák illetve a bokrok esetében. Ettől a növényünk nem csak ápoltabbnak fog tűnni,
de ez által serkentjük az újabb virágzást
illetve a magzást. Az elhervadt rózsát a
szár egy részével együtt kell éles metszőollóval levágni. Soha ne törjük le, mert
az érzékennyé teszi a növényt a fertőzésekre. A rózsát ebben az időszakban már
ne permetezzük, ha akad fertőzött rész,
égessük el. és semmiképpen ne kerüljön
a talajba, vagy a komposztba!

METSZÉS
Ilyenkor érdemes a levendulát és rozmaringot is megmetszeni, ügyelve arra, hogy
már ne virágban lévő növénnyel kezdjük,
és ne túl messze vágjunk a fás résztől.
Szabadban áttelelő növényekről lévén
szó, a hideget is jobban fogják tűrni.

MAGOK GYŰJTÉSE
Lassan össze lehet gyűjteni az évelő kerti és szobanövények, a sziklakerti növények, a fák, a bokrok magjait. Célszerű a
terméseket a magházukkal együtt levágni,
még akkor, amikor már majdnem érettek,
vagyis amikor éppen elkezdenek barnulni.
Papírzacskóba helyezve, címkézve őrizzük meg őket tavaszig, lehetőleg hűvös,
száraz helyen.

KÉSZÍTSÜNK PALÁNTÁKAT
Metsszünk le fiatal hajtásokat évelő növényekről. Éppen ez a megfelelő időszak
ahhoz, hogy megfakadjanak és kellően
megerősödjenek a sikeres kiteleléshez, és
jövőre csodálatosan pompázzanak.

HAGYMÁK
Most még idejében ültethetjük mi az
őszi virágzású növények hagymáit, de
az első, tavaszi virághagymákat (tulipán,
nárcisz nőszirom, hagymafélék, sáfrány)
kikerülhetnek kertünkbe. hagymaféléket,
nősziromféléket és sáfrányféléket. Használjuk fel nyugodtan a tulipánok, nárciszok oldalhagymáit is, legalább olyan szépek lesznek, mint az anyatőről származók

MIKULÁSVIRÁGOK
Egyik kedvenc téli dísznövényünk gondozását már most el lehet kezdeni. A
mikulásvirágot napi 14 órára teljes sötétségbe, majd a fennmaradó 10 órára napfényre kell helyezni, ezzel serkenthetjük
az élénkpiros takarólevelek növekedését.

KONYHAKERTI TEENDŐK
Az első most a betakarítás, akkor szedjük
a zöldségeket, amikor még zsengék, minél tovább szeretnénk „érettebbé” varázsolni, annál nagyobb a veszélye az íz és
állagváltozásnak. Ráadásul például a cukkinit, ha zsengén leszedjük, serkenthető a
virágzás és a bőséges őszi termést. Nem
a legnagyobbra nőtt cukkinik a legfinomabbak, hanem kicsik, még ha látványra
nem olyan vonzók is.
Az öntözés a konyhakert elengedhetetlen feltétele, de persze a gyomok is
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örülnek a víznek, és létfontosságú vizet
vesznek al a haszonnövényektől. Ellenük
küzdeni kell, sajnos fáradságos kézi munkával, ha nem szeretnénk vegyszerekhez
nyúlni. Este soha ne öntözzünk, ha melegházzal rendelkezünk.
Most még lehet vetni gyors növekedésű zöldségeket – például salátaféléket (ez
az utolsó hónap, amikor a szabadban le-

het ültetni), sóskát és rukkolát. Ültethető
hagyma, kínai kel, endívia (cikória), édeskömény, retket, fehérrépa és téli spenót
is.
Takarítsunk be mindent! Ha szükségleteinket meghaladó mennyiségben keletkezik termésünk, le lehet fagyasztani,
el lehet cserélni másokkal, vagy akár
rászorultaknak is tudunk juttatni belőle.
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A vöröshagymát, mogyoróhagymát, fokhagymát akkor szedd le, amikor a száruk
vége „összeesett”, elkezdett barnulni és
papírszerűvé válni.
Ha szeretnénk hosszú ideig eltartani
a termést célszerű szárítani őket addig,
amíg a felső héjuk zsírpapírszerűvé száradt.
(Források: édenkert.hu, gazigazító.hu)

Szőlőtermelők figyelmébe
A Katonatelepi Szőlészeti és
Borászati Kutató Intézet (mai
nevén NAIK SZBKI Kecskeméti Kutatóállomás) sok
évvel ezelőtt a csemege és
borszőlőtermesztés népszerűsítést határozta el a nagyközönség számára rendezett
augusztus végi nyílt napokon,
terméskóstolóval egybeköt-

ve. Később a rendezvényhez
csatlakozott a Szegedi Gabonakutató is, akik a kenyér-bor
összetartozását hangsúlyozva
bővítették a bemutató palettáját. A kenyér-bor szakrális
összetartozásába az utóbbi
években bekapcsolódtak a
határon túl ezekkel a termékekkel foglalkozó kollégák is,

sőt Kecskemét város Önkormányzata, valamint a Mathiász János Borrend, helyet
és anyagi eszközöket adott a
rendezvény nagyobb szabású
lebonyolításához. megrendezéséhez.
Ez a rendezvény az idén
augusztus 24-én kerül megrendezésre, és a lentebb rö-

viden vázolt program szerint
zajlik majd le. A bemutatóra
minden érdeklődőt szertettel
várunk, annál is inkább, mert
az esetleges szőlőtelepítéshez
most nemcsak fotókon, vagy
leírásokból ismerhetik meg az
Intézetnél kapható szőlőfajtákat, hanem meg is ízlelhetik
azokat.

ALFÖLDI KENYÉR, SZŐLŐ ÉS BOR
„A Kárpát-medence kincsei határon innen és túl”

Konferencia és bemutató
Nyitó előadás: Szépe Ferenc főosztályvezető
Földművelésügyi Minisztérium:

„Ökológiai és gazdasági kihívások napjaink
magyar mezőgazdaságában”
A rendezvény színhelye: Kecskeméti Városháza díszterem és díszudvar
A rendezvény időpontja: 2017. augusztus 24.(csütörtök) 9.30 óra
Köszöntőt mond: Szemereyné Pataki Klaudia KMJV főpolgármestere,
Rideg Sándor, a Bács-kiskun Megyei Közgyűlés elnöke,
Dr. Gyuricza Csaba, a NAIK mb. igazgatója.
A köszöntőt követően, hazai és határon túli szakemberek előadásait
hallhatjuk, majd termékáldás és termékbemutató,
(szőlő, must, bor, kenyér, zöldségfélék) következik.
A részletes program a helyi sajtóban hamarosan megjelenik.
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
A MATHIÁSZ JÁNOS ISKOLÁBAN
2017. augusztus 31-én 17 órakor

A tankönyvek kiosztása is ezen a napon
lesz a tanévnyitót követően.

Pótvizsga időpontja:
2017. augusztus 25., 8 óra
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

