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Május: a tavaszutó, az ígéret, pünkösd hava

6.

Május: a tavasz legszebb 
hónapja (sokak szerint az év 
legszebb hónapja is), a sze-
relmesek hónapja, ekkor már 
mindenki nagyon várja a nya-
rat, különösen, hogy az idén 
már áprilisban is kaphattunk 
ízelítőt belőle. A természet eb-
ben a hónapban teljesen kizöl-
dül, most egy kicsit összezsú-
foltan, rövidebb idő alatt, a 
kertek gyönyörű színekben 
pompáznak. Természetesen 
ennek a hónapnak is megvan-
nak a jeles napjai, szokásai, 
érdekességei.

Május az év ötödik hónapja a 
Gergely-naptárban, 31 napos. 

Nevét Maia görög istennő ró-
mai alakjáról, Maia Maiestas-
ról kapta, aki ősi termékenység 
istennő volt a római mitológi-
ában. A név a görög istennő 
római alakjából ered, aki ősi 
termékenység istennő volt a 
római mitológiában. A görög 
maia „anyácskát”, „dajkát”, 
„bábát”, a dór nyelvjárásban 
„nagyanyát” jelentett. Maia a 
növekedés és szaporulat felett 
bábáskodott, s a május tényle-
gesen a növekedés hónapja

A 18. századi magyar nyel-
vújítók szerint a május: zöl-
dönös. Az Arvisurák (vitatott 
mítoszrendszer) szerint Ígé-

ret hava. A népi kalendárium 
májust Pünkösd havának, leg-
többször az Ikrek havának ne-
vezi, de hívjuk még Tavaszutó 
havának is.

A teljesség igénye nélkül, 
említsünk meg néhány má-
jusi jeles napot, érintve az 
azokhoz kötődő vallási, népi 
hagyományokat, történelmi 
emlékeket.

Május 1. Munka ünnepe

Ma már kevesebben tudják, 
hogy ezen a napon az egyház 
Fülöp és Jakab apostolokat 
ünnepelte, sőt később Szent 
Józsefre, Jézus nevelőapjá-
ra is emlékeztek.1890 óta a 
munkások nemzetközi ün-

nepe. Magyarországon (Bu-
da-Pesten) először 1890-ben 
ünnepelték felvonulással ezt 
a nemzetközi munkásünne-
pet. Az 1889-ben megalakult 
a II. Internacionálé a munká-
sok ünnepének nyilvánította 
május elsejét.

Ez a nap Európában sok 
helyen összekapcsolódott (és 
ma is kapcsolható) a majális 
ünnepével, a májusfa-állítás-
sal, és a tavaszi ünnepkör 
kiemelt napjának számít. A 
májusfa állítása 15. száza-
di szokás, de eredete még 
régebbi, a pogány „Florália” 
szokásra vezethető vissza. Az 
ekkor tartott több napig tartó 
fesztiváloknak a késői utóda a 
majális.

Imádott tavaszom
Tavasznak harangját meghúzza kikeletnek keze,

Fehér lepel alatt bujkáló tájról durcásan megy el télnek dere.
Szemérmes szárak, tisztes öreg hölgyek új lombokat terveznek, 

s varratni napfényhez sietve,
májusi arany hull fejükre.

Gyermek kifestőkben kis kezek színt festenek  
koronákra, s illatos radírral a réteket formázva  
nevetnek, mert a fiúk traktoros ekével vakarják  
hátát a mezőnek, s traktoruk kéményének füstje  

befesti a bárányfelhőket.
Vidéki emberek házainak ajtaján, felfázott földek  

kopognak, s gyógyírként ásót, kapát, magokat  
kapnak. Madarak hangszálai olvadnak a jégből,  

s kovácshoz szállnak kiköszörülni.
Május. Lágy szellőjét küldve melegíti fel a földet,  

s vakmerő képzelettel szabadítja fel a lelket.  
Ízetlen ábrázatot verőfény ízesít, s a felneszelő  

csendes mező nyíltan fogadja tekintetünk.
Tavasz. Megszemélyesíti újra jelenem,  

s elszórt sóhajaim feledem.
(Szekér Györgyi kortárs költő verse)
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ól A májusfa a tavasz, a termé-
szet újjászületésének a szim-
bóluma, de jelenti a lányok 
elismerését, a nagylányokhoz 
való tartozást. (Május elsejé-
re virradóra szokás állítani a 
nagylányok háza előtt.)

Ilyenkor a legények csopor-
tokba verődve, éjszaka állítják 
fel a májusfát, ami lehet su-
dár fa, vagy zöldellő, virágzó 
ág. Szalagok, kendők, virágok, 
üveg bor és más ajándékok is 
kerülnek rá, néhol egy kis táb-
lát is akasztanak rá, amelyen 
értékelik a lány „magavisele-
tét”. Ezzel adták a falu tud-
tára, hogy melyik lány tetszik 
nekik.

Az egyre erősödő nemzet-
közi munkásmozgalom egy 
új tartalmat fogalmazott meg 
„Munka Ünnepe” elnevezéssel. 
Népszerűsége olyan gyorsan 
növekedett, hogy az egyház, a 
kommunista befolyás ellensú-
lyozására, még meg is szen-
telte a napot. XII. Pius május 
elsejét Munkás Szent József 
mellékünnepévé avatta. 

Május első vasárnapja,  
anyák napja

Az ünnep viszonylag új kele-
tű, hiszen hazánkban az első 
ilyen megemlékezést 1925-
ben, május első vasárnapján 
tartotta és honosította meg a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. 
Az anyák napját Magyaror-
szágon minden évben május 
első vasárnapján ünnepeljük. 
A legtöbb országban ez az 
ünnep májusra, ezen belül a 
legtöbb helyen annak máso-
dik vasárnapjára esik, de sok 
országban egészen más napo-
kon ünneplik: Latin-Ameriká-
ban május 10-én, Lengyelor-
szágban május 26-án.

Az anyák megünneplése 
még az ókori Görögországba 
nyúlik vissza, ahol tavaszi ün-
nepségeket tartottak Rheának, 
az istenek anyjának, és vele 
együtt az édesanyák tisztele-
tére. 

Május 4. Szent Flórián napja

Flórián (Florianus) római 
katonatiszt volt Noricumban, 
a mai Ausztriában, és szenve-
dett vértanúságot. keresztény 
hitéért. Flórián tisztelete első-
sorban Ausztriában és a kör-
nyező országokban virágzik a 
késő középkor óta, és tűz és 
árvíz ellen hívták segítségül. 
A legenda szerint már gyer-
mekkorában megmentett egy 
égő házat az elhamvadástól. 
Ezt nyomon követhetjük Fló-
rián ábrázolásai során, amint 
római tiszti egyenruhában egy 
cseber vízzel egy hozzá képest 
pirinyó házacska vagy város-
ka tüzét kioltja. Ezzel össze-
kapcsolva, a tűzzel dolgozók 
(tűzoltók, serfőzők, fazeka-
sok, pékek, kéményseprők) 
védőszentje lett, de a gyako-
ri tűzesetek miatt a barokk 
kortól kezdve már minden 
tehetősebb polgár házának 
homlokzatán fülkébe állították 
szobrocskáját. Számos nép-
szokás is kapcsolódik e nap-
hoz, sok helyütt ilyenkor nem 
raktak tüzet, nem dolgoztak 
a kovácsok, nem sütöttek ke-
nyeret.

Florianus jelképes alak, az 
egyház azért alkotta tisztele-
tére a legendát, hogy a május 
eleji pogány szokásokat általa 
is megkeresztelje. Neve „vi-
rágzót” jelent, s a római Flora 
istennőtől kapta.

1999 óta ünnepnapján, má-
jus 4-én tartják a tűzoltók vi-
lágnapját.

Május 9. Európa nap, 
a győzelem napja

Európában ezen a napon, 
Hitler öngyilkossága után a III. 
Birodalom kapitulált a német 

haderő feltétel nélkül letette a 
fegyvert, véget ért a második 
világháború. Ez a háború mil-
liókat tett földönfutóvá, orszá-
gokat és városokat rombolt 
le és közel 60 millió embert 
pusztított el. Ezen a napon 
világszerte megemlékeznek 
a fasizmus felett aratott győ-
zelemről, ami a győzelem és 
egyúttal a Béke Napja is.

A minden évben megren-
dezett Európa-nap (május 
9.) az európai béke és egység 
ünnepe. Ezen a napon a tör-
ténelmi jelentőségű „Schu-
man-nyilatkozat” évfordulóját 
is ünnepeljük. Robert Schu-
man francia külügyminiszter 
1950. május 9-én Párizsban 
olyan új politikai és gazdasági 
együttműködést vázolt fel Eu-
rópa számára, amely lehetet-
lenné teszi a háborút a kon-
tinens országai között. Ennek 
aláírására egy évvel később 
került sor.

2018-ban is számos ese-
ménnyel emlékezünk meg 
Kecskeméten, melyekről rész-
letes programokat találhatnak 
olvasóink a Kecskeméti lapok-
ban, Facebook-oldalakon.

Május 12-14. Fagyos szentek

A három névhez, (Pongrác, 
Szervác és Bonifáchoz) kötődő 
napok a legrettegettebb napok 
a mezőgazdaságban és házi 
kertekben, gyümölcsösökben 
dolgozók számára, hiszen a 
tapasztalatok szerint gyakran 
erőteljes lehűlést hoznak, sok-
szor fagyokat is.

A meteorológia szakembe-
rei szerint a május közepére 
vonatkozó népi regula nem 
alaptalan, és nem sorolható 
a babonák közé. A közép-eu-
rópai térségbe a nyári év-
szakra váltás előtt sokszor 
érkeznek hideg léghullámok 
észak-északkelet felől. Ebben 
a rövid időszakban az erős 
nyugat-keleti áramlás miatt 
az északi tájakon felhalmo-
zódott hideg még egyszer 
utat tör magának az alacso-
nyabb földrajzi szélességek 
mentén fekvő európai terü-
letek felé, még az erősebb 
felmelegedés előtt. A lehűlés 
gyakoriságára főleg Kelet és 
Közép-Európában is felfi-
gyeltek nem csak hazánkban. 
A fagyosszentek növényi kul-
túrákra gyakorolt hatásairól 

Kertünk–Házunk rovatunk-
ban részletesebben írunk.

Május 18. 
Az Internet Világnapja

A Nemzetközi Távközlési 
Egyesület 2002-ben kezde-
ményezte, hogy május 18. le-
gyen az Internet Világnapja. 
A napot az ENSZ még nem 
ismerte el hivatalosan, de 
jelentősége meghatározó a 
mai korban. Ma már rengeteg 
olyan nap található a naptá-
rakban, amelyhez valamilyen 
fontos esemény kapcsolódik 
és megünnepeljük. Az Internet 
a modern kor olyan vívmánya, 
ami ma már mindennapjaink 
elválaszthatatlan része és a 
távközlést is forradalmasítja.

Az internet kifejezés tu-
lajdonképpen az „internet 
work” angol szókapcsolatot 
tömöríti, ami tulajdonképpen 
„hálózatok közötti munkának” 
fordítható, és a valódi világ 
melletti alternatív teret (ki-
bertér) jelent, ahol egymással 
kommunikálhatunk, leveleket 
küldhetünk, állományokat cse-
rélhetünk. Oldalakon keresz-
tül részletezhetnénk előnyeit, 
hátrányait, veszélyeit, áldása-
it, egész világunk felgyorsulá-
sát, hatását mindennapjaink-
ra, és a tudomány fejlődésére.

Ehelyett inkább álljunk meg 
néhány percre, távolodjunk el 
a világtól és gondolkodjunk 
el azon, hogy mit is jelent 
számunkra a világháló. Mit 
jelent a munkánkban? S mit 
jelent nekünk magánember-
ként? Mennyi időt vesz el az 
életünkben más dolgoktól - s 
mennyi időt nyerünk általa, 
ha jól használjuk? Mennyiben 
változtatta meg az életünket? 
S ami talán a legfontosabb: mi 
hogyan tudunk változtatni a 
segítségével azokon a dolgo-
kon, amiken változtatni kell – 
mert érdemes?

Május 20. Pünkösd vasárnapja

A kereszténység a húsvét 
utáni 7. vasárnapon (és hét-
főn) ünnepli meg a Szentlé-
lek kiáradását. Ez a kiáradás 
a Szentlélek az Atya és a Fiú 
kölcsönös szeretetének vég-
pontja, áradása. A Szentlélek 
ezen a napon áradt ki Jézus 
tanítványaira, az apostolokra. 
(Hit és erkölcs rovatunkban 
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többet is olvashatnak ennek 
a fontos ünnepnek üzenetéről, 
mai tartalmáról.)

Május 25. Szent Orbán napja

I. Szent Orbán pápa emlék-
napja, aki a 2-3. században 
élt, és állt a katolikus egyház 
élén.. A három már említett 
fagyosszent mellett ezt a na-
pot is összefüggésbe szokták 
hozni az időjárással, és az 
utolsó fagyosszentként is em-
legetik. I Szent Orbán pápa 
rendelte el, hogy a miseál-
dozat kelyhét és tányérkáját 
aranyból, vagy ezüstből ké-
szítsék. Ábrázolásaiban több-
nyire kehellyel, később szőlő-

fürttel jelenik meg, emiatt is 
tekintik a szőlőművesek, ká-

dárok, kocsmárosok patrónu-
suknak. Sok éves megfigyelé-

sek alapján ez a nap tavasszal 
az utolsó, amikor még olyan 
hideg lehet az idő, hogy az fa-
gykárt tehet az éppen virágzó 
szőlőben, ezzel együtt pedig 
a várható borminőségében is 
negatív a hatása. 

A népszokások szerint, ha 
Orbán megvédte a szőlőt a 
fagytól, akkor szobrához, vagy 
a neki szentelt kápolnához 
bort vittek köszönetképpen. 
Ellenkező esetben azonban 
szokás volt úgy elégtételt ven-
ni az Orbán napi fagyokért, 
hogy akár meg is vesszőzték 
vagy kövekkel megdobálták a 
szent szobrát. Hajóson ennek 
komoly hagyományai vannak a 
mai napig is.

Szent Orbán napi hálaadás Hajóson

Szép iskolába – sok jó gyerek
Egymást követték az esemé-
nyek a Mathiász Iskolában. 
Március 23-án megtartottuk a 
leendő 1. osztályosoknak szó-
ló Nyílt Napunkat. Öröm volt 
látni a sok érdeklődő szülőt, 
akik várhatóan ide kívánják 
beíratni az 1. osztályba ké-
szülődő gyermeküket. Bemu-
tató olvasás órákat láthattak 
Gaál Zsuzsanna leendő 1. 
osztályos tanító osztályában, 
majd ízelítőt adtunk az 1. 
osztályban folyó angol nyelv 
tanításából Zombori Szilvia 
óráján. 

A Nyílt napra szüleikkel 
ide látogató gyermekek kö-
rében igen népszerű volt az 
informatika óra, amelynek 
főszereplői ők maguk voltak. 
Beülhettek a monitorok mögé 
és színezős-rajzolós prog-
rammal ismerkedhettek meg. 
Nem maradhatott el a zenei 

bemutató sem, a „Pántlikák” 
csoportunk énekes citera be-
mutatójával népszerűsítettük 
a zenetanulás lehetőségét itt 
az iskolában. Végül eldicse-
kedtünk az iskola jól felsze-
relt tornacsarnokával, sport 
eredményeinkkel egy zenés 
kosárlabda bemutató kereté-
ben, ahol az alsós és felsős 
korosztály mutatta meg, ho-
gyan pattog a labda a Mathi-
ász Iskolában. 

Délután következett a 
„Nyitnikék” városi szintű 
rajzpályázatunk kiállításának 
megnyitója, melyet óvodás 
korú gyerekeknek hirdettünk. 
A gálaműsorral az iskola 4. 
osztályos dráma szakkörösei 
készültek, a nyertes óvodások 
könyvjutalomban részesültek. 

Április első hetében a szé-
pen felújított iskolát eljött 
megnézni dr. Zombor Gábor 

országgyűlési képviselő úr és 
Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester asszony, vala-
mint Falu György önkormány-
zati képviselőnk. 

A tantestülettel való be-
szélgetés során bemutattuk 
az elmúlt néhány évben elért 
eredményeinket, az iskola 
jelenlegi helyzetét, a várha-
tó beiskolázási mutatókat, a 
jövőbeli terveinket. Örülünk, 
hogy iskolánk I. körben be-
került az energetikai pályá-
zat kivitelezési folyamatába, 
mert ezáltal a város többi is-
kolájához képest igen előnyös 
helyzetbe kerültünk. 

A 160 millió forintos be-
ruházás több mint 150 gyer-
meknek biztosít korszerű és 
szép tanulási környezetet.  

Úgy érezzük, hogy ha a vá-
ros érdemesnek találta ezt 
az intézményt arra, hogy ilyen 
összegekkel támogassa mű-
ködését, akkor komoly létjo-
gosultsága van a város többi 
iskolája között. 

Április 12. és 13-ára írták 
ki a leendő 1. osztályosok 
beíratását az általános isko-
lákba. A Mathiász Iskolába 27 
gyereket írattak be, legtöbben 
a helyi óvoda nagycsoporto-
sai, de Kecskeméti óvodákból 
is történtek jelentkezők, sőt 
Nagykőrösről is. Mivel ennél 
a létszámnál sokkal kevesebb 
az elballagó 8. osztály, jövő év 
szeptemberében tovább nő az 
iskola létszáma.

Kisberk Hella
intézményvezető
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Díjátadón a Mathiászos gyerekek
Márciusban több pályáza-
ton is sikeresen szerepeltek 
tanulóink. A Kecskeméti Vá-
rosszépítő Egyesület újra-
alapításának 35. évfordulója 
alkalmából „Az én Kecske-
métem” címmel meghirdetett 
rajzpályázaton három tanuló 
is helyezést ért el, ami igen 
dicséretes teljesítmény, hi-
szen a város sok iskolájának 
tanulója nevezett erre a pá-
lyázatra. Korcsoportonként 
értékelték a gyerekek mun-
káját. A Mathiász Iskola ta-
nulói közül Szabó Patrícia 2. 
osztályos kisgyerek az alsó 
tagozatosok kategóriájában 
II. helyezést kapott. A fel-
ső tagozatosok közül pedig 
Szurnyák Istvánt III. és Zet-
kó Zsuzsannát II. díjjal jutal-
mazták.

A Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet által meghirdetett 
„Magyar címer és zászló” 
rajz és esszépályázaton is 
díjazásban részesültek isko-
lánkból. A pályázat rajzver-
senyén Takács Barnabás 2. 

osztályos tanuló III. helyezést 
ért el,

 Szabó Evelin 8. osztályos 
tanuló pedig az esszépályá-
zaton kapott ugyancsak III. 
díjat. Ennek a versenynek a 
budapesti díjátadóján részt 
is vettek a gyerekek, ahol 
ünnepség, ajándékok, és egy 

állófogadás várta a nyerte-
seket. A versenyre az egész 
ország területéről érkeztek 
munkák általános és középis-
kolákból is, sőt még a határon 
túlról – Szerbiából, Romá-
niából, Ukrajnából, Szlová-
kiából, Ausztriából, Horvát-

országból, Németországból, 
Új-Zélandról, Ausztráliából 
és az Egyesült Államokból is 
érkeztek gyermekalkotások. 

El lehet képzelni, hogy milyen 
sok kisgyerek munkája közül 
választották ki iskolánk ta-
nulóinak pályaművét. Nagyon 
büszkék vagyunk a teljesít-
ményükre. A rajzokat Bognár 
Éva rajz tanárnő irányításá-
val készítették tanulóink. 

Az esszépályázatra Halasi 
Nelli magyar tanár készítette 
fel a nyertes pályázót, Szabó 
Evelin 8. osztályos tanulót.

Takács Barnabás és díjnyer-
tes rajza

Szabó Evelin tanuló és Halasi Nelli, felkészítő tanára

Vasúton túli utcák tulajdonosai, figyelem!
2018. június 1-től hatályossá válik a vasúton túli ut-
cák elnevezése. (Az elnevezésekkel és a közgyű-
lési határozatokkal kapcsolatban, a Katonatelepi 
Köz ügyekben, korábban részletesen informáltuk olva-
sóinkat.) Az érintett lakók személyesen kérhetik az ön-
kormányzattól a lakcím változásáról az igazolást. Eh-
hez be kell menni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
osztályához, vinni kell a jelenlegi személyi igazolványt és 
lakcímkártyát. 

A kérelmet írásban kell 
benyújtani, a kitöltésben a 
munkatársak segítenek. A 
kérelem benyújtása után az 
igazolást postán küldi a hi-
vatal. Ezt követően további 
ügyintézésre a Kormányab-
lakhoz kell folyamodni.

Valamely közterület nevé-
nek illetve jelegének meg-
változása esetén a törvényi 
hivatkozásokról az alábbiak-
ban tájékoztatjuk az érintet-
teket röviden:

Az illetékről szóló 1990 évi 
XCIII. törvény (továbbiakban 
Itv.) 33.§ (2) bekezdés 51. 
pontja szerint illetékmentes 
az állandó személyazonosí-
tó igazolvány és a lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány 
kiadására irányuló eljárás.

Az Itv 33.§ (2) bekez-
dés 26. pontja értelmében 
a közigazgatási hatóságnál 
nyilvántartott adatokban be-
következett változások jog-
szabályi előíráson alapuló 
kötelező bejelentése, tovább 
az 50. pontja alapján a vál-
lalkozói igazolvánnyal és az 
üzlet működési engedélyével 
kapcsolatos eljárás illeték-
mentes.

A cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról szóló, 
2006 évi V. törvény 53.§ (1) 
bekezdése szerint:

„(1) A változást illeték és 
közzétételi költség nélkül 

lehet bejelenteni a cégbíró-
ságnak, ha a változás önkor-
mányzati döntés alapján a 
cég székhelyének (telephe-
lyének, fióktelepének) más 
megye illetékességi terület-
hez való csatolására, vagy 
a cégjegyzékben bejegyzett 
helységnév, utcanév, illetve 
házszám változására vo-
natkozik. A cég a változást 
annak bekövetkezést követő 
180 napon belül köteles be-
jelenteni a cégbíróságnak.”

Összegezve:
– a lakcímigazolvány- és
– a forgalmi engedély cse-

réje
– az egyéni vállalkozás 

adatváltozásának nyilvántar-
tásba vétele

– a telephely és a működé-
si engedély, valamint a beje-
lentés köteles kereskedelmi 
és ipari tevékenység adatvál-
tozásainak nyilvántartásba 
vétele illetékmentes

Továbbá a gazdasági tár-
saságoknál a székhely, te-

lephely és fióktelep címében 
szereplő közterület nevének 
változását illeték és közzété-
teli költségtérítés megfizeté-
se nélkül lehet bejelenteni a 
cégbíróságnak.

Falu György 
önkormányzati képviselő

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

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
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A Mathiászos gyerekek Erdélyben jártak
A „Határtalanul” program 
keretén belül a Mathiász 
János Általános Iskola és a 
Kertvárosi Általános Isko-
la 7. osztályosai közösen 
utaztunk Erdélybe 2018. 
április 4-7 között.

 Április 4, az indulás napja

Reggel fél hétkor indult a busz 
a Mathiász iskolától. Körül-
belül 4 órát utaztunk. Első 
megállónk Micske volt, ahol a 
testvériskolánk, a Miskolczy 
Károly Általános Iskola diák-
jaival ismerkedtünk meg. Az 
iskolában mindenki nagyon 
kedves volt és képet kaptunk 
arról, hogy milyen nehézsé-
gekkel kell az ottani pedagó-
gusoknak és diákoknak szem-
benézni ahhoz, hogy ilyen kis 
iskolaként ilyen szép eredmé-
nyeket érjenek el. Utána Nagy-
váradon szálltunk le, itt meg-
ismertük az idegenvezetőt és 
megnéztük vele a Római Ka-
tolikus Székesegyházat, ami 
igazán monumentális méretű 
volt, a Kanonok sort, a Szigli-
geti Színházat és a Fekete Sas 
Palotát, amely Erdély legszebb 
szecessziós épülete.

Nagyvárad, „Holnaposok” 
szoborcsoport 

és az utazó csapat

Következő megállónk a Ki-
rály-hágó volt, majd Kalota-
szeg egy másik történelmi 
központjában, Bánffyhunya-
don, a református templomot 
néztük meg. Ezt követően 
megérkeztünk Kalotaszent-
királyra, ahol vendéglátóink 
a Püspök panzióban már fi-
nom, meleg vacsorával vár-
tak minket.

Április 5, „a nagy túra”
Reggel 8-kor megreggeliztünk. 
Miután mindenki jól lakott, 
elindultunk meghódítani a Ha-
vasrekettyei vízesést. Az út kö-
rülbelül egy 12km-es gyalogtú-
ra volt a vízesésig és vissza a 
buszhoz. Kellemes volt a séta 
és egyáltalán nem fáradtunk 
el. Utána ismét egy templom-
ba tértünk be Magyarvalkón. 
Itt található Erdély egyik leg-
festőibb román kori reformá-
tus  temploma. Megcsodáltuk 
a különleges fakazettás meny-
nyezetét és megnéztük Vasvá-
ri Pál kopjafáját is a temető 
kertjében. Kalotaszentkirályra 
visszatérve elvittek minket 
a faluban szekerezni, mely 
igazán szép élmény maradt 
mindannyiunk számára. Utána 
következett a jól megszokott 
meleg vacsora, és ezután min-
denki nyugovóra tért.

 Április 6, Torda:
Miután mindenki elfogyasz-
totta reggeliét a panzióban, 

elindultunk Torda felé. Először 
bejártuk a híres hasadékot, itt 
a szurdokban futó túraúton 
mentünk végig, ami igazán 
csodálatos és izgalmas volt. 

Az eső miatt vissza kellett 
fordulnunk, de így is lehetett 
gyönyörködni a táj szépsé-
gében. Ezt követően a Tordai 
Sóbányába vezetett az utunk, 
ahol játszottunk és pihentünk 
is egy kicsit. 

A bányából feljövet Kolozs-
várra indultunk, hogy meg-
nézzük a gyönyörű belvárost a 
sok templommal és a Mátyás 
király szoborral együtt, aki 
nem mellesleg Kolozsváron 
született. 

A séta után visszatértünk 
Kalotaszentkirályra, ahol be-
pillantást nyerhettünk egy 
kicsit a múltba. Meg lehetett 
nézni a fafaragást, ami Ka-
lotaszeg népművészetének 
egyik jelentős ágazata volt 
mindig is, valamint a méltán 
híres népviseleteket, amiket 
fel is próbálhattunk. Vacsora 

után eltöltöttük itt az utolsó 
esténket.

 Április 7, a hazatérés

A reggeli után megnéztük a 
kalotaszentkirályi református 
templomot és búcsúzóul kap-
tunk helyben sütött, eredeti 
recept alapján készült kürtős-
kalácsot, majd elindultunk. 
A visszaút során megálltunk 
Csucsán, az Ady Endre emlék-
múzeumnál. Majd Nagyszalon-
tán a Csonka tornyot látogat-
tuk meg, ahol egy Arany János 
emlékmúzeum működik. Ezek 
után elbúcsúztunk az idegen-
vezetőnktől és elindultunk 
haza Kecskemétre.

A kirándulás nagyon jól si-
került, rengeteg új élménnyel 
gazdagodva tértünk haza. Aki-
nek van lehetősége látogassa 
meg Erdélyt, ezt a csodálatos 
vidékű tájat, ahol egy kicsit 
visszatérhet a múltba.

Halász Izabella 
8. osztályos tanuló
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Martonné Rásó Erzsébet is 
a festészet szerelmese
Erzsikét a nyáron a Mon-
tázsmagazin által szerve-
zett Örömfestészet című 
találkozón láttam először. 
Akkor még nem tudtam, 
hogy ő is Katonatelepen 
lakik. Azóta figyelgetem 
alkotásait, és örömmel lá-
tom, hogy egyre szebb al-
kotások születnek a keze 
alatt. Megkértem, hogy 
mutatkozzon ő is be a 
,,szomszédjainknak”

– Erzsikém, tiéd a szó.
– Budapesten születtem 

1965. január 10-én. Laktam 
Vácon, Nádudvaron, Szentgá-
lon, 1969-től Kecskeméten. 
Nagyszüleim Nádudvari szüle-
tésűek. Általános Iskolát Kecs-
keméten végeztem. Kedvenc 
tantárgyaim, Földrajz, Bioló-
gia, Történelem és Rajz volt. 
Természet szeretete gyerek-
ként megfogott, mint például a 
Bakonyban töltött nyarak. 

– Hogyan és mikor kez-
dődött el a festészettel az 
ismeretséged?

– Gyermekként szeret-
tem rajzolni. Általános Iskola 
rajzórái meghatározó volt szá-
momra. Ballagásomra kaptam 
egy Rembrandt festményeket 
tartalmazó könyvet. A gondo-
lat akkor fogalmazódott meg 
bennem, milyen jó lenne feste-
ni. Sokáig álom maradt. 1994-
ben készültek az első képeim, 
egy tölgyfa, tanya, Szalajka 
vízesés, temperával készült 
rajzlapra. Még további képek 
készültek vázlatfüzetbe. 2010-
ben gyerekeim elég nagyok 
voltak, ideje volt, hogy álmom 
valóra váljon. Beszereztem az 
eszközöket és elkezdtem fes-
teni. Első munkáimat a család 
és a kollégáim látták, biz-
tattak, hogy csak így tovább. 
Örömmel töltött el, hogy egyre 
jobbak lettek a festmények. 
Összehasonlításként: hét év 
elteltével sokat fejlődött a fes-
tészetem. Hát így kezdődött.

– Mennyire vagy termé-
keny alkotó? Hány festmé-
nyed készült eddig?

– Nem a mennyiség híve va-
gyok, inkább minőségre törek-
szem. Nagyon be kell osztani 
az időm a munka és a család 

mellett. 44 db 40x60 cm, 25db 
45x30 cm-es festményem 
van. Tudni kell, hogy nem csak 
festek, kreatív dolgokat is 
szeretek készíteni. Kézügyes-
ségemet anyukámtól örököl-
tem, és sok mindent szoktam 
készíteni.

– Erzsikém, hogyan foga-
dod a segítséget, vagy eset-
leg a kritikát?

– Nagyon türelmes ember 
vagyok. Nagyon jól fogadom, 
mivel építő jellegű. Mindig ta-
nulok belőle. Úgy gondolom, 
hogy folyamatosan fejlődök, 
és mindig tanulok valami újat. 
Ehhez igénybe veszem mások 
segítségét is, és a világhálón is 
sokat tanulok. 

– Kik a kedvenc festőid?
– Kedvelem Leonid Afremov 

festményeit az esti fények miatt, 
Gercken (szerk. megj.:Graham 
Gercken kortárs ausztrál festő) 
tavaszi festményeit, és Michael 
James Smith élethű tájképeit. 
Más festők alkotásait is szívesen 
nézem. Sokat tanulok belőlük. 

– Milyen alapanyagra, és 
milyen technikát alkalma-
zol, ha készül az alkotás?

– Első képeim rajzlapra, 
majd parafa táblára készültek. 
Ma már csak festő vászon-
ra festek. A festményeimet 
ecsettel és festő késsel ké-
szítem. Főleg akrillal, mivel 
gyorsan szárad, élénk színei 
vannak. Próbáltam már olaj-
festékkel is festeni.

– Van-e kedvenc témád?
– Főleg tájképeket készítek. 

Városunkat is szívesen fes-
tem. Tervezem a portré festés 
kipróbálását is.

– Voltál e már festőtábor-
ban, érzed- e szükségét?

– Még nem voltam, de szí-
vesen vennék részt benne. 
Az örömfestő csoport tervezi 
nyárra az alkotó tábort, hogy 
jobban megismerjük egymás 
alkotói tevékenységét.

– Láttam az interneten 
egy kis csoportba tömörül-
tetek, ti kecskeméti amatőr 
festők. Milyen előnyét látod 
ennek?

– Nagyon jó kis csapat. Első 
évben nézőként, második al-
kalommal tevékenyen is részt 
vettem „Örömfestésen”. Kö-
zösségi oldalon is tartjuk a 

kapcsolatot, megnézzük egy-
más alkotását. 

– Legyél kedves, mutasd 
be a családodat is.

– Egy húgom van. Édes-
anyám Fekete Erzsébet hím-
ző, Népi Iparművész. Férjem 
Marton István SOS Gyermek 
faluban falumester. 35 éve 
vagyunk házasok. 3 felnőtt 
gyermekünk van. István gépé-
szmérnök, Katalin Eü. Szakk. 
K. végzett, grafikus-lakberen-
dező, Krisztián Közlekedési 
Szakgimnáziumot végzett. 

– Mióta laktok itt? Sze-
retsz e itt lakni?

– 29 éve lakunk Katonatele-
pen. Szeretünk itt lakni, mert 
sok ismerőst szereztünk a 
hosszú évek alatt. Szeretjük 
a kertváros jellegét Katonate-
lepnek. 

– Szoktad-e olvasni az új-
ságunkat?

– Igen, követem az esemé-
nyeket. Ha időm engedi, elme-
gyek a rendezvényekre is. Pél-
dául a Magazin születésnapi 
rendezvényére, Montázs este-
ken is voltam, és részt vettem 
a „Tavasz lett újra” festmény 
pályázaton is.  

– Mi az, amit úgy érzel, 
hogy jó lenne, ha itt Kato-
natelepen is lenne? Mi az, 
ami nagyon hiányzik?

Nem is tudom, sajnos kevés 
idő van közösségi dolgok lét-
rehozására, mivel mindenki 
dolgozik.  

– Ismered-e a közvetlen 
szomszédjaidat, és milyen 
viszonyt ápolsz velük?

– Szerencsére jó szomszéd-
jaink vannak, szoktunk beszél-
getni, sőt az utcában is vannak 
ismerősök. 

– Nagyon szépen köszönöm 
a beszélgetést. Kívánok szá-
modra továbbra is örömteli 
alkotásokat. Legyen neked és 
családodnak jó egészsége, 
mert ha egészség van, akkor 
mindenünk van.

Köszönöm a lehetőséget. 

A riportot Nagy L. Éva 
készítette
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Erő, szeretet, józanság
Van-e lélek a dolgainkban? Vi-
lágunkban alapvetően kétféle 
gondolkodásrendszer létezik. 
Az egyik azt mondja, min-
dent a láthatatlan mozgat: a 
lélek, a szellem, a gondolat, a 
megérzés. A másik szerint ez 
túl idealista, hiszen a világot 
a látható mozgatja, a pénz, a 
hatalom, az erő. Mintha e ket-
tő örök harcot folytatna egy-
mással, általában mindegyik 
lebecsüli a másikat. Túl idea-
listának, vagy túl anyagiasnak, 
a valóságtól elrugaszkodott-
nak, vagy lelketlennek tartják 
egymást. Nézzünk túl ezen és 
gondoljunk a magunk dolgaira! 
A családunkra, önmagunkra, 
a munkánkra, a mindennap-
jainkra. Van-e bennük lélek, 
vagy csak „profizmusnak” 
nevezett, kiszámítottság. Az 
életet tervezhetőnek látja mai 
ember, pedig nem az. Tele 
van ésszerűtlenséggel, meg-
lepetésekkel, előre nem látott 
dolgokkal. A tervezés fontos, 
de a túltervezettség megkö-
töz. Az ember pedig vágyik a 
szabadságra és ki fog törni a 
túltervezettségből, megkö-
tözöttségéből. Közben pedig 
folyamatosan keresi a bizton-
ságot.

Aztán néha az ember a lélek 
felé fordul: megnéz egy tar-
talmas filmet, zenét hallgat, 
olvas. Még az is előfordulhat, 
hogy olyat, ami túl van a ce-
lebvilágon és a politikai ese-
ményeken. Töltődik a lelkünk 
a természetben, a szeretteink 
között, vagy egyszerűen pihe-
nés közben. Elég-e ez a min-
dennapokra? A történelem azt 
tanítja, hogy akkor került sor 
nagy szellemi megújulásokra, 
amikor az emberek egyre na-
gyobb része törődött a lélek 
dolgaival. A korunkban zajló 
hihetetlen technikai robbanás 
az életünket kényelmesebbé 
– és drágábbá – teszi. A lélek 
azonban lemarad és elmarad. 
Kimutathatóan növekszik a 
szorongás, a félelem. A lelki 
megbetegedések száma emel-
kedik, erkölcsi javulás nincs, 
sőt inkább hanyatlásnak va-
gyunk tanúi. Mindez arra mu-
tat: nem törődünk eléggé a 
lelkünkkel!

A keresztyénség egyik leg-
nagyobb ünnepe pünkösd, 
amikor arra emlékezünk, hogy 
Isten elküldte Lelkét erre a vi-
lágra. 

Üzeni ezzel azt, hogy a lel-
künknek nemcsak földi, ha-
nem földön túli táplálékra, 
erőre van szüksége. És üzeni 
azt, hogy Isten ezt a szükséget 
be akarja tölteni az ember éle-
tében.

A kiáradó Szentlélek gyö-
keres fordulatot hozott. A 
visszahúzódó, félénk aposto-
lok bátran hirdették Krisztus 
evangéliumát: Isten meg-
váltotta az emberiséget. Az 
apostolok arra hívták az em-
bereket, hogy tárják ki szívü-
ket Isten Lelke előtt. Akik ezt 
megtették, engedték, hogy Is-
ten hasson rájuk, közösségre 
találtak a gyülekezetben, sze-
retettel teltek meg, jobb em-
berré váltak. A lelkük épült a 
Szentlélek által.

Pál apostol Isten Lelkét az 
erő, a szeretet és a józanság 
Lelkének nevezi.

Szükségünk van erőre! Van, 
aki azt éli meg, hogy a lelki 
ereje kevés. Kevés a minden-
napok szürkeségéhez, ahhoz 
hogy elviselje: mindig minden 
ugyanaz. Kevés az erő feletti 
utakhoz: a rendkívüli, embert 
próbáló feladatokhoz, a gyász-
hoz, a betegséghez. Kevés az 
erő ahhoz, hogy formáljunk, 
alakítsunk, hatással legyünk 

a világban. Isten az erő Lelkét 
adja. Vagyis meg tudja újíta-
ni lelki erőnket, képessé tud 
tenni, hogy elhordozzuk ter-
heinket, hogy ne temessenek 
maguk alá a mindennapi és 
rendkívüli kihívásaink.

Szükségünk van a szeretet-
re. A szeretet hiányának sok 
jelét látjuk. Szenvedünk tőle, 
de hozzá is lehet szokni. A 
feltétlen, el nem múló szere-
tet keveseknek adatik meg. A 
gyűlölet hatalmát látjuk, meg 
a hatalom szeretetét. Néha 
látjuk, hogy a szeretet hatal-
ma milyen csodákat tud okoz-
ni életekben. De miért csak 
néha? Miért nem a szeretet 
erőterében élünk? Miért fogy 
el? Miért nem tudjuk megtar-
tani? Isten a szeretet forrása. 
Azért akarja Lelkét adni ne-
künk, hogy a szeretet ne fo-
gyjon el, hanem napról-napra 
megújuljon bennünk.

Szükségünk van a józanság-
ra. A józan, letisztult gondola-
tokra, a bölcsességre, a helyes 
értékítéletre, döntéshelyzete-
inkben támaszra. Az emberi 
ész egyre inkább megismeri 
a minket körülvevő és a ben-
nünk lévő világot, de ugyan-
úgy hoz rossz döntéseket is, 
nem lát át helyzeteket, nincs 
birtokában olyan receptnek, 
amivel mindig jó döntéseket 
tud hozni. Egy mai embernek 
– felmérések szerint – napon-
ta 30-40-nel több döntést kell 

meghozni, mint 100 évvel ez-
előtt. Hogyan tehetjük ezt jól, 
miközben nincs több időnk és 
elveszni is könnyű a világban. 
A Biblia emberei igyekeztek 
mindig Istennel kapcsolatban 
maradni azért, hogy ebből fa-
kadóan jó, építő döntéseket is 
tudjanak hozni. Ha kérdezték 
Istent, ő válaszolt, utat mu-
tatott. Szükségünk van erre 
a vezetettségre, józanságra! 
Isten azért is adja nekünk Lel-
két, hogy jó döntéseket hoz-
hassunk.

A lélek állapota változó, a 
lélek sokszor lemarad, elfogy, 
erőtlenné válik. A Szentlélek-
kel megtelt apostolok az őket 
hallgatóknak azt mondták, ve-
gyék, fogadják be Isten Szent-
lelkét. Ezt javaslom én is az 
olvasóknak: kérjék, fogadják 
be Isten Lelkét, aki az erő, a 
szeretet és a józanság Lelke!

Laczay András
lelkipásztor

Forrás:metropolita.hu
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A Katonatelepi Sport Egyesület 
(KTSE) éves közgyűlése
2018. április 26-án tartotta, 
jogszabályban előírt, a 2017-
es működési évről szóló, éves 
közgyűlését a KTSE. A jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő-
en, és a meghívóban előre je-
lezve, a határozatképesség, a 
meghirdetett időpontban még 
nem volt meg, a fél órával ké-
sőbbi időponttól azonban már 
elérte a szükséges létszámot. 
A közgyűlés levezető elnöke 
Balla Krisztián a KTSE elnöke 
volt, és a korábban, az egye-
sületi tagok számára kikül-
dött meghívóban közöltekkel 
megegyezően vette sorra a 
napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2017-es év-

ben végzett munkáról.
2. Pénzügyi beszámoló.
3. 2018-as tervek elfogadá-

sa.
4. Műfüves pálya használa-

tának szabályai.
5. Egyebek.
A közgyűlésen jelen volt 

Falu György önkormányzati 
képviselő, és Szentesi Zoltán 
KTSE alelnök is.

1. 2017-ben végzett tevé-
kenység.

- Felgyorsult az egyesületi 
tagfelvétel (jelenleg 60 fő fe-
letti a létszám).

- A szabadidős és sport te-

rület földdel való feltöltése 
megtörtént, a műfüves pálya 
megépült, és felavatására ün-
nepélyes keretek között sor 
került. Ennek során egy kis 
labdarúgó torna is megszerve-
zésre került.

- Az áramellátás kiépítése 
megvalósult, és a terület be 
lett kerítve.

- A KTSE szervezésében és 
pénzügyi segítségével a Kato-
na Zsigmond parkban szüreti 
napot tartottunk, ami nagy 

siker volt. Jellemző hogy nem 
csak Katonatelepiek vettek 
részt rajta, hanem sokan kilá-
togattak Kecskemétről is.

- Sok embert vonzott a 
közös karácsonyfa állítás, 
melynek keretében egy fenyő-
fát ültettünk, ami a későbbi 
karácsonyi ünnepségeket is 
szolgálni tudja. Ezzel egyide-
jűleg, egyéni felajánlásokból, 
sikerült néhány dísznövényt 
is a park területén elhelyezni. 
A beszámoló ezen részét a 

közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta.

2. Pénzügyi beszámoló
2017-ben a KTSE 5 141 000 

Ft-ból gazdálkodott. Forrása 
nagy részben önkormányza-
ti támogatás volt, valamint a 
tagdíjak és egyéb pályázatok, 
valamint részben már a pá-
lyahasználati díjak is adták 
a pénzügyi alapot. (Az Egye-
sületnek jelenleg 64 hivata-
losan regisztrált tagja van!) 
Ez a pénz nagyrészt beruhá-
zásokra, fejlesztésekre lett 
felhasználva. Az elkészült be-
ruházások összértékének ez 
csak töredéke, sok társadalmi 
munkával, közösen elvégzett 
munkákkal egyesületi tagok és 
szimpatizánsok is hozzájárul-
tak ehhez. 

A KTSE pénzügyi bonyolítá-
sában számos klub és szak-
csoport és klub támogatása 
is lehetővé vált (Baba-mama 
Klub, Nyugdíjas Klub stb.). 
Még a 2017 évi költségvetés 
terhére, a Katona Zsigmond 
emlékpark számára a sétány 
mentén kihelyezendő 6 db pad 
és 4 db csikktartó is beszer-
zésre került. Ezek beépítése 
2018 elején megtörtént. 

Bízunk benne, hogy ezek a 
közösség kényelmét szolgáló 
eszközök, megfelelő állapot-
ban, ott is maradnak! A Pénz-Sütögető helyek a háttérben a játszótérrel

A Sportcentrum látványterve a Platán utca felől
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ügyi beszámolót a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta.

3. 2018-as tervek
- A Sportcentrumban, a já-

tékterek köré tervezett 400 
méteres futó pálya építése el-
kezdődött. Befejezése május 
végére várható. Használata 
ingyenes lesz, és ahogy többen 
felvetették, ez a létesítmény is, 
ahogy a többi is, elsősorban az 
itt élők, itt lakók igényeit kell, 
hogy kiszolgálják.

Időben ezt követi a B33-as 
egy kosárlabda pálya megépí-
tése, még 2018-ban.

Amint az elmúlt néhány 
évben bebizonyosodott, a 
közösségi fejlesztések meg-
valósításához, a tervezéstől 
a kivitelezésig, rengeteg időt 
és persze pénzt igényelnek, 
vagyis folyamatosan válhatnak 
valóra. A távlati tervek között 
szerepel egy több-célú épü-
let megvalósítása is (öltözök, 
zuhanyzók, belső klubtevé-
kenységekhez kisebb termek). 
A közös elhatározástól a vég-
ső avatásig évek is eltelhet-
nek. Ezért kérjük a türelmét 
mindazoknak, akik szeretnék 
ezeket a szabadidős és sport 
tevékenységekre szánt beru-
házásokat azonnal megvaló-
sítani. Annak érdekében, hogy 
a beruházásokat alaposan elő 
lehessen készíteni, az egyesü-
let csináltatott egy látványter-
vet, ami alapja lehet egy teljes 
beruházási csomagnak a kö-
vetkező néhány évre. Ez a lát-
ványterv teljes részletességgel 
látható volt a közgyűlésen egy 
powerpoint diasorozatban. 
Ebből emelnénk most ki két 
jellemző részletet, a teljesség 
igénye nélkül.

A műfüves pálya mögötti 
erdős területen sütögető he-

lyek, lengő tekepálya és egy 
gyermekjátszótér kialakítását 
tervezzük. Ez nem lesz egysze-
rű, mert a szigorú erdő védel-
mi törvényeket be kell tartani, 
egyeztetni kell a hivatalos er-
dészeti szervekkel. A megvaló-
sítás csak ezek után kezdhető 
el.

Még csak elképzelés szintjén 
van, egy a látványterven már 
feltüntetett, salakos tenisz-
pálya és egy labdarugó nagy 
füves pálya kialakítása is. Sok 
az érdeklődő ez iránt, de itt az 
anyagi fedezet megteremtésé-
hez mindenképpen saját erő is 
kell.

Az egyesület ebben az év-
ben is megszervezi az egyre 
népszerűbb szüreti napot, 
még nem dőlt el, hogy miként 
osztjuk meg a rendezvény le-
bonyolítását az emlékpark és a 
sportcentrum között.

Meg szeretnénk 2018-ban is 
szervezni a hangulatos kará-
csonyfa állítást az emlékpark-
ban saját erőből.

A 2018-as terveket, tartal-
mas vita után, a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta.

4. A sportpályák pálya 
használatának szabályai.

Már korábban megállapítás-
ra került, hogy a pálya kulcsai 
Tóth Lászlónál és Balla Krisz-
tiánnál vannak. Elérhetőségeik 
megtalálhatók a pálya bejá-
ratánál elhelyezett eligazító 
táblán. A műfüves labdarúgó 
pálya használat díja: 3000 Ft/ 
óra. Ez 10 fő esetén 300 Ft/ 
fő, ami nem túl nagy anyagi 
teher. Tudni kell, hogy a pálya 
megvalósítása külső forrásból 
történt, a pálya fenntartása, 
karban tartása, takarítása, 
világítása pénzbe kerül, és az 
egyesület kell, hogy finanszí-
rozza!

Konkrét eset kapcsán szóba 
került itt is, hogy ez a létesít-
mény is, mint a többi az itt 
élők, az itt lakók részére lett 
létre hozva, az itteni emberek 
rengeteg munkájával. Nem 
másoknak készült. A város 
más részeiben lakók igényei, 
térítési díj ellenében, csak 
akkor teljesíthetők, ha nincs 
katonatelepi lakos a pályán. 
Vegyes (katonatelepi és más 
helyekről érkező pályahaszná-
lók, a rájuk eső bérleti díjat ki 
kell, hogy fizessék. Felvetődött, 
hogy a nem egyesületi tag, de 
katonatelepi fiatalok (18 év 

alattiak) bizonyos időszakok-
ban ingyenesen használhassák 
a műfüves pályát. Május lesz a 
kísérleti hónap a pálya haszná-
lattal kapcsolatban.

A futópálya használata min-
denki számára ingyenes, a B33 
kosárlabda pálya használatát, 
annak elkészülése után fogjuk 
szabályozni.

A jelen lévők megígérték, 
hogy ezt rendszeresen és 
szigorúan fogják ellenőrizni. 
Ugyanez vonatkozik az emlék-
parkra is. Sajnos a szabadidős 
területre kihelyezett csikk-tar-
tókat már szétdobálta pár fia-
tal, akik nappal, munkaidőben, 
iskolaidőben csavarognak az 
utcákon! Úgy tűnik, sem iskolá-
ba nem járnak, sem dolgozni. 
Többen fogunk erre figyelni és 
kérjük a polgárőrök és közel-
ben lakók segítségét is.

Hosszas vita után a közgyű-
lés a pálya használatának sza-
bályait egyhangúan elfogadta.

A rendezvény végén Falu 
György képviselő úr összefog-
lalta az elhangzottakat, majd 
sok sikert kívánt nekünk az 
itteni létesítmények használa-
tához.

Összeállította: Varga Zsolt

Miután Katonatelepi Közügyek 
következő száma csak má-
jus első napjaiban lesz kész 
nyomtatott formában, és a 
határidő közeli, a Facebookon 
adtuk közre az alábbi, nyugdí-
jasokat érintő felhívást. 

Mivel nyugdíjas olvasó-
ink nem mindegyike tagja 
a Facebook-csoportnak, és 
nehezebben jutnak hozzá 
gyors információkhoz,  az 
alábbiakban próbáljuk újra 
közreadni a CédrusNet Kecs-
kemét Program  vezetőjének 
felhívását, melyet korábban 

Falu György képviselő Úrnak 
juttatott el.

A CédrusNet Kecskemét 
Program újabb fontos mér-
földkövéhez ért, a mai napon 
bejelentettük a Hivatásos 
Nagyszülő képzésünk elindí-
tását. 

Az 5 hetes térítésmentes 
kurzus 2018. május elején in-
dul. Azoknak az 50 éven felü-
lieknek a jelentkezését várjuk, 

akik szívesen vállalnak amo-
lyan pótnagyszülő szerepet 
gyermekes családoknál. 

Ez a munka egyszerre kie-
gészítő jövedelem és a család-
hoz tartozás öröme. 

A képzés során a hallgatók 
új ismereteket szereznek az 
idősödésről, a modern gyer-
meknevelésről, a generációk 
közötti konfliktusok okairól és 
megoldásáról, a családi életet 

meghatározó tényezőkről, az 
egészséges életmódról, táp-
lálkozásról.

Kérjük, segítsen abban, 
hogy ez a lehetőség minél 
több potenciális jelentkezőhöz 
eljusson. Ha van olyan levele-
zési listája vagy felülete, ahol a 
hír megjelenhet, továbbítsa a 
levelünket a mellékletben sze-
replő szórólappal együtt.

Támogatását előre köszön-
jük.

Üdvözlettel:
Sárközy Erika

CédrusNet programvezető

Nyugdíjas Klub
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Az év ötödik hónapja legtöb-
bünk számára az egyik leg-
kedvesebb időszak. Minden vi-
rágzik, hajt és zöldül, de ez az 
időszak az, amikor a kártevők 
és kórokozók is teljes erővel 
támadnak. Május igen változa-
tos hónap, tapasztalhattuk ezt 
már a megelőző hónap során, 
Katonatelepen is, a márciusi 
sok csapadék után áprilisi nyár 
köszöntött be, és a természet 
is egy kicsit megzavarodott, 
hiányzott a korábbiakban meg-
szokott folyamatosság a növé-
nyek fejlődésében. Az áprilisi 
középhőmérsékletet tekintve, 
az utóbbi 30 év adataival ösz-
szevetve 4-5 OC-al magasabb 
átlaghőmérsékleteket mér-
hettünk, néha extrém magas 
maximumokkal, de a minimum 
hőmérsékletek is szélsősége-
sen változtak.

 Országosan tavaszt remél-
tünk, de már nyárban is volt 
részünk, és ez jól látható ab-
ban is, hogy a virágzás min-
den növény esetében rövidebb 
időre korlátozódott. Gyümöl-
csöskertünkben már gyakorla-
tilag minden fánk elvirágzott, 
a virágszirmok lehullása után 
már látható, hogy szorgosak 
voltak-e az egyre kisebb lét-
számban található méhek és 

más beporzó rovarok, de látni 
már a kötődést is. A rendkí-
vül csapadékos március után 
az április száraz volt, a sokévi 
átlag (40 mm) felét sem érte 
el, különösen Katonatelep kör-
nyékén. 

A május hátralévő részében 
még fázhatunk is,hiszen jön-
nek a egyik nap fagypont körüli 
hajnalok, másnap 25 fok fölöt-
ti hőmérsékletek. Tavaszinak 

mondjuk, de ha hétágra süt a 
nap, akkor megcsillantja a nyá-
ri arcát. Jönnek a Fagyosszen-
tek (Szervác, Pongrác, Bonifác 
– május 12.-14.), amikor elő-
fordulhat fagyos, hideg idő, és 
még Orbán napja is tartogat-
hat meglepetést a kertművelők 
számára.

KERTÜNK – HÁZUNK  n  Katonatelepi Közügyek

Dr. Kerényi Zoltán

Fontosabb teendők a májusi kertben
Virágok, dísznövények

A fagyosszentek elmúltával 
ültessük a szabadföldbe az 
összes fagyérzékeny, egynyári 
virágot (körömvirág, pillangó-
virág, dísznapraforgó, orosz-
lánszáj tátika, stb.)

Időszerű a gyep újravetése, 
pótlása magvetéssel a régi fű 
közé, és a földlabdás, konténe-
res, fás növények is kiültethe-
tők még májusban. (konténere-
sek az év folyamán máskor is).

A hagymás virágok május-
ban (pld. tulipán, gyöngyvirág, 
nárcisz) már elvirágoznak, 
hagyjuk őket visszahúzódni, s 
csak az elszáradt leveleket tá-
volítsuk el, ez megalapozza a 
következő évi bő virágzást.

A leander mínusz 5 fokot is 
elvisel, de igényli az átültetést, 
visszavágást, valamint az erő-
teljes tápanyag utánpótlást és 
a gondos pajzstetű eltávolítást, 
különösen a melegebb helyen 
átteleltetett egyedek.

Zöldségek és fűszernövények
A hónap elején el kell vetni 
azokat a magvakat, amelyek 
áprilisban még nem kerültek a 
földbe.  Bimbós kelt, fejes és 
vörös káposztát még május 
20-ig (védett helyre) vethe-
tünk, de azért hasznosabb, ha 
palántaágyban történt előne-
velés után csak május végén 
kerülnek a szabadba. A hónap 
közepétől   jöhet a fagyérzé-

keny növények: a  bab, a pa-
radicsom, a paprika, a dinnye, 
az uborka és a tök vetése vagy 
kiültetése. Ne feledkezzünk 
meg a sűrű magvetéssel indí-
tott növényeknél a ritkításról 
(a sárgarépa, a petrezselyem, 
a hónapos retek, a retek, a sa-
láta és a hagyma).

Még csak óhajtjuk a má-
jusi csapadékot, hiszen az 
öntözés meghatározó ebben 
a hónapban, ha a talajunk   
csapadékhiányos, öntözéssel 
kell kielégítenünk a növények 
vízigényét, különösen a fris-
sen ültetettekét. Ne perme-
tezzük a növényeket - ezzel 
csak a port mossuk le róluk -, 
alapos öntözést kell végezni.

Gyümölcsöskert
Bármennyire is sajnáljuk, de 
az új telepítésű gyümölcsfá-
kon ne hagyjunk az első évben 
gyümölcsöket fejlődni. Ezek a 
termések gyengítik a fa növe-
kedését, vagyis mindenképpen 
szedjük le akár a virágot, akár 
a termést ezekről a fiatal fákról.

A gyümölcsfákon kezdjük 
meg a  zöldhajtások váloga-
tását. Távolítsuk el a tőről 
jövőket, a törzsmagasság 
alattiakat, és az oldalágak és 
vezérvesszők mellett meg-
jelent fölösleges hajtásokat 
távolítsuk el, vágjuk le a az 
egymást keresztező, a koro-
na közepe felé növő ágakat is. 

Őszibarack esetén különösen 
fontosak ezek a műveletek, 
törekedni kell a szellős, laza 
szerkezetre.

A gazdák és növényeik 
számtalan ellenséggel kell 
még, hogy megküzdjenek, 
sorban és tömegével fognak 
megjelenni a rovarkártevők, 
mint az alma- és körtedarázs, 
cseresznyelégy, lisztharmat,a 
különböző szövőlepkék, vala-
mint a gombák, molyosodás, 
monília, tetvek, melyek ellen 
a növényvédelem segítségével 
lehet csak a kesztyűt felven-
ni. Amit vegyszerek nélkül is 
megtehetünk, az a gaz irtása 
a fák tövénél, nem megsértve 
a fa felszín közeli gyökereit. 
Nyúljunk bátran a környe-
zetbarát megoldásokhoz, ne 
féljünk a biogazdálkodástól! 
(Javaslom, keressék fel a Bi-
okultúra Egyesület honlapját 
ennek megismerésére.

Növényvédelem
Májusban találkozhatunk kert-
jeink legtöbb kártevőjével!

A cseresznyelégy május vé-
gén, június elején rakja le petéit 
az érésben lévő cseresznyébe. 
Függesszük ki időben a fákra 
a sárga lapokat! Akasszunk ki 
csapdát a levéltetű ellen.

A sárgabarack és a megy-
gy száraz ágait vágjuk le, és 
monília fertőzés esetén éges-
sük el, nagyon nagy a fertőzési 

nyomás idén is, különösen a 
csonthéjasok (őszibarack, kaj-
szibarack, cseresznye, meggy, 
szilva) esetében, a virágzás 
után, és csapadékos időjárás 
esetén. 

Ahogy az őszibarack lombo-
sodnak, fokozódik a tafrina ve-
szélye is. Az őszibarackosok, 
de újabban a mandula, szilva 
esetében is, az egyik legvesze-
delmesebb betegség a tafri-
nás levélfodrosodás. Tüneteit 
tavaly májusi számunkban vá-
zoltuk. Rügyfakadásig a legha-
tékonyabb a rezes lemosó per-
metezés, de rügyfakadás után 
már réztartalmú szerekkel 
nem szabad permetezni, mert 
egyes fajták réz érzékenyek, és 
ledobják lombjukat! 

A szőlő védelmét a lemosó 
permetezésen túl már virág-
zás előtt meg kell kezdeni, akár 
az atkafertőzés mérséklésére, 
akár lisztharmat megelőzése 
céljából. A virágzás ideje alatt 
kerüljük a szőlő permetezését. 
A lisztharmat mellett fontos a 
védekezés a peronoszpóra el-
len is. Aszályos években szinte 
nem is kell vele foglalkoznunk, 
csapadékos évjáratban viszont 
az egész termést gyorsan elvi-
heti. Az első permetezéseket 
adott helyzetben akkor érde-
mes elkezdeni, mire a szőlő 
hajtásai elérik a 15–20 centis 
hosszúságot (május közepén). 
Az első permetezés kontakt-
hatású réz, cineb, mankoceb, 
vagy kaptán hatóanyagú sze-
rek valamelyikével történhet.

(Forrás: időkép.hu)
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Szűrővizsgálatok Katonatelepen
Több mint másfél éve kezd-
tük praxisunkban a korcso-
portos szűrővizsgálatok 
végzését rendelési időn 
kívül.

2016. októberétől 2017. 
december végéig az 55-65 
éveseket kerestük meg, és 
ajánlottuk fel számukra a 
prevenciós vizit lehetőségét, 
amivel a megkeresettek több 
mint 50%-a élt is. 

2017. januártól a 45-55 
évesek vizsgálatával folytat-
tuk a korcsoportos szűrést. 
A rendelési időn belül nincs 
lehetőség ilyen komplex vizs-
gálatra általában az időhiány 
miatt. 

A prevenciós vizit lebonyo-
lítását praxisunkban hárman 
végezzük. 

A háziorvos, a körzeti ápo-
lónő és az adminisztrátor. A 
találkozókat szerdai és csü-
törtöki napokon szervezzük 

a rendelési idővel ellentétes 
időpontban.  Ekkor csak a be-
hívott személyeket fogadjuk. 

Az adminisztrátor: Kohut-
né Meggyesi Katalin, telefo-
non keresi meg a pácienseket 
és egyeztet időpontot. Fontos 
ez azért, hogy a várakozta-
tást illetve az üres időket el-
kerüljük.

Az ápolónő, Gajdácsi 
Frankné Icuka fogadja a pá-
cienst. 

– adatlapot töltet ki a 2-es 
típusú cukorbetegség kocká-
zatának a felmérésére. 

– a törzskartonon a szülők, 
és a páciens korábbi betegsé-
geit, adatait rögzíti. 

– Vérnyomást mér
– EKG-t készít. 
– Ezt követően a szüksé-

ges beutalókat kiadja attól 
függően, hogy milyen to-
vábbi vizsgálat indokolt és 
szükséges. (Labor vizsgálat, 

hasi ultrahang, szemészet, 
stb.) 

Az ajánlott szűrővizsgála-
toknak meghatározott gyako-
riságát szakmai ajánlás alap-
ján tesszük. 

Vannak vizsgálatok, amit 
2-3-5 évente célszerű végez-
ni, és van, amit évente. Erről 
tájékoztatjuk a pácienseket. 
Gyakrabban, csak orvosilag 
indokolt esetben szükséges 
labor, hasi-UH stb. végzése. 

Előfordult a megkeresések 
során, hogy szeretné igénybe 
venni a hívott személy a vizs-
gálatot, csak egyéb elfoglalt-
ságai miatt későbbi időpont-
ban lenne számára alkalmas.  
Készséggel ajánlom fel, hogy 
jelezze ezt felénk, amikor 
már időszerű, hogy eljöjjön, 
és egyeztetünk időpontot. 
Bármely munkanapon 12–13 
óra között a 76-471-428 tele-
fonon hívhatja a rendelőt. 

Jó tapasztalatunk, hogy a 
felhívottak kedvesen, udva-
riasan fogadják megkeresé-
seinket. Örömünkre szolgál, 
hogy a praxisközösség továb-
bi lehetőséget biztosít majd 
más szakemberek segítsé-
gének igénybevételére is. Ne 
feledjék, az időben felismert 
probléma időben kezelhető!

Jó egészséget kívánok!

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

A záporvirág, vagy más né-
ven napvirág, törpe gerbera, 
az őszirózsafélék családjába 
tartozó, igen dekoratív, nap-
fénykedvelő és viszonylagosan 
szárazságtűrő dísznövény. Az 
utóbbi időkben rendkívüli mó-
don megnövekedett a Kato-
natelepen épülő kertes házak 
száma, és legtöbbjükben bi-
zonyosan eltelik egy hosszabb 
időszak, míg a növényzet lehe-
tővé teszi árnyasabb területek 
kialakulását. Ezeken a telkeken 
is színessé varázsolhatjuk kör-
nyezetünket ezzel az igénytele, 
de annál pompázatosabb vi-

rággal, melyek színskálája igen 
változatos (rózsaszín, narancs, 
fehér, piros, sárga).

Napos ágyások kedvelt egy-
nyári növénye. Nagyméretű, 

mutatós virágait csak napsü-
tésben nyitja. Kedveli a kissé 
homokos, tápanyagban gazdag 
talajokat, viszonylag száraz-
ságtűrő, de a nyári öntözést 

hosszan tartó virágzással há-
lálja meg, májustól szeptem-
berig ontja virágait. Bár eredeti 
élőhelyén, Dél-Afrikában évelő, 
a mi időjárási körülményeink 
közötte nem telel át, egynyári. 
Ültethető akár edénybe, akár 
ágyásokba, csoportosan is, 
10-30 cm magasra nő, enyhe 
illatú. Ültetése történhet mag-
ról, de vásárolhatunk palántá-
kat is. A magokat 18-22 fokos 
hőmérsékleten nevelhetjük elő 
februártól-áprilisig. A palántá-
kat 15-20 cm-es tőtávolsággal, 
május közepétől ültethetjük ki 
a szabadba.

A hónap növénye: záporvirág (Gazania rigens)

A Katonatelepi Baba-Mama klub MÁJUSI programkínálata 
Május 10. csütörtök, 10 órától „Dalolgató” zenés–gitáros 

foglalkozás István bácsival: (700 Ft/alk.), helyszín: Református 
Templom kisterme

Május 17. csütörtök, 10 órától Zenebölcsi Roszikné Ildikó-
val (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme

Május 29.  kedd, 10 órától Évzáró Baba-Mama klub Nagy-
solymosi Andrea védőnővel (ingyenes), helyszín: Katonatelepi 
Fiókkönyvtár

Júniustól a Baba-Mama programok szünetelnek, szeptem-
bertől folytatjuk! 

Minden kisgyereknek vidám nyarat, sok szép élményt kívá-
nunk!
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

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

Falu György önkormányzati képviselő: 0630/621-0898
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK

Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00

Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.  

Tel.: +3676 471 486
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

Az egészségügyi alapellátás újraálmodása Katonatelepen
Az egészségügyi alapellátás 
(ez alatt, többek között, a fel-
nőtt és gyermek háziorvosi 
praxisokat értjük) évtizedekig 
jól teljesített. Az elmúlt évek 
demográfiai változásai, az 
egyre nagyobb hangsúlyt kapó 
megelőzés, az egészségtuda-
tos életvezetés, mind-mind 
olyan tényezők, melyek a je-
lenlegi ellátórendszer újrater-
vezését, vagyis a rendszer 
korszerűsítését vetik fel. Kecs-
kemét MJV a most induló un. 
Praxisközösség-projekt egyik 
nyertese. A praxisközösség 
több praxis együttműködését 
jelenti olyan új, a rendelőben 
elérhető szolgáltatások nyúj-

tása vonatkozásában, mint 
a gyógytorna, a dietétikai ta-
nácsadás, ill. a mentálhigiénés 
foglalkozás. Az együttműködő 
praxisokban nyílik lehetőség 
az előbbi szakemberek célzott 
igénybevételére. 

A Kecskemét Praxiskö-
zösségben hat felnőtt és két 
gyermekpraxis együttműkö-

déséről van szó. Katonatelep 
kivételezett helyzetét az adja, 
hogy Dr. Serfőző Katalin dok-
tornő révén a felnőtt lakosság, 
míg Dr. Fischer László révén 
a gyermekek részére nyílik le-
hetőség egy szélesebb ellátási 
formát elérni, igénybe venni. 

Az új működési forma 
ugyanakkor nem lehet telje-
sen idegen a katonatelepiek 
számára, hiszen Serfőző dok-
tornő révén már bevezetésre 
került az un. prevenciós ren-
delés. Az egészségmegőrzést, 
a betegségek időbeni felderí-
tésével a betegségmegelőzést 
szolgálni hivatott speciális 
„rendelési” forma a projekt-

ben általánosan elérhetővé 
válik majd mindenki számára. 
A gyerekkorra adaptált szűrési 
programot Fischer doktor, és a 
mellette dolgozó Nagysolymo-
si Andrea védőnő segítségével 
tudjuk a jövőben elindítani. 

Országos viszonylatban 
50-60 praxisközösség lesz 
hivatott arra, hogy a jövőbeni 
magyar alapellátási modellt 
bevezesse. Ezek egyike a Kato-
natelepi praxisokat is magába 
foglaló Kecskemét Praxiskö-
zösség. 

Kecskemét, 2018. április
Dr. Gaszner András

Kecskemét Praxisközösség 
szakmai vezető

Véradás 
Katonatelepen

2018. május 26-án (szombaton) 
véradás lesz Katonatelepen 

a Magyar Vöröskereszt szervezésében. 
A véradás a Mathiász János Általános 

Iskola Családi napja 
keretében kerül 
meghirdetésre. 

Minden katonatelepi 
lakos szeretettel várunk 

az iskolában, 
9–11 óra között.


