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Június: vakáció kezdete, Szent Iván hava, nyárelő
Medárd nekünk megártott,
alaposan bemártott,
három hete csak zuhog,
ázik a bab s a murok,
petrezselyem zöldje is
és a holtak földje is.
Ázik, ázik a búza,
fejét a víz lehúzza,
beillene zsenge nádnak:
bokán fölül vízben állhat...”
(Csoóri Sándor: Medárdi eső)

közvetlen földrajzi környezetünkhöz, de komoly hatással
voltak rá.

JELES NAPOK, ÉVFORDULÓK
JÚNIUSBAN
Június 4.
A Nemzeti összetartozás napja
2010-ben az Országgyűlés
302 szavazattal 55 ellenében, 12 tartózkodás mellett
a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni
békediktátum
aláírásának
napját, június 4-ét. A nemzeti összetartozás melletti
tanúságtételről szóló törvényt alátámasztja, hogy a
Trianonban megkötött szerződés (inkább diktátum) szerint Magyarország lemondott

Szlovákiáról Csehszlovákia,
Horvátországról, Szlovéniáról és a Bánság egy részéről
Jugoszlávia, a Bánság másik részéről, Erdélyről és a
Partiumról Románia javára,
valamint Burgenland Ausztria része lett. A konferencia
adatai szerint mintegy 3 millió magyar lakost csatolt el a
béke, amely viszont kimondta
az ország függetlenségét. A
szerződés értelmében a történeti Magyarország (Horvátország nélküli) 282 ezer négyzetkilométer területéből 93
ezer négyzetkilométer (33%)
maradt magyar fennhatóság
alatt. Az 1910. évi népszámláláskor összeírt 20.886.487
főnyi népességből 7,6 millió
(36%) került az új államhatárok közé. Az elcsatolt terüle-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

tek lakosságából 3.241.895
(30%) magyar anyanyelvű és
nemzetiségű volt, s mintegy
fele összefüggő tömbben, közvetlenül az új államhatárok
mentén élt.

Június 5. Szent Bonifác napja
Angol származású német
katolikus püspök, vértanú volt,
június 5-én pogányok ölték
meg. A legenda szerint halála
helyén forrás fakadt. Működésének köszönhetően meghonosodott a római liturgia,
különös tekintettel a római
keresztelési szertartásra, valamint hathatósan védte a cölibátus eszméjét. Németország
apostolaként tisztelik, Fulda
város, valamint a sörfőzők és
a szabók védőszentje. Érde-

(Folytatás a 2. oldalon!)

Június az év hatodik hónapja
a Gergely-naptár szerint, és
30 napos. Nevét Júnó római
istennőről kapta, aki Jupiter
felesége volt. Ezt igazolni látszik, hogy a rómaiaknál június
1-jén ülték meg Júnó temploma avatásának emlékünnepét.
A magyar népi kalendáriumban Nyárelő, Szent Iván hava.
A hónap fontos mezőgazdasági eseményének, az aratásnak
kezdete is megjelenik a jelképrendszerben. A sárgászöld ruhás, repülő ifjú, fején éretlen
kalászkoszorúval, jobbjában
a hónap jegyének, a Ráknak a
jelével, baljában a hónap terményeivel teli tállal, erre utal,
és az ábrázolásokban megjenik egy árpát sarlózó parasztlegény képe is, homlokán len
koszorúval.
Több jeles vallási ünnepet is
találhatunk júniusban, többet
már ismertettünk az előző évi
júniusi számban, most inkább
a kevésbé ismert, de jelentős
emlékek közül idéznénk néhányat, még ha nem is kötődnek

Folytatás az 1. oldalról
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kesség, hogy alsó álkapcsa a
Főszékesegyházi Kincstárban
található Esztergomban.

Június 8. Széll Kálmán
születésének évfordulója
175 éve született Széll Kálmán, aki 1899 és 1903 között
Magyarország miniszterelnöke volt.1866-ban jogtudományi doktori oklevelet szerzett
a pesti tudományegyetemen.
Pályafutását 1867-ben, a Deák-párt és a Balközép egyesülése után, 1875 márciusától
1878. októberig pénzügyminiszteri tisztséget töltött be.
Erélyes és takarékos miniszter
volt, megszervezte az adófelügyelői intézményt, és legnagyobb sikereként létrehozta
az Osztrák-Magyar Bankot.
1896-tól az interparlamentáris konferencia elnöke volt.
1897 végén, az egyre jobban
elmélyülő válság idején ismét
aktívan bekapcsolódott a politikai életbe, a Bánffy-kormány
bukása után, 1899. 02. 26-án
nevezték ki miniszterelnökké,
valamint a belügyminiszteri
tisztséget is betöltötte. 1902ben megkötötte az új gazdasági kiegyezést az osztrákokkal.
Kormánya széles körű támogatást élvezett, majd a véderőfejlesztés miatt ismét kiújultak
az ellentétek. 1911. után már
csak a gazdasági életben vállalt szerepet. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia
igazgatótagjává választották.
Nevét Budapest egyik legismertebb köztere viseli.

Június 10. Bíró László
szabadalmaztatja
a golyóstollat 75 éve
A későbbi feltaláló az orvosi
egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve
a festészeten át az autóversenyzésig sok mindennel.

1932-től több folyóiratnak és
lapnak volt munkatársa, így
került a nyomdák közelébe. Ott
aztán addig-addig nézegette a
nyomdagépeket, míg kitalálta,
hogyan lehet összeállítani a
folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy
golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan
fejlesztett toll-találmányaira,
a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön
végezte. Párizson keresztül
Argentínába vezetett az útja,
és használható, ma is ismert
golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban, 75 éve. A
sok más találmánnyal is rendelkező Bíró, Buenos Airesben
hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között,
hogy választott hazájában az ő
születésnapja, szeptember 29.
az Argentin Feltalálók Napja. A
magyar alkotó elme diadalát
mutatja Bíró munkássága is.

Június 15. Erkel Ferenc
halálának 125. évfordulója
Ezen a napon hunyt el Budapesten Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz
megzenésítője, a magyar zenetörténet egyik legnagyobb
alakja. Erkel Ferenc gyerekkorától kezdve zene közelben élt,
hiszen tanító édesapja egyházi
karnagy is volt. Tanulmányait
befejezve, 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak, majd zongoraművészként és alkalmanként
zeneszerzőként, illetve karmesterként kereste kenyerét.
Első operája, a Bátori Mária
1840-ben készült, 1844-ben
mutatták be a Hunyadi Lászlót,
majd megnyerte azt a pályázatot, amelynek köszönhetően
ő zenésíthette meg Kölcsey
Himnuszát. 1853-ban az ő vezetésével alakult meg a Filhar-

2018. június
móniai Társaság, 1861-ben
pedig bemutatták leghíresebb
operáját, a Bánk Bánt. Későbbi művei már nem voltak igazán sikeresek, viszont rendkívül sokat tett a főváros zenei
életének felvirágoztatásáért.
1875-ben közreműködött a
Zeneakadémia megalakításánál, főzeneigazgatója lett az
1884-ben megnyílt Operaháznak, mindemellett nemzetközi
hírű sakkozó is volt.

Június 18. Horthy Miklós
150 éve született
Kenderesen született, 1868.
június 18-kán a legújabb kori
magyar történelem egyik legmegosztóbb, legellentmondásosabb személyisége. Az Osztrák–Magyar Haditengerészet
tengerésztisztje, 1909–1914
között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként
a flotta utolsó főparancsnoka
volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá
léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat.
1920. március 1-jétől 1944.
október 16-áig ő volt a Magyar
Királyság kormányzója. Estorilban (Portugália), 1957. február 9-kén emigrációban halt
meg, 1993. szeptember 4-én
temették újra Kenderesen. A
II. világháborúban betöltött
politikai szerepét ma is sokan
kutatják, elemzik, vitatják.

Június 22. Weöres Sándor
születésnapja
105 éve, 1913. június 22kén született Szombathelyen
Weöres Sándor Kossuth- és
Baumgarten-díjas magyar költő, író, műfordító, irodalomtudós. Hányatott általános iskolai tanulmányai után 1932-ben
tudott leérettségizni, majd az
Erzsébet Tudományegyetem

jogi karán tanult, átment a
bölcsészkarra (földrajz-történelem szakra), végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Ekkorra már a
Nyugat írói, költői jól ismerték
munkásságát és a későbbiekben is hihetetlen munkabírású igazi közéleti ember volt,
a kultúra igazi nagykövete.
Nemzetközi
elismertségén
túlmenően, alighanem a mai
nemzedékek is kedvelik kön�nyed, de elgondolkodtató stílusát, zseniális rímeit. 1989.
január 22-én, Budapesten
hunyt el.

Június 29. Péter Pál napja
az aratás kezdete
A népi hagyomány szerint
június 29-e Péter, Pál napja az
aratás kezdete. Sok a munka a
földeken, nagy ünneplést nem
tartanak ilyenkor.
Szent Iván napján (Június
24.) történik a kalászszemle.
A gazdák szerint a búza ebben az időben kezdi hányni a
kalászát, a töve megszakad,
megáll a növekedésben. Megérik a vágásra.
Hagyományosan a legkorábban érő kalászosok - az őszi
meg a tavaszi árpa - betakarításával kezdődik az aratás
Szent Iván nap környékén, ám
a rozs, majd a búza Péter Pál
nap környékén válik vágáséretté. A zab aratásával zárul a sor.
A munka végeztével következik az aratóünnep, amely a
középkorban is szokás volt,
ám érdekes megemlíteni, hogy
1901-ben agrárminiszteri rendelet is előírta az aratási mulatságok megrendezését.
Az idő múlásával felcserélődött a betakarítás és az
ünneplés sorrendje: az aratóünnep manapság nem a
nagy munka végén, hanem a
kezdetén, a Péter-Pál nap közelében kerül megrendezésre
országszerte.
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Nagyobb óvoda és bölcsőde is kellene

és 300 millió Ft-ért aszfaltburkolat a vasúton túli gyűjtőút első 900 méterére
No és egy jelzőlámpás csomópont a Szőlőskert/441/Jegenyefa utca csomópontjába,
ezen kívül egy közösségi ház
célját is szolgáló kommunális
épület a Sport és Szabadidő
központhoz, játszótér a Katona Zsigmond emlékparkba,
az iskola sportolásra alkalmas
területeinek rendbetétele, parkoló építése. Rendbe kellene
tenni a buszvárókat, új kerékpárút is jó lenne, no és a 441es teljes felújítása.
Biztosan tudnám folytatni a
sort, ami így is elég hosszú,
pedig csak a településrész
egészét érintő fejlesztéseket
írtam le. Egyik létjogosultsága sem nagyon kérdőjelezhető
meg. A vasúton túli út aszfaltozása lóg ki kicsit a sorból,
mert az a településrész egészére kisebb hatással van. Az
ott élőknek mégis az a legfontosabb, ezt majdnem 150
aláírással megerősítve petíció

formájában el is juttatták a
város vezetéséhez. Talán a
bölcsőde is még egy vitatható
fejlesztési elképzelés, tekintettel arra, hogy Hetényegyházában közel háromszoros
a bölcsődei gyermeklétszám,
és Kadafalván is több volt a
csöppségek száma a legutóbb
2 éve megvizsgált adatok
alapján. Pontosabban a megvalósítás időpontja vitatható,
nyilván hamarabb épül Hetényben, mint Katonatelepen.
Ezek ettől még valós fejlesztési igények. Apró lépésekkel
haladva előre, ebbe az irányba
haladunk. Sokan lesznek, akik
gyermeke már javában iskolás,
amikorra itt bölcsőde lesz, a
Sportpálya kommunális épülete sem fog egy-két év alatt felépülni – legalábbis nem teljes
egészében. Természetes, hogy
ennek ez, annak az, amannak amaz a fontos. Egyszerre
nem megy minden. És az is

természetes, hogy egy-egy ötletet, felvetést „bedob” valaki
a köztudatba, erre sokan fellelkesednek. Ezt tudnunk kell
kezelni – nekem is, Önöknek is.
Nem rohangászhatok a polgármesterhez hol ezzel, hol azzal,
aszerint, hogy kinek éppen mit
sikerül a Facebookra beírni. Az
igényekkel azonban én is és a
polgármester is tisztában vagyunk, a lehetőségeket igyekszünk megragadni. Jó példa
erre az iskola teljes felújítása,
amiről a ciklus elején álmodni
sem mertem volna, igazgatónővel csak egy 50 m2-es tető
javításában reménykedtünk,
amikor jött a TOP-os lehetőség. Ez így működik. Ezért kérek mindenkit arra, hogy legyen
türelmes. A városrész elindult
a fejlődés útján, ez nem kétséges. De nem lehet mindent
4-5 év alatt megvalósítani. Éljünk tisztességben, barátságban, látogassuk a közösségi

Falu György
önkormányzati képviselő
Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
rendezvényeket, lakjuk be a
Sportpályát, legyen minél több
egyesületi tag, írassa mindenki
a helyi iskolába a gyermekét, a
többi szépen kialakul.

Van Önnek 840 ezer Ft megtakarítása?
Évi 8% kamatígéret – újabb „Questor-botrány” van kialakulóban?
Sok év fáradságos munkájának
eredménye általában egy magasabb
pénzösszeg. Ilyenkor merül fel a
kérdés: mit kezdjünk a megtakarításunkkal? A közelmúlt egyik befektetési botránya hívja fel már sokadszor
a figyelmet arra, hogy bizony nagyon
észnél kell lenni.
De akkor hogyan lehet évi 8% hozamot
elérni ma, amikor már évek óta 1% alatt
van a jegybanki alapkamat?! Elég baj az,
sóhajtoznak a betétesek, Istenem, de jó
– hálálkodnak a családot alapító fiatalok,
vállalkozások. Újabb bizonyíték: nincsen
olyan, ami mindenkinek egyformán jó!
Lássuk a csodát: mindössze a címben
szereplő 840.000 Ft-ot kell befektetni, és
ezzel a befektetéssel évi mintegy 67200
Ft hozamot lehet elérni, ez éppen 8%-os
kamatráta.

forrás: (bacs-napkollektor.hu)

Na persze, egy évig, aztán eltűnnek
a pénzemmel! Ez a helyes magatartás,
ilyenkor kell nagyon óvatosnak lenni! Mi
tehát a garancia, hogy a 840.000 Ft-tunkkal nem „lépnek le”? Egyáltalán, adhat-e
manapság bárkinek, bárminek a szava,
ígérete, szerződése garanciát?

6,5 kW-os napelem rendszer
Teljesítmény
Bekerülés
1,5 kW
840.000 Ft
2 kW
1.021.610 Ft
3 kW
1.330.410 Ft
4 kW
1.694.740 Ft

Megtakarítás havonta
„Hozam”/év
5600 Ft/hó (8%)”(a jelenlegi árak mellett)
7500 Ft/hó (8,8%) (a jelenlegi árak mellett)
11.200 Ft/hó (10,1%)” ( a jelenlegi árak mellett)
14.600 Ft/hó (10,34%)” ( a jelenlegi árak mellett)

Szerencsére erre a kérdésre nem kell
válaszolnunk, sőt, fel sem kell tenni a
kérdést! Arról van szó ugyanis, hogy manapság 840.000 Ft-ért már – ahogyan
mondani szokták – tokkal vonóval telepítenek egy napelemes rendszert, ami 1,5
kW teljesítményű. Az átadás pillanatától
napsütéses időben termeli az áramot, és
ha éppen nincsen semmi bekapcsolva, a
megtermelt energia bekerül a villamos
hálózatba, a villanyóra – leegyszerűsítve – ilyenkor visszafelé pörög. Ha jól
választjuk meg a házi naperőmű teljesítményét, akkor a nyári hónapokban lesz
elegendő többlettermelésünk, hogy a telet is „kifussa”.
Jó szívvel bíztatok tehát mindenkit,
hogy gondolkodjon el egy ilyen fejlesztésen, mert nem csak a környezetnek tesz
jót, de a pénztárcának is.
Végezetül lássunk néhány elérhető áru
konfigurációt és az éves „hozamukat”.
Hangsúlyozom, hogy a beruházás legfontosabb hozadéka, hogy aki megtermeli a
saját villamos energia szükségletét, az
függetlenné válik a mindenkori villanyáram árától!
Falu György
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Ismerjék meg közelebbről újságunk
felelős szerkesztőjét dr. Kerényi Zoltánt
Bizonyára nem minden olvasó tudja, hogy tulajdon képen
ki is ő, milyen végzettségű embert takar a ,,felelős szerkesztő” titulus. Zoltán, okleveles vegyészmérnök, nyugalmazott igazgató, címzetes egyetemi docens és igazságügyi szakértő. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit?
Azt hiszem, úgy is fogalmazhatok, mivel egy nagy tudású
ember, aki érzékeny a közügyek, az embert érintő, és
érdeklő kérdések iránt, ezért vállalta el újságunk szerkesztését. Tudatosan, pontosan, hónapról-hónapra, – illetmény nélkül,- adja az ötleteket, majd az anyagok bekérése után, mint egy profi újságíró szerkeszti számunkra
mindig a következő újságot. Ő az újságunk lelke!
– Kedves Zoltán, megkérlek, hogy mutatkozz be az
olvasóinknak. Induljunk el
attól a naptól, amikor szüleid nagy örömére megláttad a napvilágot.
– Háborús gyereknek számítok, hiszen 1944-ben születtem Budapesten értelmiségi (orvos) családban. Ez
később okozott is némi problémát az iskolai felvételiknél.
Édesapám a katonaságnál,
majd munkaszolgálatosként,
a fronton volt, majd hadifogságban, így sokáig nem is láthatott, édesanyám nevelt.
– Hol végezted iskoláidat?
– Iskolai tanulmányaimat
a lakóhelyünkhöz közeli általános és középiskolákban
végeztem. (A Madách Imre
Gimnáziumba
járt,
apai
nagyapámtól kezdődően az
öcsémig, a család minden
férfi tagja.) Gimnáziumi éveim, tanáraim, osztálytársaim,
máig meghatározó alapot adnak életemnek, a közösségi
lét mindennapjaiban.
– Tanulmányaid befejeztével, hol volt az első munkahelyed?
– Két fontos fordulópont
volt életem elején, az egyik,
hogy –értelmiségi származásom miatt- nem vettek fel
a Budapesti Műszaki Egyetemre, ezért egy évig a GANZ
MÁVAG-ban dolgoztam, mint
segédmunkás, amit a mai napig sem bántam meg. Igazi
lecke volt a közösséghez való
alkalmazkodásból, más típusú emberek mindennapjaival,
gondjaival, örömeivel való
megismerkedésből. 1963-tól
a Budapesti Műszaki Egyetem

vegyészmérnöki karán tanultam, majd 1968-ban végeztem
a Mezőgazdasági Technológia
szakon. Néhány hete vettem
át aranydiplomámat, ami talán a második fordulópontot
jelenti. Végzés után három
évig tudományos segédmunkatársként a Mezőgazdasági
Kémiai Technológia Tanszék
fehérje kísérleti üzeménél
dolgoztam, majd 1971-től az
Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetbe, Budapesten a Hermann Ottó úti,
történelmi múltú épületekbe
kerültem, ahol, mint tudományos munkatárs borkémiai
kutatásokkal
foglalkoztam.
Az Intézetben végigjártam a
ranglétra fokait, egészen a tudományos főosztályvezetőig.
Közben megszereztem a2mezőgazdasági tudomány kandidátusa CSc)” tudományos
akadémiai fokozatot.
– Mikor, hogyan kerültél
Kecskemétre?
– Ez egy kalandos, kacskaringós történet, akárcsak
magának a szőlészeti és borászati kutatásnak a sorsa.
1975-ben Romány Pál. Az
MSZMP „ tudománypolitikai” döntése értelmében,
elrendelte a kertészeti kutatások földrajzi átrendezését,
Bács-kiskun Megyei, főleg
Kecskeméti központokkal, így
a Szőlészeti és Borászati Kutató fokozatos áthelyezését.
Ez nagy megrázkódtatásvolt
a nemzetközi hírű kutató gárda szempontjából, sokan nem
vállalták a vidékre költözést,
főleg a családosok. Jómagam,
akkor már egy gyermekkel
vállaltam a kihívást és 1982ben még a család nélkül, majd

1985-től a családdal együtt
Kecskemétre költöztem. Az
Intézet központja Kisfáéiba
került, lakóhelyem, pedig az
egyik telephelyhez közel, Katonatelepen alakult ki. 33 éve
élünk itt a vasúti átjárón túl,
egy Talfájai tanyán.
– Milyen munkaköröket
töltöttél be?
– Kezdetben tudományos
főosztályvezető, majd tudományos
igazgatóhelyettes pozíciót töltöttem be, és
végleges nyugdíjba vonulásomig, 2015-ig a most már
a NAIK égisze alá tartozó
Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás, Katonatelep,
igazgatója voltam.1974-75ben, egy éven át, a Müncheni
Műszaki Egyetemen voltam
DAAD ösztöndíjasként, és
a tokaji borok finomösszetételét kutattam. Közben a
Kecskeméti Kertészeti Főiskolán és a a Budapesti Corvinus Egyetemen is oktattam
borkémiát és technológiát,
valamint Brüsszelben az EU
egyik szőlészeti és borászati
szakbizottságában képviseltem hazánkat. kollégáimmal
együtt sok EU finanszírozású
nemzetközi projektben voltam témavezető is.
– Van-e olyan kedves élményed, a ranglétra megmászása során, amit szívesen megosztanál velünk?
– A viharos, költözködéses,
átszervezéses évek egyik furcsa „eredménye” volt, példá-

ul, hogy korábbi főnökömnek
én lettem a felettese, de végig
szoros baráti kapcsolat volt
közöttünk és közösen oldottunk meg sok szakmai problémát. Mindeközben igyekezetem a lehető legjobb szakmai
és emberi kapcsolatokat kialakítva elismertséget szerezni a szőlő-bor ágazat elismert
személyiségeivel, mintegy jelezve, hogy a kémia, biokémia,
vegyészet nem ellensége a borászatnak, hanem szerves része és segítője. A 90-es évektől komoly erőket fordítottam
a Duna –Tisza közi szőlő és
bortermelés
fejlesztésével
kapcsolatos
kutatásokra,
projektekre, a nagyüzemi
és tradicionális borkészítés
egyensúlyának megteremtése
érdekében.
– Jól tudom, hogy még a
mai napig tanítasz?
– Bár már a kezdetektől
szívügyem volt az oktatás,
sajnos ma már aktívan nem
foglalkozom vele, 70 év fölött
már jogilag sem egyszerű,
oktatói feladatokat ellátni,
de amennyiben igény van rá,
most is szívesen vállalok el
egy-egy előadást, borbemutatót, vagy szakmai zsűrizést,
diplomamunka
bírálatokat.
Ezen túl menően, minthogy
fizikai közelségben van a kutatóintézet pincészete, szívesen konzultálok, mondok
véleményt a kollégák szakmai
munkáival kapcsolatosan.
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– Mint szakértői kamara
tag, milyen ügyekben kérik
az igazságügyi szakértői
véleményedet?
– 2009 óta vagyok az IM
által bejegyzett igazságügyi
szakértő, jogosítványom a borászat és az élelmiszerbiztonság területére szól. Korábban
leginkább a borhamisítással
kapcsolatos peres ügyekben
rendeltek ki a bíróságok, vagy
kértek fel magán szakértésre
az ügyfelek. Ma már inkább a
borok autentikus eredetével,
megjelölésével
kapcsolatos
ügyek dominálnak.
– Úgy tudom, hogy tudományos szakkönyvek szerzője is vagy. Kérlek, mesélj
nekünk erről is egy pár
szót.
– Önálló kötetem nem jelent
meg, de több kiadványban
szerepelek
társszerzőként,
belföldi és külföldi szakkönyvekben, valami 100-nál több
publikációm is van szakfolyóiratokban.
Legismertebb
írásaim a biobor készítéssel,
valamint a tokaji borokkal
kapcsolatos tudásanyag ismertetésével foglalkoznak.
– Majdnem elfeledtem
megkérdezni, hogy mely
borrendeknek vagy a tagja?
– A Kecskeméti Mathiász János Borrend rendes tagja vagyok, valamint a Tokaji Borlovagrend tiszteletbeli tagjának
is megválasztottak.1996 óta
a Magyar Borakadémia rendes
tagja is vagyok.
– Milyen elismeréseket
kaptál több évtizedes munkádért?
– Tudományos munkásságom, valamint közösségi tevékenységem elismeréseként
megkaptam Bács-kiskun Megye Tudományos Díját, Kecskemét város Mathiász János
díját, valamint a Kocsi Pál
díjat, számos munkahelyi, minisztériumi elismerés mellett.
– Minden ember életében
nagyon fontos a család, sőt
azt mondják, hogy minden
sikeres ember mögött áll
egy kincset érő asszony.
Kérlek, párszóban mutasd
be a kedves családodat.
– Feleségemet több mint
ötven éve ismertem meg,46
éve vagyunk házasok, ő ugyan
nem szakmabéli, de mint gazdasági ügyintéző több éven át
Kutató Intézetben dolgozott.

Két nagykorú fiam közül az
idősebb jogász és egy lányunokánk is van.
– Mivel én nem olyan régen kerültem a szerkesztő
bizottságba, így nem tudom, hogy mióta vagy szerkesztője lapunknak?
– A Katonatelepi Közügyekkel én sem túl régen ismerkedtem meg, mint olvasó, majd
szerző. A 2014-ben megalakult szerkesztőség (Borsos
Mihály, id. Tóth Viktor, Kisberk
Hella) felkért a „Kertünk-Házunk” rovat vezetésére. Ezúton
is köszönöm megtisztelő bizalmukat. 2015-ben, -különféle személyes és szakmai prob-

település más részein élőkkel is személyes eszmecserét
folytatni. Általában jó kapcsolatkiépítő embernek tartanak,
ezért viszonyunk, ha nem is
mindig problémamentes, de
jónak mondható. Amint arról
régebbi lapszámokban közöltem is írást, fontos feladatnak
tekinteném egy valódi, jól működő közösségi élet kialakítását Katonatelepen. Ez azonban rendkívül nehéz. A régi
katonatelep emberi arculata,
a népesség összetétele gyökeresen megváltozott, és ha
szétnézünk a világban, látszik,
hogy mindenütt kimerültek
azok a tartalékok, melyekkel
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het ez a mai materiális világ
ideológiái szerint. Én bízom
benne, hogy a vallás, az iskola
és a sport képes lesz egy egységes közösséget kovácsolni
Katonatelep jelenleg nagyon
heterogén
népességéből.
Ezért szeretnék még tovább
dolgozni az újságnál, amen�nyiben a bizalmat továbbra is
megkapom, és egészségem is
engedi.
– Kedves Zoltán, azt azért
szeretném elmondani, hogy ez
az interjú közkívánatra született. Sokan megkerestek, hogy
szeretnének hallani a te életedről, mutassalak be az itteni
lakosoknak téged is. Hát, meg-

Avatásom a Borakadémia tagjai közé

lémák miatt- a szerkesztőség
átalakult, és személyemet
kérték fel a felelős szerkesztői feladatok ellátására. Azóta
végzem ezt a munkát, természetesen mindenféle anyagi
ellenszolgáltatás nélkül, remélem, többé-kevésbé mindenki
számára megfelelően.
– Tőled is megkérdezem,
hogy ismered e szomszédjaidat, és milyen viszonyt
ápolsz velük?
– Minthogy lakhelyem a Talfája tanyavilágban található,
fizikailag kevés kontaktus lehetséges szomszédokkal, csak
a közvetlen szomszédokkal
lehet napi személyes kapcsolatot tartani, de igyekszem a

meg tudták szervezni az emberi közösségeket. Szellemileg kiürültek, felületessé váltak, nem képesek feladatukra,
az embert elhelyezni egy csoportban. Az ember társas lény,
és csak azok a sikeresek, melyek képesek csapatba szervezve törekedni a közös cél
eléréséért. Ez nagyon jól látható Katonatelepen is, annak
ellenére, hogy látszat közösségi felületek (Facebook, stb.)
működnek. Megint csak a történelem példáját alapul véve,
úgy tűnik, hogy az elárvult
emberek egyetlen lehetséges,
megmaradt közösségi tere a
vallás, bármelyik, bármen�nyire is meghaladottnak tűn-

tettem. Kívánok számodra nagyon jó egészséget, maradj
továbbra is olyan aktív, mint
eddig voltál a munka minden
területén. Az olvasók nevében nagyon szépen köszönöm
fáradságos munkádat. Azt
kívánjuk, hogy a lapszerkesztés mellett láss el minket, a
jobbnál jobb kertészkedési
tanácsokkal, ötletekkel, mert
hiszen itt mindannyian kertészkedünk és ismerjük azt az
érzést, hogy milyen jó dolog az
általunk megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani.
De talán a legnagyobb boldogság számunkra a viruló virágok illatozása kis kertünkben.
Lejegyezte: Nagy L. Éva
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Katona Zsigmondra emlékeztünk
a Mathiász Iskolában
1828. május 1-jén született Katona Zsigmond, településünk névadója. 1867
májusában,
családjával
együtt költözött Kecskemétre, és a gyógyszerészet
vált megélhetése forrásává. Színes egyénisége következtében hamarosan a
városi élet „kovásza” lett,
hihetetlen munkabírásával
kapcsolódott be a városi értelmiség küzdelmes
munkájába.
Születésének 190. évfordulójára történő megemlékezés
első lépéseként a Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért
Alapítvány pályázati felhívást
tett közzé. A pályamunkákban
arra voltunk kíváncsiak, hogy
a tanulóinknak milyen elképzeléseik, fejlesztési javaslataik
vannak Katonatelep közeli és
távoli jövőjével kapcsolatosan.
Az alkotásokat rajz- és esszépályázat formájában, jeligével
vártuk a diákjainktól, május
folyamán.
Azon túl persze, hogy a gyerekek a fantáziájukra hagyatkoztak, egyetlen komoly iskolai feladat sem képzelhető el
előzetes kutatómunka nélkül.
Segítségül hívtuk a Katonatelepi Fiókkönyvtár forrásanyagait, továbbá május 10-én iskolánk 8. osztálya ellátogatott
a kecskeméti Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeumba.
Mészáros Ágnes muzeológus
tartott nekünk előadást az
öt teremben elhelyezett „Két
évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti
emlékei
Bács-Kiskun megyében” című
kiállításról. Hallhattunk információkat a 19-20. századi

gyógyszerkészítés eszközeiről
és a gyógyszertárakról, illetve megismerkedtünk Katona
Zsigmond gyógyszerészettörténeti munkásságával is.
Közeledvén május végi
családi napunkhoz, egy műsorral is készültek a 6-7. osztályos tanulók. Középpontba
helyezve Katona Zsigmond
gyógyszerészi hivatását, barátságát Mathiász Jánossal,
a korszakban tomboló betegségeket, illetve a gyógyszerészi ajánlásokat a különböző
egészségügyi
problémákra.
Tagintézmény-vezetőnk, Kisberk Hella segítségével május
26-án előadott műsorunkat a
tudományosság hangsúlyozása mellett igyekeztünk interaktívabbá tenni.
Ez azt jelentette, hogy a
gyerekek közvetlenül is megismerhették azokat a gyógynövényeket, amelyeket akár mi
magunk is termeszthetünk a
kertünkben. A friss növényeket
kezükbe vehették a gyerekek,
jellegzetes illatukról, virágukról, levelükről pedig igyekeztek
felismerni a citromfüvet, mentát, zsályát, oregánót, bazsalikomot, levendulát.
A bemutató után következett a rajz- és esszépályázat
eredményhirdetése a Kato-

natelep jövőjére vonatkozó
elképzelésekből válogatva. A
rajzpályázatra minden évfolyamból számos pályamunka
készült, esszét négy tanuló írt.
A rajzokat évfolyamonként értékeltük, a díjakat a Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány aján-

rendezvényeken, most itt saját
iskolájukban az iskola tanulóinak és szülőknek mutatták be
a tanév során tanult dalokat.
A következő program a túrának kedvező napos időben
egy kerékpározás volt Nagykőrösre a felső tagozatosoknak, Lakosa Zsolt és Törőcsik
Zoltán kollégák társaságában.
Ezúttal is köszönjük a sportot
kedvelő szülőknek, hogy a gyerekekkel tartottak erre a kis
túrára.
Az alsósok közösen kézműveskedtek a tanító nénikkel, míg a túrán részt nem
vevő felsős diákok játékos
feladatokkal, társasjátékkal,

lotta fel, a díjazottak oklevelet
kaptak és könyvjutalomban
részesültek. A gyermekrajzokból készített kiállítás az iskola
előterében látható.
A megemlékezés végén fellépett a Pántlikák elnevezésű
citera és énekegyüttesünk. A
csoport tagjai valamennyien
4. osztályos tanulók, és 4. éve
tanulnak énekelni és citerázni
Krajcsó Bence citera oktatóval. A tanév során számos
felkérést kaptak különböző

ping-pongozással közös beszélgetésekkel töltötték idejüket.
A melegben jól esett az iskolához kiérkező fagyis autó
fagylalt kínálata, de az ételről
sem feledkeztünk meg. Lángost, hamburgert, hotdogot
készítettek nekünk itt helyben
az iskola udvarán, így közös
ebédeléssel zárult a nap programja.
Halasi Nelli
magyar tanár
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VÁLLALKOZÁSOK KATONATELEPEN

Ismerjük meg közelebbről a katonatelepi
,,Önért” üzletek tulajdonosát
Vásárlási szokásaink az elmúlt húsz évben óriási változásokon mentek keresztül. A multik megjelenésével most
már válogathatunk, hogy melyik üzletbe is menjünk vásárolni. Zömében a szolgáltatás színvonala dönt, de ma
már igen sokan döntenek az mellett, hogy magyar tulajdonban van-e az üzlet. Nem kevesen még azt tartják
szem előtt, hogy egy helyen sok mindent meg lehet vásárolni, de legalább ugyan ilyen arányban az üzlet közelsége miatt döntenek egy-egy bevásárló hely kiválasztása
mellett.
Katonatelepen két élelmi- férjemmel és a nagyobbik fiszer bolt van. Megkértem tu- ammal.
lajdonosát, Katikát, hogy muA rendszerváltás után fogaltatkozzon be az itt lakóknak, mazódott meg az ötlet – 1989
hiszen vele nem találkozha- – hogy bele kellene fogni vatunk mindennap, de az ő veze- lamilyen vállalkozásba, éleltésével egy nagyszerű csapat miszerbolt megnyitásába. Az
dolgozik, hogy mindennapi vá- első üzletet a Mályva utcán
sárlási igényeinket kielégítsék, nyitottuk meg 1990 júniusászakmai tanácsokkal segítsék. ban. Nagy örömmel fogadták a
– Katika, legyen kedves, lakosok, mivel a lakosság ellámutatkozzon be az olvasók- tása nem volt megoldott.
nak, azoknak, akik az ön
A Lugas soron 1992 ápriüzletét választották, hogy lisában nyitottunk, mert úgy
a mindennapi szükségletei- láttuk, hogy az ott élők is
ket itt, ezekben a jól felsze- igénylik a szolgáltatást.
relt üzletekben szerezzék
Később mind a két helyen
be.
bővítettük az üzletet, hogy
– Takács Józsefnének hív- minél nagyobb áruválasztéknak. Férjemmel együtt 38 kal jobban ki tudjuk elégíteni
éve élünk Katonatelepen. Két a vevők igényeit. Még a férjem
fiúnk, két menyünk és öt uno- garázsát is feláldoztuk, hogy a
kánk van. Szerencsés helyzet- raktározást is megoldjuk.
ben vagyunk, mert a nagyszüAz üzlet neve is azt mutatja,
lők és a család is segítettek hogy a vevőkért vagyunk. Önöminket az életünk folyamán.
kért. Önért. Mindig a vevőkért
– Bizonyára élelmiszer dolgoztunk, dolgozunk.
kereskedelmet tanult? Hol
– Emlékszik még a kezdevolt az első munkahelye? ti nehézségekre? Mik voltak
Van e olyan személy akire azok?
szívesen emlékezik vissza,
– Kezdetben a nyitva tartás
hogy a szakma csínját-bín- még rövidebb volt. Délben beját elleshette tőle?
zártunk. Szerdán zárva volt
– Kereskedelmi Szakközép- az üzlet. De a vevők igénye
iskolában 1972-ben végeztem. más volt, ezért módosítottunk
Majd leérettségiztem a Berkes rajta. Így most már hétfőtől
Ferenc Kereskedelmi Szakkö- vasárnapig várjuk a vásárlózépiskolában. Az első munka- inkat.
helyem az Univer 16. számú –
– Döntését hogyan fogadHunyadivárosi – ABC-ben volt. ta a család? Segítenek e önOtt sokat segített Bagi Árpád, nek a munkában?
aki tapasztalt vezető volt.
– A család támogatóan állt
– Mióta él Katonatelepen? hozzá. Mindenki ott segített,
Mikor gondolta, hogy itt ahol tudott.
üzletet fog nyitni?
– Mivel én is a vásárlójuk
Amikor elkezdték kioszta- vagyok, tudom, hogy önnél
ni Katonatelepen az első tel- nem cserélődnek a dolgokeket, akkor érkeztünk ide a zók. Vannak, akik már év-

Takácsné Katika

tizedek óta itt dolgoznak.
Elmondaná, hogy mi ennek
a titka?
– Családtagként, barátként
tekintek rájuk. Szeretik a vevőket és ezt a szeretetet legtöbbször vissza is kapják, kapjuk.
Ha csak lehet, katonatelepi
munkatársakkal dolgozunk,
hiszen így a kapcsolat sokkal
személyesebb közöttünk és a
vásárlóink között is. Sokat köszönhetek nekik, hogy a lelkes,
becsületes, aktív munkájukkal
segítik a munkánkat.
– Igen, ön árban nemigen tud versenyre kelni a
hipermarketekkel, hiszen
alacsony árat, csak mennyiségi vásárlással lehet elérni, de úgy gondolom, hogy
azt, hogy önnél pár forinttal többe kerülnek a dolgok,
azt pótolják az előzékeny,
udvarias, kedves kiszolgálással.
– Igyekszünk mindig a „jó
árat” keresni. Szegedről, Debrecenből, Szolnokról, Nagykőrösről, Kiskunfélegyházáról,
Szentesről, Ceglédről és természetesen Kecskemétről is
érkeznek az akciós áruk, melyeket olcsón igyekszünk eladásra kínálni vevőinknek.
Sokszor mondják vásárlóink, hogy van olyan termékcsoport, amelyek kedvezőbb
áron találnak meg az Önértben, mint például a városban. Nem leszámítva az időt,
üzemanyagot,
fáradságot,
amivel a városi bevásárlás jár.
– Ki segít önnek a válasz-

tékot összeállítani? Talán
nem is tudok olyan a háztartásban használatos dolgot mondani, ami önöknél
nem található meg. Hozzávetőlegesen hány ezer cikk
található az üzletében?
– Az árukészlet összeállításában sokat segítenek a vevők. A kolléganők felmérik az
igényeket és igyekszünk ezeket
minél hamarabb beszerezni.
Több ezer árucikk található
nálunk. Vannak állandó árucikkek, de igyekszünk a piac
és a kor igényeinek is folyamatosan megfelelni.
– Milyen nehézségek vannak, amelyek nehezítik az
önök munkáját?
– Időhiány. Sokszor 24 óra
is kevés. Saját szabadságra
nem nagyon emlékszem az elmúlt 30 évben.
– Néha ön is be szokott
állni a pult mögé. Szeretném megkérdezni, hogy
hogyan jellemezné a katonatelepi vásárlókat? Egyszerűek, igényesek, kedvesek, mogorvák stb.?
– Vásárlóink nagyon hálásak, hogy ennyi mindent lehet
nálunk kapni. Természetesen
nincsenek egyforma vásárlók,
de igyekszünk mindenkinek
a kedvében járni. Nagyon sok
kedves visszatérő vásárlónk,
törzsvásárlónk van, akik értékelik a munkánkat. Reméljük, hogy mindenkinek tudunk
segíteni, ötletet adni bevásárlásához. Ha pedig valami
ideiglenesen hiányzik, vagy új
termékként új igényként jelentkezik vásárlóink részéről
igyekszünk a legrövidebb időn
belül biztosítani.
– Katika, nagyon szépen
köszönöm a beszélgetést és
köszönöm, hogy megengedte,
hogy egy kis bepillantást nyerjünk az ön életébe, üzletébe.
Kívánok önnek és csapatának
nagyon jó egészséget, töretlen
munkakedvet, sok, elégedett
és kedves vásárlót.
Lejegyezte: Nagy L. Éva
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25 éves a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye
Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye. A kecskeméti Urunk men�nybemenetele-társszékesegyházba
érseki hálaadó szentmisére, az arborétumba családi majálisra hívta május 26-án a híveket a jubileumi programokat szervező Parázs Pasztorális
Központ.
A hálaadó szentmise főcelebránsa és
szónoka Bábel Balázs érsek volt, együtt
misézett vele az egyházmegye számos
papja.
A köszöntőben Bábel Balázs a jubileum
jelentőségére hívta fel a figyelmet: egy
egyházmegye születését ünnepeljük – ez
a nap a hálaadás, valamint az erőgyűjtés
alkalma az útra, ami előttünk áll. Az érsek
elmondta, az egyházmegyei határokat 25
évvel ezelőtt azért rendezték, mert lelkipásztori szempontból szükséges volt. A
trianoni békeszerződés után az „épségben” maradt egyházmegyék kezelhetetlenül nagyok voltak, míg a határ mentiek
elveszítették területeiket. A változások
hatását a papok életére személyes élményeinek elmesélésével példázta a főpásztor: váci egyházmegyésként élt benne a
remény, hogy papként visszakerül egykori gimnáziuma városába. Kecskemét
azonban 1993-ban a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye része lett, így a remény
szertefoszlott, mígnem 1999-ben érsekké
nevezték ki. A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye, ahogy neve is jelzi, kettős
központúvá vált.
Múltba tekintő, a jelen feladatait megfogalmazó és jövőbe mutató beszéddel
fordult Bábel Balázs érsek a jubiláló közösséghez. Emlékeztetett, hogy az egyházmegye múltja nemcsak a most ünnepelt 25 évből áll, hanem része a kalocsai
érsekség 1016 éve és a Kecskemétet egykor magába foglaló történelmi Váci Egyházmegye 990 éve is. Magyarország sokat
szenvedett területe az, ahol ez a két egyházmegye elhelyezkedik. A tatár és a török
pusztítása, tűzvész, földrengés sokszor
semmisítette meg itt az emberek vetését,
rombolta le a templomokat. A történelmi
Magyarország e területe szenvedett a legtöbbet. Tanulságos, amit mesélni tudna.
Az itt élők nagy árat fizettek azért, hogy
a keresztény felekezetek megmaradjanak.
Ma mi is a megújítás feladata előtt állunk.
Azt, hogy hány templomunk, iskolánk,
intézményünk van, könnyű számba venni. Azonban a lényeg, maga a keresztény
lelkület, sokkal nehezebben megfogható.
Ugyanakkor ez az, ami megtart, ez a túlélés záloga.
Küldetésünk lényegét Krisztus titokzatos teste, az Egyház képével fejezhetjük ki – mondta a szónok. Test, melyben
minden tagnak feladata van, melyben

mindenkire szükség van. Tagnak lenni
ebben a testben Krisztus követését jelenti. Azt kell keresnünk, mit tenne ma,
a mi feladataink közepette Jézus. Ma ez
az élet sokszor árral szemben úszás, ami
bomlasztóbb, mint egykor az üldöztetés
volt. Az üldöztetésben ugyanis kihullott a
gyáva, aki viszont maradt, az megerősödött. Ezzel szemben a ma problémái – az
elvilágiasodás, a közöny, a fásultság, a
hasznosság és célszerűség dominanciája – sebzetté teszik az emberi lelket, és
az értékek iránti érdeklődés nehezen ébreszthető fel. Bábel Balázs szerint emberségben kellene gazdagabbnak lennünk,
úgy kellene élnünk, hogy azt mondják a
körülöttünk élők, „bárcsak én is köztük
lehetnék”. Ilyenek vagyunk? – buzdított
kérdéssel számvetésre az érsek, aki azt
fogalmazta meg feladatul a jubileumon,
hogy törekedjünk a helytállásra a mindennapokban a keresztény ember józanságával és Krisztus szeretete által sürgetve.
Most kell helytállni, hogy legyen jövő, és
az keresztény szempontból értékes legyen. Ez a mi felelősségünk.

„Az egyházmegyénk közösségét ünnepeljük” – mondta Finta József pasztorális
helynök, a Parázs Pasztorális Központ vezetője, a nagytemplom plébánosa, aki az
ünneplés folytatására, családi majálisra
hívta a híveket. A helyszínt a Kecskeméti Arborétum adta, ahol az egyházmegye
egyik 300 éves műemlék kápolnája áll.
Tulajdonképpen a kápolna köré létesítették 1986-ban Göbölös Antal tervei alapján az arborétumot. A majálisra közel
háromszázan látogattak ki.
A közös ebéd elfogyasztását követően
Finta József mutatta be az egyházmegye
pasztorális életét, melynek középpontjában négy terület áll: a gyermekek hitoktatása, az ifjúság- és a családpasztoráció,
valamint a karitász.
A pasztorális helynök ismertette a főegyházmegyében folyó hitoktatás statisztikáit és képet adott a kiemelt programokról is: évente hittanversenyre hívják a
tanulókat, amelyekre mintegy öt-hatszáz
gyerek jelentkezik. A hittanos sportverseny a tíz esperesi kerületi fordulóval
mintegy ezer diákot vonz. A plébániák által szervezett hittanos programok egész
évben sok gyereket megmozgatnak, ezek

leginkább az év ünnepeihez kapcsolódnak, de a közösségépítés szempontjából
fontosak a kirándulások, a táborok, a játszóházak is. Az egyházmegyében kiemelt
figyelemmel foglalkoznak a hitoktatókkal
és a katolikus iskolák pedagógusaival is.
Lelkinapok, lelkigyakorlatok, továbbképzések szerveződnek a mintegy kétszáz
hittanárnak és a közel hatszáz pedagógusnak. Akkora már a létszám, hogy
veszélybe kerül programjaink személyessége – fogalmazta meg a pasztorális
helynök azzal kapcsolatban, miben keresnek új utakat. Fontosnak tartják továbbá,
hogy belekapcsolódjanak az Egyház országos vérkeringésébe is.
Az ifjúság-pasztoráció területéről fényképekkel illusztrálva mutatta be a kiemelt
programokat Finta József. Ezek mindegyike hagyománnyá vált az évek alatt.
Beszélt a pünkösdi ifjúsági találkozóról, a
bugaci lelkigyakorlatos táborról, a 72 óra
mozgalomhoz kapcsolódó kezdeményezésekről, valamint a közösségépítési céllal
rendezett egyházmegyei ifjúsági napról.
Fontosnak tartják a pasztorációban a plébániai szintet, ahol a legtöbb a tennivaló. Bekapcsolódnak országos rendezvényekbe, csoportjaik járnak Nagymarosra,
eljutnak a világtalálkozókra is. Elindult
az ifjúságivezető-képző tanfolyamuk, e
kurzust ettől az évtől kezdődően tizenhat
fiatal végzi.
A családok lelki gondozása területéről
szólva a pasztorális helynök elmondta,
a plébániák, családos lelkiségi mozgalmak számos családcsoportot éltetnek.
Kiemelt terület a jegyes felkészítés, és
sikeres, nagy érdeklődésre számot tartó programjuk a párkapcsolati műhely.
Mindezek mellett számos egyházmegyei
szintű, játékos közösségi programmal,
családtáborral, lelkinappal szólítják meg
a családokat. Ma is folyik az érsekség
családi életre felkészítő programja.
A Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus
Karitász 42 csoporttal és 530 önkéntessel működik. Tevékenysége kiterjed az
élelmiszer-, ruha-, gyógyszer-, tűzifaadományok osztására, a tanácsadásra,
ügyintézések támogatására, a betegek és
a fogvatartottak látogatására, lelki gondozására. Kiemelt intézményük a kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat,
ahol a szenvedélybetegek mellett pszichiátriai betegek ellátását is vállalják.
Finta József atya előadásával párhuzamosan folyt a családok számára szervezett játék: az arborétum területét tíz
állomáson vidám, játékos feladatokkal
fogadták a résztvevőket a kecskeméti katolikus közösségek tagjai. A délután derekán imával fejeződött be az egyházmegyei
közösséget erősítő nap.
Finta József plébános
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Közeledve a tanév végéhez, valamennyi évfolyamon iskolai kirándulásokat szerveztek
a pedagógusok a tanulóknak. Közreadunk néhány gyerekek által írt úti beszámolót.
Az 1. osztályosok Kecskeméten jártak a Hírös Lovardában, ahol
a játék mellett lovagolhattak és a lovakkal kapcsolatos ügyességi feladatokat végezhettek. Állatokat simogattak és a napot egy
finom ebéd zárta.

Szarvason kirándultunk

Nagyon jól éreztük magunkat Szarvason. Nekünk legjobban az
tetszett, amikor a Holt Kőrösön hajókáztunk és megmásztunk
egy hatalmas kidőlt fát az ártéri erdőben.
Marsi Gréta, 2. osztályos tanuló

Kirándulás Budapestre
Május 18-án pénteken indultak az iskola felső tagozatosai vonattal Budapestre. Ahogy leszálltunk a vonatról célba vettük a szállásunkat, hogy lepakoljuk a hátizsákjainkat. Ezután indultunk a
Budapesti Állatkertbe. Itt töltöttük az első napunk nagy részét.
Budayné tanárnő öt fős csapatokba osztotta az osztályokat és
minden csapat kapott egy-egy feladatlapot, amelyen a tudásunknak megfelelően összegyűjthettünk tetszőleges állatokat
és a rá vonatkozó kérdésekre válaszolni kellett. Minden csoport
szétvált és elindult nézelődni az állatkertben. Rengeteg állatot
és növény különlegességet láthattunk. Fél egykor megnéztük a
nagyon ritka Aranyhasú Mangábé majmok etetését. A gondozó
mesélt sok érdekességet róluk. Utána folytattuk utunkat tovább
a fóka show felé. A show fél ötkor kezdődött. Nagyon izgalmas
volt látni a két fóka (Jacques és Noé) bemutatóját, ahogy parádéztak a vízben és nagyon ügyesen bántak a labdákkal.
A hosszú, ám de szuper állatkerti séta után visszamentünk a
szállásunkra a Baroque hotelbe. Itt kicsit lepihentünk. Akinek
kellett valami az elment a tanárokkal a szállástól nem messze

Ópusztaszeri kirándulás
Eljött az osztálykirándulás napja és busszal elindultunk Ópusztaszer felé. Oda úton azon tűnődtem, hogy mi vár ránk ezen a
napon. Amikor odaértünk rögtön megfogott a bejárat szépsége és befelé menet megakadt a szemem a régi magyar királyok
mellszobrain is. Annyira tetszett ez a látvány, hogy mindet lefotóztam. Ezen kívül nagyon élvezetes volt a lovas bemutató és a jurták felépítése, ahol jobban megismerkedtem őseink fegyvereivel.
Tátva maradt a szám a szegedi árvizet bemutató makettől, a hang
és fény effektektől. Legjobban a Feszty-körkép tetszett nekem. Így
aztán kijelenthetem, hogy Ópusztaszer a legalkalmasabb hely a
kikapcsolódásra.
Makai Zsombor, 3.osztályos tanuló

Tanyasi kirándulás

Két napos kiránduláson voltunk az Ádám tanyán -Balázspusztán. Nagyon sok foglalkozás volt. Számháborúztunk és olyan jó
volt az idő, hogy fürödni is tudtunk a tanyán lévő medencében.
Nagyokat játszottunk az ott lévő játszótéren és túráztunk a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Nekünk, lányoknak, az volt a kedvenc
időtöltésünk, hogy Foltival – egy nagyon cuki kutyával játszottunk. De lovak is voltak a tanyán, így lovagolni is lehetett. Az
ételek is nagyon ízlettek. Volt gulyásleves, palacsinta, másnap
ebédre rántott húst kaptunk sült krumplival. Szerintünk ez volt
a világon a legjobb kirándulás!
Lakatos Luca, Polonkai Izabella, Kisznyér Sára
4. osztályos tanulók

lévő boltba. Este a szobákban elfoglaltuk magunkat, a 8. osztályosok pedig elindultak megnézni a késő esti budapesti forgatagot. Az utcákon rengeteg ember volt, nyitva voltak a bárok,
étkezdék, gyönyörű volt a város az esti fényeiben.
A Duna-parton sétálva ámulatba ejtő volt a kivilágított Budai vár
látványa, a város fényekben pompázó hídjai. Reggel fél nyolckor
keltünk. Tanárainkkal szendvicseket készítettünk és bőségesen
bereggeliztünk, hogy felkészüljünk az előttünk álló napra. Először elmentünk a Budai várhoz ahol megnéztük a Budapesti
Történelmi Múzeumot. Sok érdekességet tekinthettünk meg.
Láthattuk, hogy milyen régi eszközöket találtak ásatásokkor, milyen volt az öltözködés régen, és sok egyéb érdekesség volt a
kiállításon.
Ezután elsétáltunk a Szentháromság térre ahol megnéztük a
kilátást, majd egy ottani játszótéren kicsit megpihentünk. Utána elindultunk a hajókázás helyszínére. A felszálláskor kaptunk
egy fülhallgatót, amin hallottuk Budapest történetét, a nevezetes
épületek bemutatását. Az 1 órás hajóúton megnéztük a Parlamentet és a Duna partján található nevezetes épületeket. Végül
elérkezett a hazaindulás ideje is. Megnehezítette egy kicsit az
utunkat a hirtelen jövő eső, de sikeresen eljutottunk a vonatállomásra. Igencsak elfáradtunk mire fél hétre beértünk a Kecskeméti vasútállomásra.
Azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom, hogy nagyon jól
éreztük magunkat ezen a kiránduláson.
Zetkó Zsuzsanna, 7. osztályos tanuló
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ApolKAnalak, avagy művészet
magas fokon
Kérem, ismerjék meg Csomósné Verebéli Apollóniát
az ApolKAnalak megálmodóját.

Ha jól emlékszem az online
Katonatelepi
Közügyekben
jelent meg egy felhívás, hogy
kertészkedni várnak minket a
parkunkba. Gondoltam, hogy
elmegyek én is, ahogy erőm
engedi, segítek. Hát, korombeli hölgyek jöttek, ásóval,
gereblyével, hozták otthonról
az évelő növényeiket. Egyikük Gizike el is mondta, hogy
édesanyja meghalt és árulják
a házat, így megment az ott
lévő virágokból a közösségünk javára is, hogy majd itt
minél többen gyönyörködjenek az ő édesanyja virágaiban. Jött két fiatal asszonyka is kicsi gyermekekkel, az
egyikőjükkel már találkoztam,
– majd őt is be fogom mutatni önöknek egyszer – de
a másik, egy szerény, kedves, szorgos fiatalasszonyról
még nem is sejtettem, hogy
ő egy művész lélek, de ügyesen, azt is mondhatnám, hogy
hozzáértően nyomta ásóját
az elhanyagolt, gondozatlan,
szomorkodó földbe. Ahogy
ültetgettem szépen, sorba a
különböző virágokat, úgy jöttek a gondolatok a gyermekek
láttán a fejembe. Igen, így
kell ezt csinálni, példamutató
szülők, hiszen még kisgyermek korban hozzá szoktatják
utódaikat a munkához, a közösséghez, a barátkozáshoz,
a föld, a haza szeretetéhez.
Majd ha mi már nem leszünk,
talán éppen ők fogják gondozni, az akkora már megszépült
emlék parkunkat, és tesznek

egy szál virágot a megálmodott emlék-falhoz, gondolva
azokra, akik sokat tettek Katonatelep felvirágoztatásáért.
Pár hét múlva, már meg
sem tudom mondani, hogy
melyik újságban fedeztem fel
az én kis „munkatársamat”
mint riport alanyt. Így kértem
meg őt, hogy mutatkozzon be
önöknek is. Ismerjük meg minél többen a művész embert,
a vállalkozót, a feleséget, az
édesanyát, a szomszédunkat.
– Apolka, kérlek, mutatkozz be az olvasóknak. Mióta élsz Katonatelepen?
– Ide születtem. A szüleim
még 1976-ban, amikor összeházasodtak, vettek itt telket
és építették meg házunkat.
Oda érkeztünk mi a bátyánk
után ikertestvéremmel 1980ban. Az egyetem elvégzéséig itt is laktam. De utána
sem kerültem messzire, bent
Kecskeméten kezdtem el saját életem, férjemmel.

talhattam. Sosem felejtem el,
amikor vagy 30 tortát sütött
Édesanyám az óvodai farsangi mulatságra. Ez akkor an�nyira természetes volt, hogy
aktív részesei vagyunk a közösségnek.
– Mi a végzettséged?
– A Szegedi Tudományegyetemen végeztem francia
szakon. Így eredeti szakmám
franciatanár, amit mai napig gyakorlok is, a Coventry
House nyelviskolában tanítok.
– Hogyan jött az ötlet, hogy vállalkozó légy,
és pont ilyen hasznos, és
szépséges dolgokat készíts?
– Már az egyetem elvégzése után azt javasolta a férjem,
hogy inkább magántanárként
próbálkozzak, mert túlságosan lelkes vagyok, nem nekem való az iskolák őrlőmalma. Így maradtam otthon,
és magántanárként kezdtem
dolgozni. Ez mellé jött még

– Van e valamilyen kedves gyermekkori élményed,
amelyet szívesen megosztanál velünk?
– Nagyon sok gyerekkori
élmény köt ide, de talán ami
midig is élesen él bennem, a
közösségi összefogás, amit
gyerekkoromban megtapasz-

a mindennapi kreatív tevékenység, ami már gyerekkoromban is jellemző volt rám.
Ahogy egyre komolyabban
kezdtem varrni (ágytakarók,
falvédők, babaágyneműk) és
a díszített nyelű evőeszközöket készíteni, tudtam, hogy ez
az én utam. Így az Iparművé-

szeti Lektorátuson zsűriztettem a mintáim, hivatalosan is
elismerték a munkám.
– Legyél kedves mondd
is el, hogy akik még nem
tudják, hogy mit is készítesz te?
– Ma már a fő tevékenységem, mióta a gyerekeink
megszülettek (7 és 9 évesek)
a díszített nyelű evőeszköz
készítés. Fém evőeszközök
nyelére készítek gyerekeknek
és felnőtteknek is kívánság
szerint mintákat. Mindenki
megtalálhatja a saját ízlésének megfelelő egyedi kanalát.
Van nagyon sok állandó mintám, ezekből a sláger mintákból szinte mindig tartok
készleten is. Aki névvel ellátott evőeszközt szeretne, annak néhány hét alatt készítek
egyedi elképzelés alapján is.
– Milyen technikával készülnek ezek a tárgyak?
Kérlek, mesélj nekünk, laikusoknak egy kicsit.
– Egy lágyítóval puhított
műagyag anyaggal dolgozok,
amit kézzel formázok, mindegy egyes apró részletet kézzel dolgozok ki, egyetlen tű és
egy kés a segítségem. Végül
pedig, ha a minta elkészült
kiégetem, és így kapja meg
végleges keménységét, tartósságát.
– Hogyan tudod értékesíteni?
– Férjem, aki programozó,
készíti és formálja az elképzeléseim szerint már 2007 óta
a weblapokat (www.gyerekevoeszkoz.hu www.apolka.hu),
ezen keresztül találnak meg
a vásárlók. Természetesen a
közösségi médiában is jelen
vagyok, ott ApolKAnalak néven lehet megtalálni. De volt
már rá példa, hogy kedves
szomszédom becsöngetett,
hogy kellene gyorsan egy kis
kedves ajándék. Természetesen, azonnal tudtam segíteni,
hiszen egy személyre szóló
szép minta tökéletes ajándék
akár névnapra, születésnapra, kollégáknak, családtagoknak. Ezért is van mindig készleten többféle minta.
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– A párod is részt vesz a
vállalkozásban?
– Mint az imént említettem,
ő készíti a weblapot, ő fényképez, ő jár a postára, intézi a
könyvelővel kapcsolatos dolgokat. Ő is vállalkozó, a saját
munkája mellett nagyon sokat
segít az én vállalkozásomban
is. Nélküle nem is boldogulnék, ugyanis a papírmunka
nem az erősségem és a weblapokhoz sem értek. Ez mind
az ő segítségével valósul meg.
– Hogyan tudod összeegyeztetni a munkádat, és
a gyermekek nevelését?
– Itt megint a férjemet és
a nagyszülőket kell említeni,
mert mindenki aktívan részt
vesz a gyerekek körüli teendőkben. Nem véletlen, hogy
11 év belvárosi élet után
végre Katonatelepre költöztünk. Szüleim még mindig
ugyanabban a házban laknak,
tőlük néhány száz méterre
építtettük meg a saját családi
fészkünk. Édesanyám, mivel
még dolgozik, minden reggel
viszi a gyerekeket az iskolába, ez nagy segítség. Az esti
meseolvasást is megosztjuk

Dr. Kerényi Zoltán

Az elmúlt időszak mindennek
volt mondható, csak szokásos
májusinak nem. Az időjárás,
mintha kezdené elfelejteni a
mi éghajlatunkban szokásos
évszakváltásokat és az azokra jellemző viszonyokat. Nem
jönnek a májusi lehűlések,
helyette kánikula, van csapadék, de egyszerre önti ránk
az ég áldását, helyenként meg
aszály tapasztalható. Egybe
érnek gyümölcsök, zöldségek
egyszerre virágzanak dísznövények. Egyedül a kártevők és
kórokozók nem csodálkoznak,
kihasználnak minden alkalmat,
hogy keserítsék a kertészkedők
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a férjemmel, egyik nap apáé
másik anyáé, így még este is
tudok dolgozni.
– Úgy tudom, hogy egy
rendkívül pozitív egyéniség vagy. Igaz ez?
– Ezt nem tagadhatom,
mert mindenben a jót próbálom látni. Ez néha veszélyes
is, de szerencsére a férjem
realizmusa néha visszahúz
a földre és nem égetem meg
magam. Úgy gondolom, hogy
sokkal könnyebb pozitívan
élni, létezni, mint belemerülni
a mindennapi gondokba.
Nem mondom, hogy néha
nem keseredek el, de akkor
meg ott a család, akik bátorításukkal kihúznak a nehézségekből. Szerintem ez inkább
csapatjáték. Ha pozitív emberek vesznek körül, akkor nem
is lehetsz más te sem, mint
pozitív.
– Hogyan szeretnéd fejleszteni a vállalkozásodat?
– Nem szeretném túl nagy
fába vágni a fejszém. Elégedett vagyok a mostani megrendeléseimmel, nem szeretnék túl nagyra nőni. Szeretek
dolgozni, csinálom erőm sze-

rint, de mivel ez annyira egyedi és az egyéniségem megmutató tevékenység, nem tudom
másra bízni.
– Milyen álmaid, terveid,
vágyaid vannak az elkövetkezendő évekre?
– Mindig vannak új ötleteim. Minden évben találok valami újat, amit kipróbálok, és
sok dologból eladható termék
is lesz. De a kanalak biztosan
marad a fő tevékenység, amíg
lesz rá igény. Ad hoc jelleggel
működök. Ha kipattan valami
a fejemből, azt azonnal meg
akarom valósítani. A férjem
ebben mindig támogat, ha
kell, kicsit visszahúz, hogy ne
csináljak butaságot, de mivel
bízom az ítéleteiben, hallgatok is rá. Végül mindig kiderül, hogy úgy volt jó, ahogy
együtt átgondoltuk, nem pedig az én „azonnal, most meg
kell csinálni” gondolatom a jó
irány.
– Ismered a szomszédjaidat? Milyen viszonyt ápolsz
velük?
– Gyerekkori óvodás ismerős fiatal pár az egyik szomszédunk, akiknek ugyanúgy

életét. Ezért a mostani számunkban leginkább a legégetőbb növényvédelmi teendőkről fogok néhány gondolatot
közölni.
Gyümölcsöskertjeinkben
szinte minden gyümölcsmoly
rajzik, különösen sokat fognak
a feromon csapdák almamolyból, keleti gyümölcsmolyból,
szilvamolyból. Mindegyik lepke rajzása már eltart egy ideje, de a fogott egyedek száma
nem csökken. Ez azt jelenti,
hogy hosszantartó védekezésre kell felkészülni, ha molyoktól
mentes termést szeretnénk
betakarítani.

nincs is olyan növényfaj, melyen ne fertőzné a hajtásokat.
A levelek, hajtáscsúcsok torzulása szakavatott szem számára
már messziről feltűnik. Szívogatásukkal közvetlenül mérhető kárt okoznak, de terjesztői a
vírusbetegségeknek, valamint
a lecsepegő mézharmaton néhány napon belül megjelenik a
korompenész is. Katonatelepen
többen panaszkodtak, hogy
szőlőjükben (ahol van, a körtefákon is) megjelent a szivarsodró eszelény.

Almamoly és lárvája

A gyümölcsmolyok mellett
kirívóan sok a levéltetű, szinte

Szivarsodró eszelény
Szőlőültetvényekben a tarka
szőlőmoly rajzása most lecsengőben van, de a régóta tartó
rajzás miatt nem árt a virágzó
félben levő fürtkezdemények
szemrevételezése a hernyórágás elkerülése érdekében.
Nincs ugyan járványveszély a
szőlőben, de ilyenkor a legfogékonyabb a növény minden fertőzésre. A fülledt, meleg idő, az
éjszakai erős harmatképződés
segíti a lisztharmat, a peronoszpóra és a szürkerothadás
tüneteinek megjelenését. Az
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kisgyermekük van, mint nekünk, így velük összejárunk,
ha időnk engedi. Szüleim régi
hátsó szomszédja a mi hátsó
szomszédunk, így őt is már
gyerekkorom óta ismerem,
mindig segítőkész kedves. De
mindenki mással is jóban vagyunk, még ha nem is találkozunk sokat.
– Szoktad-e olvasni a Közügyek újságot? Találsz e
kedvedre való témát benne?
– Igen, a férjem az, aki mindig olvassa és jelzi, hogy milyen érdekes cikket érdemes
elolvasni benne. Az online
közügyeket is egy jó kezdeményezésnek tartom, hiszen ott
mindent azonnal jelezni lehet,
tájékoztatni a lakosságot.
– Nagyon szépen köszönöm
a beszélgetést. Kívánom,
hogy minden álmod, vágyad
váljon valóra. Továbbra is így
neveld, és szeresd a gyermekeidet, ahogyan tetted, és
teszed ma is, mert így bizonyára ők is boldog elégedett
emberek lesznek, mit amilyen
te vagy.
Lejegyezte: Nagy L. Éva

intenzíven fejlődő növényeken
most igen gyakori a mikroelem hiány okozta levélklorózis,
ezért a permetezések során
juttassunk ki zöldítő komplex
levéltrágyát is, egészen a hiánytünetek megszűnéséig.
Az korai érésű cseresznye
és meggy már szüretelhető,
ennek ellenére a cseresznyelégy-rajzás még tart. A későbbi érésű fajtákat ezért még
permetezni kell, hogy elkerüljük a légyfertőzést. Esőben a
felrepedő gyümölcsöket kön�nyen megbetegíti a gyümölcs
monília és az antraknózis(fenésedés), védekezzünk ezek
ellen is.
(Forrás: magyarmezogazdasag.hu)
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Sohonyai Edit a Katonatelepi Fiókkönyvtárban
Május végén az a megtiszteltetés érte könyvtárunkat, hogy vendégül láthattuk Sohonyai Edit írónőt,
aki hosszú ideje nyűgözi le
a fiatalokat ifjúsági regényeivel.
A programon a Mathiász
János Általános Iskola 7-8.
osztályos diákjai vettek részt.
Az emberi kommunikáció jelentős részét nem a szavak,
hanem a non-verbális elemek alkotják, mint például
a mimika, a testtartás és a
tekintet. Az írónő a testbeszédről tartott előadást a
gyerekeknek olyan példákon
keresztül, ami őket is érdekelhette, életkorukból adódóan aktuális lehet számukra.
Megtudtuk, hogy a dohányzó, menőnek tűnő fiatalokat
egyáltalán nem a magabiztosság, hanem a szorongás
vezérli, amikor rágyújtanak,

és ha nem vigyázunk a testtartásunkra és a tekintetünkre, villámgyorsan rossz szándékú emberek áldozatává
válhatunk; az emberi tudat
pár másodperc alatt dönti el,
hogy a vele szemben álló személy barátságos vagy olyan

valaki, akivel kötözködni,
verekedni lehet. Viszont ami
leginkább megragadta a gyerekek érdeklődését az volt,
hogyan kelthetik fel az ellenkező nem figyelmét és hogyan
vehetik észre, ha a kiszemelt
fiú vagy lány érdeklődik irán-

tuk. Az írónő előadásmódja
és humora a tanulóknak és
a pedagógusoknak egyaránt
tetszett; a hatvan perces
előadás alatt sokszor volt nevetéstől hangos a könyvtár.
Nagy Bernadett Xénia
könyvtáros

ISMÉT LEHET JELENTKEZNI
KOMPOSZTÁLÓ EDÉNYÉRT
A Béke fasor 71/A telephelyen működő ügyfélszolgálati irodában lehet átvenni,
CSAK AKINEK SZERZŐDÉSE VAN hulladékszállításra.
Vagy a szerződő, vagy azonos lakcímre bejelentett hozzátartozó jöhet az edényért.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda: 8-tól 15 óráig,
csütörtök: 7-től 19 óráig, péntek: 8-tól 12 óráig.
Lakcímkártya/személyi szükséges!

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
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

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

