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Április: Szent György, rügyezés,
szelek hava, virághozó
ÁPRILIS HÓNAPJA

Jeles Napok, emlékezetes
évfordulók áprilisban
A hónap nevével kapcsolatosan kétféle magyarázatot
ismerünk: az egyik szerint Romulus adta a hónap nevét, is-

teni anyjának, Vénusznak, etruszk nevére utalva (Apru), a
másik szerint a név eredetét,
népies etimologizálással, az
aperire „kinyílni, feltörni” igére vezetik vissza, mondván,

TISZTELT KATONATELEPIEK!

2019. április 15-én hétfőn, 17 órai kezdettel
az iskola aulájában bemutatjuk

a „Katona Zsigmond emlékpark” fejlesztési tervét,
valamint sikeres pályázat esetén
a megépülő bölcsőde tervét.
Vendégünk lesz: Győri András KMJVÖ főkertész, Dr. Fekete Gábor KMJVÖ
pénzügyi bizottsága tagja, és Katkics Tamás építésztervező
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK: Falu György önkorm.képv.

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

most nyiladozik a természet,
most töri fel az eke a talajt.
Ebben a hónapban minden
egyrészről az ébredő természetről szól és leginkább a
húsbvéti ünnepkör nevezetes
napjai teszi emlékezetessé.
A teljesség igénye nélkül, ki
szeretnék emelni néhány érdekesebb napot, évfordulót,
népszokást és híres emberek
életeseményeit.

Április 1.

Hugó napja, a téli napfordulótól számított századik nap,
korábban „száznapnak” is
nevezték. Április 1-je az indás növények vetőnapja volt,
minden más munka végzésére
szerencsétlennek tartották,

(Folytatás a 2. oldalon!)

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.
Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.
Kányádi Sándor

Folytatás az 1. oldalról
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mert a nép úgy hitte, Júdás
ezen a napon akasztotta fel
magát (kötél – inda).
Az „áprilist járatás”, „április
bolondja” az ókori tavaszkezdő
tréfás örömünnepekre vezethető vissza. Hozzánk talán német közvetítéssel került. Erre
vall, hogy elsősorban városi
és gyermekmulatság, a felnőtt
falusi nép körében sohasem
gyökeresedett meg. (Forrás:
wikipédia)

Április 2.

Ezen a napon született 1805ben Hans Christian Andersen
dán költő és meseíró. Andersen mindenekelőtt meseíró. Aki a nevét hallja, annak
azonnal valamelyik közismert
meséje jut az eszébe. Holott
finom formájú érzelmes és
elegánsan gúnyos verseket
is írt. Drámai próbálkozásai
már ifjan ismertté tették a
nevét írói körökben. Később
izgalmas, kalandos regényei
szélesebb körben is olvasókra
találtak. De 30 éves korában
- pénzkeresés céljából - meséket kezdett írni egy olcsó
füzetsorozat számára. És ezek
váratlanul híressé, majd rövid
időn belül világhíressé tették.
Ma is őt tartják a dánok leghíresebb írójuknak.
Amikor született és kisfiú
volt, a napóleoni háborúk zajlottak, s Dániának is sok megpróbáltatást kellett átélnie.
Egy vidéki dán csizmadia örülhetett, ha a családjával egyáltalán megélt. Ez a csizmadia
olvasó ember volt, lelkesedett
a francia felvilágosodásért,
szerette volna a fiát művelt,
értelmes emberré nevelni.
Példátlan pályafutása, bár
főleg a meséi miatt maradt
meg az útókor emlékezetében,
a szegénységből a fénybe kapaszkodott tehetsége révén.

Április 4.

1945. április 4-én a szovjet Tájékoztatási Iroda közleményben jelentette be a világnak,
hogy a szovjet csapatok befejezték Magyarország egész
területének elfoglalását. A lényeget tekintve ez meg is felelt
a valóságnak, bár április közepéig még szórványos harcok
előfordultak az osztrák határ
menti magyar falvak térségében. A katonai hadműveletek
április 13-án fejeződtek be.

Április 11.

József Attila születésnapja
(1905. április 11.), a magyar
költészet napja. Talán az egész
magyar irodalomtörténet, de
mindenképpen a 20. század
legnagyobb, ugyanakkor leghányatottabb sorsú és megítélésű alakja. Rövid életében
olyan benyomások érték,
melyből mélyről jövően táplálkozott kifejezőereje, gondolatvilága, Életéről már lapunkban is sokat írtunk, most egy
kevésbé ismert kötődését említenénk meg, mégpedig Szabadszálláson töltött hónapjait. A Szabadszállás határában
található Dörmögő-ház (Muszáj-kerti csőszház) egykoron
József Attila nagyapja, Pőcze
Imre tulajdona volt. Leánya,
József Attila édesanyja, Pőcze
Borbála Szabadszálláson született és nevelkedett. A költő
gyermekkorában testvéreivel
többször is megfordult itt és
sok szép napot töltött el a
nagyszülőknél. Szabadszálláson szobor is őrzi emlékét. Az
egykori csőszházban ma emlékház működik.
Az alkotóknak, művészeknek járó rangos kitüntetésekkel csak halála után díjazták,
életében egyszer kapott pénzjutalmat 1937-ben.
1935-ben és 1936-ban
Baumgarten-jutalomban részesült. 1938-ban a Baumgarten-díjat egy Babits Mihállyal
való összekülönbözés miatt
csak halála után kaphatta
meg. 1948-ban posztumusz
Kossuth-díjban
részesült,
2001-ben posztumusz Magyar
Örökség díjat kapott.

Április 12. Gyula napja

Az év 100. napja. A tisztaság,
a takarítás napja. Ilyenkor kitakarítják a lakást, az ólakat
és az állatokat is lemossák.

2019. április
A Gyula régi magyar férfi személynév, ami a török eredetű
gyula méltóságnévből ered,
mely a bolgár-török eredetű
fáklya szóból származik. (A
nevet már 1795-ben mesterségesen, de tévesen azonosították a latin Julius névvel.) A
gyula méltóságnév hamar személynévvé vált, már a Képes
krónikában olvashatunk Gyula
nevet viselő pogány vezérről:
„Ezután Szent István király híres és eredményes hadat indított nagybátyja ellen, akit Gyulának hívtak.” Szent Gellért
legendájában is olvasni lehet
egy Gyula vitézről. A név ezután feledésbe merült, és csak
a 19. században újították fel
több más régi névvel együtt,
amik közül a Gyula igen gyorsan népszerűvé vált, ám alig
120 év alatt a 7. leggyakoribb
keresztnévből a 75. lett.

Április 14. Virágvasárnap

Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus
szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet
el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a
Katolikus Egyház.
„Hirdessék a zöldellő ágak
és a virágok, / hogy megváltó Királyunk, Jézus Krisztus
/ harcba szállt a halál fejedelmével, a Sátánnal, / és legyőzte őt saját halála által. / Kiáltsák az olajfaágak szó nélkül
is, / hogy Jézusban az isteni
irgalom és gyógyítás kenete az
egész emberiségre kiáradt.”

Április 22. A Föld Napja

Idén a világon már 49. alkalommal, Magyarországon
29-edszer tartjuk meg azt az
ünnepi megemlékezést, ahol
a kiemelt téma az élővilág
változatosságának a biológiai
sokszínűség megőrzése..

Agyonnyomjuk a vadvilágot,
túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, az emberiség beavatkozása a természet évezredes
egyensúlyába veszélyezteti a
vadonélők, köztük a beporzó rovarok, növények létét. A
biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk,
pontosabban az állatok takarmánya felel.
Mit tehetsz Te? Sokat. Zöldítsd környezetedet, ültess
fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, éheztesd
a kukát, szigetelj, közlekedj
közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül,
válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél
friss hazait, egyél kevesebb
állatit: ez ajándék a környezetnek, egészségednek. A
Föld napja mára a legnagyobb
önszerveződő
környezeti
megmozdulássá vált Magyarországon.

Április 24. Szent György napja

A leghíresebb jeles napok közé
tartozik, rendkívül sok népi
hiedelem, szokás, mondóka
és jóslat kapcsolódik hozzá.
Történelmileg György 270-ben
született előkelő családból.
Római katonaként hamar magas pozícióba került. Amikor
azonban Diocletianus császár
elkezdte üldözni a keresztényeket, ő a császár ellen fordult. Börtönbe vetették, megkínozták, majd 303. április
24-én kivégezték. Mind a keleti, mind a nyugati keresztény
egyház vértanúként és szentként tiszteli. A leghíresebb katonai szentek egyike.
A néphit innen számítja az
igazi tavasz kezdetét, a jó idő
állandósulását. Régen ekkor
hajtották ki a jószágot a mezőre. Addig a ház körüli istállókban teleltek át.
György napjához több időjárásra és a termésre vonatkozó
szólás, hiedelem is kapcsolódik:
•Szent Mihály öltöztet,
Szent György vetkőztet.
•György után kalapáccsal
sem lehet visszaütni a füvet,
úgy nő.
•Ha Szent Györgykor megdördül az ég, jó termés lesz.
•Ha ezen a napon nem látszik ki a varjú a búzából, jó
termés lesz.
(Forrás: Montázs magazin)
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Tömegközlekedés – jelen, jövő…
A helyi tömegközlekedés,
vagy manapság használatos
szóval megnevezve, a közösségi közlekedés megjelenése szinte egyidős a motorizáció elterjedésével. Míg
a települések közötti utazás
elsősorban vasúton történt,
addig a nagyobb városokon
belül az ott lakók lovas kocsikkal, kerékpárral, esetleg
gyalogosan közlekedtek.
Az első tömegközlekedési
próbálkozások mindegyikének
alapvető rendeltetése az utasok „A” pontból egy távoli „B”
pontba történő eljuttatása volt,
gyorsan. Az autóbuszokkal sem
a kerékpáros sem a lovaskocsis
közlekedés nem tudta felvenni a
versenyt. Magyarországon még
a 70-es 80-as években sem gondolta senki, hogy a személygépkocsik száma olyan mértékben
nő, hogy szinte minden családnak lesz egy autója, többeknek
már kettő is. Ennek a rövid távú
gondolkodásnak a levét isszák
azok a társasházas körzetekben lakók, akik szinte képtelenek már lakóépületük közelében parkolni. És a motorizáció
ilyen mértékű elterjedésének a
levét isszuk, amikor szívjuk a
bűzt, hallgatjuk az autók zaját,
nézzük a kipufogók füstjét, mi
mindannyian, autósok és nem
autósok egyaránt. Az életszínvonal emelkedésének köszönhetően az autó megvásárlásán
túl egyre többen engedhetik
meg maguknak, hogy autóval
közlekedjenek nap, mint nap, elvigyék a gyerekeket óvodába, iskolába, majd irány a munkahely,
aztán délután ugyanez csak
visszafelé, esetleg egy kis bevásárlással tarkítva. Nincsen elég
parkolóhely – hogyan is volna,
Kecskeméten közel 60 ezer db
gépjármű van nyilvántartásba

véve! – mindenki morog a parkolási díjak miatt, bele sem gondol, hogy ha ez a rendszer nem
működne, reggel fél nyolctól
már sehol nem tudna megállni.
Egyre kényelmetlenebb az autózás -és mégis, egyre kevesebb
az utas a buszjáratokon. Egyre
több fiatal nő úgy fel, hogy szinte
azt sem tudja, hogy kell felszállni egy autóbuszra, hiszen amióta ovis, iskolás, minden nap
autóval viszik a szülei – egészen
az iskola kapujáig. Nesze neked
környezettudatos nevelés…
Az egyre súlyosabb és egyre
kézzelfoghatóbbá váló globális
környezeti károk és a helyi kellemetlenségek okán bátran le
merem írni: Mára, a XXI. század
elejére a közösségi közlekedés
küldetése elsősorban annak
környezetvédelmi
hatásában
rejlik. Most persze mindenki felszisszen, mert ilyenkor egy-egy
füstölgő busz jut az eszébe, de
a tény akkor is tény, a tömegközlekedés kihasználtságának
jelentős emelkedése mérhető
környezet szennyezés csökkenést eredményez. Különösen
igaz ez, ha a nem is olyan távoli
jövőre gondolva elektromos autóbuszok hadrendbe állítására
gondolunk! Azért ennyire ne
szaladjunk előre, lássuk most
hol állunk.
A városban zajló felújítási
munkák apropójaként a Rákóczi útról elterelt járatok közül
a helyközi autóbuszok kivételével minden számozott helyi járat, amely eredetileg a Rákóczi
úton közlekedett, ismét ezt az
útvonalat használja. Ezzel egy
időben a város egy tömegközlekedés szervező céget hoz létre,
amelynek feladata megoldani
a város tömegközlekedésének
kérdését 2019. december 31.
után.

…hanem a Gyökér utca környékén, ahonnét lakossági bejelentés érkezett, miszerint március közepe óta erőteljes, rendkívül zavaró bűz terjeng az esti órákban szürkület kezdetétől.
Mivel ez az időszak jellemzően a mezőgazdasági területek
előkészítésének ideje, magam részéről a talaj szerves trágyával történő kezelésére gyanakodtam. A telefonáló azonban határozottan kitartott álláspontja mellett, ez valami „stikli”, azaz
törvénytelen szag. Mint általában, ha valami törvénybe ütköző
cselekmény gyanúja merül fel, azonnal a polgárőrséget hívtam.
Kovács Benővel, a polgárőrök szolgálatvezetőjével és a betelefonálóval konferencia módban beszéltük meg a dolgot.
Kovács Benő elmondta, hogy évek óta menetrendszerűen

Valamit tenni kellett az egyre
növekvő elégedetlenség és az
egekbe emelkedő utófinanszírozási igények miatt. Csak emlékeztetnék arra, hogy a jelenlegi
szolgáltató éves szinten 1 MILLIÁRD forint nagyságrendű kiegészítést igényelt a város költségvetéséből annak érdekében,
hogy a bérlet és jegyárakat tartani tudja. A munka elkezdődik,
az átmenet több lépcsőből áll
majd. Jelenlegi elképzeléseink
szerint a jelenlegi járatvonalak
és sűrűség átvétele az első lépés. Majd a járműállomány korszerűsítése következhet, amivel
párhuzamosan ki lehet dolgozni
olyan új, modern és gazdaságosan működtethető szolgáltatási
alternatívákat, amely az utazóközönség bizalmát, szeretetét is
ki tudja vívni, jelentősen növelve
a buszok igénybevételét. Felmerült és ismét előtérbe kerül az
iskolabusz rendszer elindítása,
az ugyanis tény, hogy a szünidőben lényegesen kisebb a tumultus a buszokon, és az autózás
is sokkal komfortosabb. Ha a
szorgalmi időszakban a tanulók
nagyobb részét ilyen iskola buszokon szállítanánk, lényegesen
kisebb lenne a buszok zsúfoltsága és az iskolákhoz vezető utak
járműforgalma is.
A változás nem varázsütésre
fog bekövetkezni. De nagy várakozással kezdjük el a város
tömegközlekedésének átalakítását annak érdekében, hogy
mentesítsük a belvárost, a nagykörúton belüli területeket attól
a hatalmas terheléstől, amely
egyaránt sújtja az ott lakókat,
az ott sétálni, kikapcsolódni
vágyókat. Az autóst, amikor Ő
is kiszáll az autójából, a nyugdíjast, aki szeretne a tereken
sétáló, babakocsit toló anyukák,
pici ide-oda totyogó, szaladgáló

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
gyerekek látványában gyönyörködni, a fiatalt, aki suli után
akar egy kicsit korzózni, mielőtt
beleveti magát a másnapra esedékes feladatok elvégzésébe.
És szeretnénk, ha a város külső területein élők számára az
autóbusz egy kellemes, gyors
munkába jutást biztosító jármű
lenne, ahol ismerős arcok, barátok, szomszédok társaságában
lehet utazás közben megvitatni
az aktuális helyi híreket. A város eltökélt a tömegközlekedés
színvonalának javítása mellett,
én pedig biztos vagyok abban,
hogy ez a városvezetés végig
is viszi, amit elhatározott, ahogyan eddig is mindig megtette.
(Szerkesztői
kiegészítés:
2019. április 23-tól minden
érintett busz, amelyik tavaly
augusztus óta nem járhatott a
Rákóczi úton, újra használhatja
ezt az útvonalat a tavaly június 30-án érvényes menetrend
szerint és útvonalon, megállóhely-kiosztással.– szavazta meg
egyhangúan csütörtökön a képviselő-testület 2019. március
28-ai közgyűlésén.)

megérkezik ez a rövid ideig
tartó rendszeres szaghatás. A
Kecskeméti Városrendészettel együtt több esetben kivizsgálták
a bejelentéseket, közös járőrözést is végeztek a területileg illetékes Hírös Polgárőr Egyesülettel, de a talajtrágyázáson kívül
semmilyen, illegális tevékenységre utaló szagkeltő cselekményre utaló nyomot nem találtak. Mint mondta, néhány éve szakhatósághoz is bejelentést tettek az érintett lakók, ám onnan is
azt a választ kapták, hogy a termőföldekre kijuttatott folyékony
trágya ugyan kellemetlen szagú, de nem tilos az ezzel történő
talajjavítás.
Remélem, hogy a kellemetlen jelenség nem tart sokáig, így
nyugodtan lehet szellőztetni majd az esti órákban is.

Valami bűzlik – de sajnos nem Dániában
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Beszámoló a „Teszedd” akció
katonatelepi eseményeiről
Március 23-n megtartottuk
a II Katonatelepi szemétszedést és pikniket a „Teszedd” akció keretein belül. Szerencsére csodaszép
időnk volt, a munka közben
lekerültek a kabátok és a
pulcsik is. Örömteli meglepetésként ért minket, hogy
több mint 20 felnőtt és 11
gyermek segített a takarításban, így négy csoportra
tudtunk oszlani.
A gyerekesek a kevésbé forgalmas Zsigmond Ferenc utcát, az új telepítésű kiserdőt
és a régi erdősávot kezdték
szedni az iskolától az orvosi
rendelőig. Majd egy részünk
tovább haladt a vasútállomás
mögötti területen, később az
Önért közért és a sínen túli
terület összekötő surranó
útjain, illetve a Oportó utca
folytatásában levő szemét
lerakodók is felszámolásra
kerültek. A gyermek nélküli
csapat pedig Ceglédi úton tevékenykedtek a kocsmától az
iskola végéig, kiemelt figyelmet szenteltek az óvoda oldalának. A Teszedd csoporttól
azt az információt kaptuk,
hogy egy héten belül tudják
garantálni az összegyűjtött
hulladék elszállítását, így voltak akik vasárnap is szedtek
és az összegyűjtött zsákokat
a a már meglevő kupachoz
szállították, ekképpen a Fehérvári buszmegálló is tisztább lett. 50 zsákot kaptunk,
de felkészülten hoztunk még
magunkkal saját darabokat is
így végül 63 zsáknyi hulladékot gyűjtöttünk össze.

(Dajka Zsófia felvételei)

A következő tapasztalatokat szűrtük le a szemét ös�szetétele és állapota alapján.
Sajnos az új erdő telepítésekor nem lettek kitakarítva a
régi erdő szemétlerakatai, így
nagyon sok hulladék beszántásra került. Az erdőkben
kifejezett hulladékdombokat
alakítanak ki az emberek boros flakonokból, üvegekből.
Az utak mellett főleg alkoholos kis feles üvegek, sörös dobozok, vizes flakonok és csoki
papírok vannak eldobálva. A
rejtettebb helyeken még pofátlanabbak a szemetelők, ott
építési hulladéktól kezdve ruhákon át olajos kannáig mindent meg lehet találni.
Felmerült az a gondolat,
hogy nem igazán van a közterületen szemetes, ám a

szemetes mellett is bőven találtunk olyan hulladékot, ami
az igénytelen emberek kezéből esett ki. Ettől függetlenül
megfontolandónak találtuk
azt a kezdeményezést, hogy
néhány csomópontra lehetne hulladékgyűjtőt felállítani,
épp úgy, mint a játszótéren.
A szemétszedés közben
beszélgettük, a kisebb gyerekek játszottak a nagyobbak
kötetlenül és lelkesen segítettek. Büszkeség volt rájuk
nézni. Nagyon örülünk, hogy
a Facebookon, kihívásként,
felmerült a szemétszedés a
szelfik helyett. Balla Krisztián és a Sportkör támogatása
nagyon sokat segített az éhes
és megfáradt emberek feltöltésében. Itt többször megfordult a Mályva pizzéria futára

is a gyerekek miatt. Közben
rátekinthettünk arra az irdatlan munkára, amit a Sportkör
végez, és ami még vár rájuk.
A következő szemétszedést
ősszel tervezzük, de ad hoc
módon is összegyűlhetünk
még, ha meg tudjuk valahogy
szervezni a szemét elszállítását. A sportpálya mögötti
erdőre nagyon ráférne a segítség.
A „Tisztább Katonatelepért”
csoport következő eseménye
varrókör lesz május elején. Az
egyszer használatos műanyag
zacskók helyett fogunk új tasakokat készíteni. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
Bővebb információkat a Facebook csoportban és az újságban fogunk közzé tenni.
Török Edit
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Megújultak az óvoda csoportszobái
Nagy örömünkre 2019. év elején birtokba vehettük azokat az új gyermekszékeket, óvodai asztalokat, melyet a
2018. évi részönkormányzati támogatásból tudtunk rendelni.
Két csoportban sikerült az asztalokat és a székeket is újakra cserélni, a
harmadik csoportszobában a székek,
a negyedikben pedig az asztalok cserélődtek ki.
Köszönjük, hogy a támogatás révén
gyermekeink környezetét még biztonságosabbá, esztétikusabbá tehettük!
Az óvoda dolgozói

Márciusban is remekeltek óvodásaink!
Az idén is meghirdette rajzpályázatát Az Alapítvány a
48-as Hősökért és a Kecskeméti Katona József Múzeum Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója
alkalmából, óvodások és
iskolások részére. Ebben
az évben összesen 1560
db pályamű érkezett. A mi
óvodásaink is minden évben készítenek valamilyen
alkotást, nem volt ez másképp most sem.
Az eredményhirdetésre a
Cifrapalotában került sor, ahol
gyönyörű kiállítást rendeztek be a legszebb rajzokból.
A megnyitó és a színvonalas
műsor után következett a várva várt eredményhirdetés.
A Maci csoportból három
gyermek rajzát küldtük el a
rajzpályázatra: Csőke Léna,
Gömöri Kinga és Tárnok András. Különdíjban két óvodásunk is részesült: Csőke Léna
és Tárnok András. Felkészítőjük: Marsa Tímea óvodapedagógus.
A Katica csoport az idén egy
társasjátékot készített, mel�lyel a rengeteg pályázó közül

az első helyezést érte el. A pályázatban részt vevő Katicás
gyermekek:
– Csontos Veronika
– Kun László Mihály
– Lukács Tekla
– Papp Zselyke Emma
– Tapodi Rebeka Lea
Felkészítő óvodapedagógusok: Ácsné Pozsony Tünde és
Nagy Lukácsné
A Mathiász János Általános Iskola által meghirdetett
„Nyitnikék” városi szintű rajzpályázatra is szép számmal
küldtünk alkotásokat. Szebbnél szebb rajzok készültek,
melyek közül a zsűri Lukács
Tekla (Katica csoport) művét
a 3. helyezéssel, míg Harlacher Benett Norbert (Katica
csoport) rajzát az 1. helyezéssel jutalmazták. Gratulálunk
mindkettőjüknek! (Lásd a Mathiász iskola beszámolójában
is lentebb)
További rajzokat készítettek
még: Csontos Veronika, Csőke
Léna, Dékány Csaba, Farkas
Dániel, Fodor Márk, Gömöri
Kinga, Juhász Éda, Kullai Anna,
Kun László Mihály, Oppelt Ákos.
Nagy Lukácsné

SZŐLŐ ÉS BOR IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ KATONATELEPIEK!

Csemege- és borszőlő gyökeres vesző értékesítése a készlet erejéig.
Telefon: +36-70/453-8095
Termelői folyóbor értékesítése szerdánként 8–12-ig az intézet pincéjénél.
Egész évben alkalmi munkalehetőség, akár nyugdíjasoknak is.
Telefon: +36-70/491-8939
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ISKOLAI ÉLET / NYUGDÍJAS KLUB

Eseménydús volt a márciusi hónap itt az iskolában.
Sok program és esemény
színesítette az iskolások
hétköznapjait.
Javában zajlanak a Diákolimpia meccsei. Iskolánk
sportcsarnoka is helyszíne
volt néhány fordulónak. Több
korcsoportban neveztük be
csapatainkat. Márciusban a
III. korcsoportunk városi I.
helyezést ért el, így a bajnoki
címmel továbbjutottak a megyei fordulóba. A városi döntő itt volt nálunk, de a megyei
döntőben játszó csapatunknak
is szurkolhatunk sportcsarnokunkban.
Már idejében megkezdjük a
6. és 7. osztályosoknak a pályaválasztással kapcsolatos
programokat. Lehetőség nyílt
Budapestre ellátogatni a Hungexpóra a szakmák kiállítására
a Kereskedelmi és Iparkamara
támogatásával. A program
folytatásaként 7. osztályosaink látogatást tehettek a Hilti
Kft.-nél, majd a Bács-Kiskun
Megyei Kórházba és a Szent
Györgyi Albert Szakgimnáziumba is vendégül várják őket.
Ezekkel az üzem és iskolalátogatásokkal, pályaorientációs
foglalkozásokkal próbáljuk segíteni a gyerekeket a jövő évi
tovább tanulásukban.
A márciusi nemzeti ünnepünket méltó módon megünnepeltük, a 7. osztályosok ál-
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Mathiász hírek
lítottak össze műsort, melyet
iskolai szinten mutattak be
nekünk, Budayné Turi Andrea
osztályfőnök segédletével.
A Báron bábos műhely is
ellátogatott iskolánkba. Az
alsó tagozatos gyerekek és
az óvodások együtt nézhették
meg a bábcsoport előadását.
Az iskola sportcsarnokában
biztosítottunk helyet, ahol
örömmel és érdeklődve nézte, hallgatta a sok kisgyermek
a bábos mesét.
Megtartottuk hagyományosan az idén tavasszal is a sikeres beiratkozásunkat célzó
Nyílt napunkat. Az óvodásoknak és szüleiknek szerveztünk
bemutató iskolai foglalkozásokat, ízelítőt kaptak az iskola
zenei és sport életéből is és
informatikai foglalkozáson vehettek részt az óvodások. Délután a Nyílt nap folytatásaként
gálaműsor keretében ünnepi
díjátadót tartottunk. A „Nyitnikék” elnevezésű óvodásoknak
szóló városi szintű rajzversenyünk eredményhirdetése volt
ez az ünnepség. A város több
óvodájából érkeztek rajzok. 5,
6 és 7 évesek korcsoportjaiban
osztottunk díjakat. A Katonatelepi óvodából is több gyermekmunka érkezett, melyek közül

Lukács Tekla III. helyezett lett
az 5 évesek korcsoportjában
és Harlacher Benett Norbert I.
díjat kapott a 7 évesek kategóriájában. Gratulálunk nekik is
és a többi díjazott óvodásnak.
A rajzokból kiállítás látható az
iskola előterében.
Több versenyen is részt vettek tanulóink. A kecskeméti
Vásárhelyi Pál Általános Iskola
hagyományaihoz híven idén is
megrendezte a városi angol
nyelvi ügyeskedő versenyét.
Ötödik és hatodik évfolyamos gyerekek vehettek részt
a versenyen és egy iskola évfolyamonként két tanulót nevezhetett. Iskolánkból Bukor
Boglárka és Orlik Mariann
indultak az ötödik osztályból.
A város 10 iskolájából ös�szesen 36 tanuló mérte össze
tudását. A versenyen Bukor
Boglárka II. helyezést ért el,
mely nagyon szép eredmény,
hiszen minden iskola a legtehetségesebb tanulóit nevezte
be. Idén új kezdeményezés
volt, hogy nem papír alapon,
hanem tableten oldották meg
a feladatsort. Volt lexikális,
nyelvtani tudást mérő feladat,
illetve civilizációs kérdések is.
A második rész pedig hallás
utáni szövegértés volt.

2019. április
A Pedagógia Sub Rosa
Kulturális Egyesület és a
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
rajzpályázatán is részt vettek
a gyerekek a város több iskolája mellett. A legszebb rajzokat
kiállították. Iskolánkból 4 gyermek rajza került a kiállítottak
közé: Hoffman Csanád, Polonkai Lejla 4. osztályos, Polonkai
Izabella 5. osztályos és Balla
Noémi nyolcadikos tanulóké.
Az Arany János iskola által
hirdetett matematika versenyre is delegáltunk két tanulót
iskolánkból. Alsó tagozat 2-4.
évfolyamosainak hirdetett versenyre évfolyamonként 1 tanuló nevezhetett. A mi iskolánkat Taródi Nagy Ágoston 2. és
Szabó Dávid 4. osztályos tanulók képviselték. Eredményhirdetés májusban lesz.
Április folyamán fontos
dátum lesz a Tavaszi szünet
ideje, hiszen sok dolgos hét
áll mögöttünk és a Téli szünet ugyancsak régen volt már.
Április 18. csütörtök a szünet
első napja, amikor már mindenki otthon élvezheti a szabadságot. A mi iskolánkban
hosszabb lesz a tavaszi szünet, mert a húsvétot követően
egy teljes héten át még otthon
maradhatunk. Első iskolanap
április 29-én hétfőn lesz.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Jelentkezik a Katonatelepi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Még élünk és néhány fővel
gyarapodott is a létszámunk.
Sajnos nagy támogatottságra
nem számíthatunk a városrész
önkormányzatától, de néha
sikerrel pályázunk, valamint
olyan programokat szervezünk, amelyek nem sokba kerülnek, bírjuk önerővel.
Ebben az évben is sok tartalmas együttlétet terveztünk,
melyekről az internetes portálon tudósítok. Hívom a városrész nyugdíjasait, de nem
sok sikerrel. Nem tudom, hogy
ez időhiánnyal, vagy általános
érdektelenséggel magyarázható-e?
Például március hónapban
vendégünk volt Dr. Serfőző
Katalin, a városrész mindenki
által ismert, tisztelt háziorvosa. Természetesen fehér asz-

tal mellett oldott hangulatban
más volt vele találkozni, mint a
rendelőben vizsgálat közben.
Tagjaink bátran kérdeztek, és
szerteágazó problémát érintő
válaszokat kaptak. Elsősorban szó volt az immunerősítés fontosságáról, tekintettel
ránk, szép korúakra. Kiemelte

a doktornő az egészséges étkezés fontosságát.
Mindjárt fel is merült, hogy
legközelebb hív nekünk egy
dietetikust is egy hasonló
beszélgetésre. Hasonlóképpen felhívta a figyelmünket a
mozgás fontosságára, mely a
test mellett hozzájárul a lélek

karbantartásához is. Erre van
lehetőség a régi SZTK épületében, ahol egy projekt keretében előadások és torna lehetőségét veheti igénybe bárki.
Ám egyénileg is tehetünk a
mozgásunkért, elég csak pár
kilométert gyalog tenni meg,
vagy kerékpárra pattanni! Mint
a klubunk teszi, immár hagyományosan minden májusban
átkerekezünk Nagykőrösre.
Végezetül szeretném most
itt is megköszönni a doktornőnek, hogy eljött közénk, és
velünk ünnepelte a nőnapot,
a fiúk jóvoltából szép szál rózsával. Azzal zárom, amivel
szoktam valamennyi megszólalásom: várom az új tagokat
klubunkba!
Juhászné Balasi Franciska
klubvezető
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Az lesz maradandó, ami költészet
Áprilisban, József Attila születésnapján emlékezünk meg a költészet Napjáról, ami a kultúra egyik legbonyolultabb,
ugyanakkor legemberibb és leggyönyörűbb megnyilvánulása a zene és a festészet. mellett. „Költő vagyok - mit érdekelne / engem a költészet maga?” – teszi fel
a sokszor emlegetett, zseniális költői kérdést maga József Attila, rávilágítva arra,
hogy a költő számára a költészet maga az
élet, azt pedig élni kell, nem beszélni, csevegni, értekezni róla.
„Kimondjuk, megteremtjük a láthatatlant. A költészet a jövő generátora, vagy
transzformátora. A kimondott szó ereje:
Isten is a beszéde által teremtette a világot. A jövő záloga az írás, az alkotó folyamat. A jövőt csinálja. Addig gyúrod a levegőt, amíg látszik. Elkápráztat és kifizet
ezzel minden szenvedést. Teljesen mindegy, hogy túlél-e a nevünk, a munkánk,
nem ez az ok, ami miatt írunk, hanem az
a harmónia, amit kapunk.” (Falcsik Mária
költő)
Falcsik Mária, kortárs költő verseivel
mutatja meg legjobban, hogy a legsajátabb stílusjegy maga
az a hang, amelyet
ö beszél: a köznapi
beszédhang megszólaltatása a költői nyelvi közegben. Az olvasót egyenrangúvá varázsolja magával,
közvetlenséggel, egyszerűséggel, könnyen
befogadhatóan.

SZEGÉNY VIDÉK
szemlézik sáros kocsmaudvarokban
a lármás ifjúság: megint tavasz van
aztán megszállva ritka izgalomtól
a rajzás majd a nyár végéig tombol
s ha már fakó kartonruhák az álmok
feltűnnek gyűrűk gondok kiskabátok

s a józan őszben összeházasodnak
s eljő az élet vagy nevezzük sorsnak
s tél lesz: tervek fogannak míg a hó hull
egy részük persze nyilván megvalósul
a túlzóbbak meg nyilván elvetélnek
a ház épül meglesz az első gyermek
s nyilván később is mindig lesznek tervek
de már nem álmok: jó ha még remények.
(Falcsik Mari: Sanzon nehéz időkben.
Magvető, 2004)
Kecskeméten komoly hagyományai
vannak a versek szeretetének, és sokan
próbálgatják szárnyaikat a versírás területén is. Ennek ékes példája a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre,
mely áprilisban ünnepli megalakulásának
30-ik évfordulóját.
A kör vezetője a Katonatelepen élő és
alkotó Kovács István József, valamint élet
és alkotótársa Nagy L. Éva, lapunk rovatvezetője is. A Baráti Kör 1989-ben az AKISZ (Amatőr Költők és Írók Szövetsége)
égisze alatt jött létre, egy országos irodalmi mozgalom kecskeméti csoportjaként
A Kör az AKISZ szervezeti kereteinek
korlátaiból 1996-ban kivált, és új néven,
Kovács István József vezetésével, új szervezetet hozott létre. Így alakult meg a Kör
1996. november 7-én és mellette megmaradt a Népi Írók Szövetsége is, mely
megalapította a Jelen-lét című irodalmi
folyóiratot, ahol 250 alkotó tudott bemutatkozni, széles keresztmetszetet adva a
város és a megye kulturális életéről. A lap
szerkesztője, haláláig,
Vörös József, Pilinszky díjas költő volt.
Vörös József halála után, a Bács-Kiskun
Megyei Költők és Írók Baráti Köre, a korábban megalapított „Üzen a homok”
cimű, művészeti folyóiratot, és április
13-ára, a születésnapjuk alkalmából,
megjelentettek egy könyvet, 30 ÉVÜNK
TÖRTÉNETE címmel. Ez a könyv mely,
360 oldal, a történetükön kivűl, 70 al-

kotóval készített interjút is tartalmaz. A
bibliográfiai részben, az elmúlt évek,,termése” több mint 200 kiadott könyv adatai
találhatók.

A VERS NEM ERESZT
Be kéne már fogni pörös számat,
kiáltás helyett szebb az alázat.
A vers nem ereszt, mikor fáj a bánat,
mert hazudni, hallgatni gyalázat.
Csendben elmenni lehajtott fejjel
hogy lehet, ha fenn virraszt az Isten?
Ha már önnön képére teremtett,
a vers nem ereszt megcsalni a rendet!
,,ne játssz
ne bújócskázz velem
úgy sem hiszem
a halálod”
A Magyar Költészet Napján, amit 1964 óta
József Attila születésnapján ünneplünk,
nem hagyhatjuk ki, hogy az ő költészetét
is felelevenítsük egy olyan versrészlettel,
mely mindenkiben fontos gondolatokat
ébreszthet és magyarázza nagyságát.

József Attila:
Ars poetica (részlet)
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz...
Összeállította: f. szerkesztő

Tisztelt Katonatelepiek!
Várunk újságokat, magazinokat, szórólapokat, kartont,
hullámpapírt, telefonkönyvet.

Papírgyűjtést szervezünk a Katonatelepi Óvodában
Összekötni, lemérni nem szükséges, vegyesen kerül a konténerbe.
A gyűjtőkonténert 2019. április 11–12-ig helyezzük ki a Platán Utcai Óvoda udvarán.
Ezen a két napon a papírt folyamatosan gyűjtjük 6 órától 17 óráig
A bevételből udvari játékokat szeretnénk vásárolni a gyerekeknek.
MINDENKINEK ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
Az óvoda dolgozói
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KECSKEMÉT–KATONATELEP IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

Második fordulóba jutott
az Alapítvány pályázata

A MOL Helyi Érték Program
célja olyan helyi civil szervezetek, kezdeményezések
támogatása, amelyek a
helyben élő emberek életét, közösséggé válását,
identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben
adható válaszokat.
A MOL Alapítvány 2018-ban
első alkalommal hirdette meg
a felhívást négy kategóriában:
Jövő generációja; Kultúra; Környezetvédelem és fenntarthatóság; Társadalom.
A felhívásra összesen 297
pályázat érkezett be. A szakmai értékelés javaslata és a
MOL Alapítvány kuratóriumának döntése alapján összesen
109 pályázat – körzetenként
legalább 2, – legfeljebb 3 – a
2019. április 1–22. között közönségszavazáson vehet részt.
A körzetenként legtöbb szavazatot begyűjtő szervezet elnyeri a pályázatban igényelt max.
500.000 Ft támogatást, amelyet 2019. május és december
között használhat fel tervei
megvalósítására.
A projektekre a szavazatokat
a MOL benzinkút hálózat kijelölt töltőállomásain adhatják
le a vásárlók. A szavazatok
összesítésére április 30-ig, a
végső eredményhirdetésre legkésőbb május 3-ig kerül sor.
A Kecskemét-Katonatelepi
Ifjúságért Alapítvány pályázott
a fenti felhívásra. Pályázatunkban a program előzményeit
az alábbiakban vázoltuk fel. A
városrészben működő Kutató
Állomás tartja fenn azt a közel 1300 tételt számláló szőlő
fajtagyűjteményt, amely tartalmazza többek között Mathi-

ász János, Kocsis Pál, Szegedi
Sándor szőlőfajtáit is, és gondozza szellemi hagyatékukat.
A tervezett teleplátogatásokon
a diákok és családjuk tagjai is
megismerkedhetnek a Kutató
Állomás múltjával, amely több
szálon összefonódik a Település múltjával is. Bepillantást
nyerhetnek a szőlő-művelés,
borkészítés, a nemesítő munka „rejtelmeibe”. A helyi értékek megismerésén túl meg is
kedvelhetik ezt a tevékenységet, hiszen nagy szükség lenne
olyan elkötelezett fiatalokra,
akik tovább folytatják ezt a
munkát. A városrészben élők
közösségi életének, identitástudatának erősödését várjuk
e program megvalósításától,
amit később kiterjesztenénk
Kecskemétre is.
A program tervezett időtartama során 6 alkalommal szervezünk Teleplátogatást, ahol
a diákok és családjaik tagjai
előadásokon, kiállítási anyagok
és a szőlőültetvények megtekintésével, megismerkedhetnek a Kutató Állomás múltjával
- amely több szálon szorosan
összefonódik Katonatelep történetével is -, az ott folyó szőlő-termesztési, borkészítési,
nemesítési munkákkal, módszerekkel. Az egyes alkalmakat
a szőlő vegetációs fázisaihoz
igazítjuk, lesznek csak diákoknak, csak felnőtteknek szóló,
és közös programok is.
Az egyes alkalmak előkészítésére, a látogatók életkorától
függően felnőtt, vagy diák önkénteseket tervezünk bevonni,
akik segítenek az előadóterem
berendezésében, a prezentációk előkészítésében, a kiállítási anyagok létrehozásában,

berendezésében. A látogatók
esetlegesen az ültetvényekben
folyó munkákban, pl. zöldmunka, szüret, préselés, mustkészítés, stb. is részt vehetnek.
Megismerkedhetnek a termesztett bor- és csemegeszőlő-fajtákkal, megkóstolhatják
a fürtöket, összehasonlíthatják
az egyes fajták tulajdonságait.
A diákok rajzok, festmények
formájában dolgozzák fel élményeiket, az alkotásokból az
Általános Iskolában kiállítást
rendezünk. A felnőttek és a
diákok számára is lehetőséget
biztosítunk arra, hogy a családok tulajdonában esetlegesen
még meglévő, a szőlőműveléssel kapcsolatos tárgyi emlékeket, pl., szerszámok, eszközök,
kisebb gépek, fényképek, régi
iratok, stb., egy az Általános
Iskolában rendezett kiállításon
bemutathassák. A helyi, havonta megjelenő folyóiratunkban,
a Katonatelepi Közügyek hasábjain mindenki megoszthatja
a helyi közösség tagjaival, a
programmal kapcsolatos élményeit, benyomásait, emlékeit, javaslatait, ezáltal is hozzájárulva a program sikeréhez.
Sikeresnek éreznénk a programot, amennyiben felkeltenénk az érdeklődést helyi
értékeink iránt minél nagyobb
körben. A résztvevők megismerhetnék Katonatelep múltját, a Kutató Állomás tevékenységét, a híres katonatelepi
személyek, Katona Zsigmond,
Mathiász János, Kocsis Pál,
Szegedi Sándor életútját, tevékenységük eredményeit az
„ennivaló” csemegeszőlőket.
A program résztvevőiben várhatóan erősödik az identitástudat, a helyi értékek iránti

elkötelezettség, esetlegesen
megjelenik a hivatástudat.
Ez a program lehetővé teszi, hogy a helyi fiatalok és az
„idősebb fiatalok” jobban megismerhessék és ezáltal jobban
megszerethessék saját lakóhelyüket. Élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a szőlőtermesztés és a borkészítés
titkairól, remek közösség alakulhat ki, s talán lesznek, akik
majd ezen a pályán képzelik el
boldogulásukat. Jó lenne, ha
minél több finom magyar csemegeszőlőt tehetnénk az asztalunkra, mert küllemüket és
aromájukat tekintve megállják
helyüket nemzetközi viszonylatban is.
Amennyiben
megtetszett
Önnek a fenti program és
szeretne is részt venni a megvalósításában, akkor kérem,
szavazzon „ránk”, szavazzon
Katonatelepre!
Ehhez a következőket kell
tennie! Április 1. és 22. között keresse fel Kecskeméten
valamelyik MOL töltőállomást
és annak üzlethelyiségében
kihelyezett szórólapon található „A Kecskemét-Katonatelepi
Ifjúságért Alapítvány” feliratú
kupont tépje le és dobja be „ A
Te szavazatod is számít! Helyi
Érték Program” feliratú gyűjtőurnába. A szavazás anonim
és nem kötött vásárláshoz, a
szórólapokat bárki kérheti, ill.
elveheti az üzlet kasszapultjáról vagy az gyűjtőurnán elhelyezett szórólap tartóból.
Kérjük Ön is vegyen részt
a programban, szavazzon A
Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány programjára, szavazzon Katonatelepre!
Lázár János

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke
Alapító szerkesztő: id. Tóth Viktor l Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk); Kisberk Hella (oktatás); Laczay András, dr. Finta József
(hit és erkölcs); Balla Dániel (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);
Nagy. L. Éva (kultúra); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös. Készült: 1000 példányban

Katonatelepi Közügyek

2019. április

n

KATONATELEP

9

A KECSKEMÉTKATONATELEPI IFJÚSÁGÉRT
ALAPÍTVÁNY
SZŐLŐ A MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK
Katonatelep nevét Katona Zsigmondról, városunk egykori gyógyszerészéről kapta. Neki
köszönhető, hogy Mathiász János csemegeszőlő nemesítő itt telepedett le és hozta
létre csemegeszőlő fajtái javát. E híres katonatelepiek életútját szeretnénk bemutatni
és példaként állítani a fiatalok elé. A NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomáson
egy vegetációs cikluson keresztül szervezett foglalkozásokon mutatjuk be a diákoknak a szőlőtermesztés és nemesítés fortélyait, és bevonjuk őket a konkrét munkákba is.
Hisszük, hogy a szőlőtermesztés közösségformáló erővel bír.

FUTASZÖG EGYESÜLET
MOSOLYÖSVÉNY I. ÜTEM (BALLÓSZÖG)

ADJ LENDÜLETET
HELYI KÖZÖSSÉGEDNEK!

Ballószögön, a régi elgazosodott „vasút park” területén, egy sétálásra, sportolásra és
közösségi programokra is alkalmas tanösvényt szeretnénk kialakítani. Az I. ütemben
a nyomvonalat határozzuk meg. Az így létrejövő közösségi tér minden generáció számára kikapcsolódást nyújt majd, az itt szervezhető közösségi programok segítenek majd
a generációk közötti kapcsolatteremtésben. Lakókörnyezetünk felújításán túl szeretnénk
a fiatalokat környezettudatosságra nevelni.

HELYI ÉRTÉK PROGRAM
Szavazatoddal segíts egy helyi civil szervezetnek, hogy terveit
megvalósítsa és ezzel a helyi közösség fejlődéséhez hozzájáruljon!
A legtöbb szavazatot begyűjtő szervezet elnyeri a MOL Alapítvány
500.000 Ft-os támogatását. Szavazni 2019. április 1–22. között lehet
a letéphető kuponokkal.
Szabályzat és bővebb információ: www.molalapitvany.hu
Kérjük, csak egy kupont dobj be!

A TE SZAVAZATOD IS SZÁMÍT!

A KECSKEMÉT
KATONATELEPI
IFJÚSÁGÉRT
ALAPÍTVÁNY

FUTASZÖG
EGYESÜLET

PROJEKTLEÍRÁSOK
A HÁTOLDALON!

KECSKEMÉTI
SPARTACUS
SPORTKÖR ÉS
KÖZÖSSÉGI TÉR

KECSKEMÉTI SPARTACUS SPORTKÖR ÉS
KÖZÖSSÉGI TÉR
ÉJSZAKAI FORGATAG
Az Éjszakai Forgatag az elmúlt 10 évben sikeres kulturális és sportrendezvénnyé vált,
ahol a jelentkezők kortól és nemtől függetlenül több sportágban is kipróbálhatják ügyességüket: asztalitenisz, csocsó, darts, Xbox Kinect stb. A rendezvény havonta 150–200
főt mozgat meg, a nevezés és a büfé ingyenes. A program elsősorban a tömegsportot
népszerűsíti, de számos gyermek kezdett el a hatására rendszeresen sportolni. Fiatal
zenészek, színjátszók, énekesek kapnak bemutatkozási lehetőséget, valamint prevenciós,
ismeretterjesztő előadásokat tartanak a meghívott szakemberek.

KECSKEMÉTI
SPARTACUS
SPORTKÖR ÉS
KÖZÖSSÉGI TÉR

FUTASZÖG
EGYESÜLET

A KECSKEMÉT
KATONATELEPI
IFJÚSÁGÉRT
ALAPÍTVÁNY

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 Nyitvatartás: 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.
Nyitvatartás: 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
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KERTÜNK – HÁZUNK

A mögöttünk álló 3 hónap
hatását tekintve a kerttel
foglalkozók számára, nem
enged túl nagy örömökre,
könnyű
gazdálkodásra
reményt. A szélsőségek
megviselték az élővilágot
is, és bár a meteorológiai statisztikai adatok ezt
nem tükrözik eléggé, egy
biztos, rettenetes vízhiánnyal küszködnek a talajok, különösen itt Katonatelep homokos földjein.
Jól látható, hogy a februári és márciusi csapadék
mennyisége
gyakorlatilag
nulla, a talajnedvesség nem
elegendő a növények számára. Nagyobb fagyok nem
zavarták a korábban fakadó
gyümölcsfák fejlődését, bár
éppen március vége óta több
esetben is voltak éjszakai fagyok, a sárgabarack például,
a napközben igen magas maximum hőmérsékletek miatt,
már mindenütt virágzik.
A 2018-as év hasonló időszakával
összehasonlítva:
2018 januárban a középhőmérséklet 3 és 5 °C között alakult hazánkban. A
Dél-Dunántúlon 5 °C közeli
átlagokat jegyeztünk, de az
Alföld északi részén és az
északkeleti országrészben
zömmel csupán 0 és 2 °C
értékek voltak jellemzőek,
ez így alakult 2019-ben is. A
csapadék mennyisége 2018
januárjában, országos átlag-

Dísznövénykert
Kertünk aktuális főszereplői
a korai-középkorai tavaszi
hagymások, melyekről a jövőre gondolva folyamatosan
távolítsuk el az elhervadt
virágokat, hogy ne a termésképzésre pazarolja energiáit
a hagyma, majd később, ha
a levelekben és a szárrészben tárolt összes tápanyag
visszahúzódott, a föld feletti
elszáradt részeket is vágjuk
le, mielőtt a hagymákat-gumókat felszedve betárolnánk
őket száraz, hűvös helyre az
őszi kiültetésig. A fentiekkel ellentétben a hóvirágon,
krókuszon, gyöngyikén és a
csillagvirágon hagyjuk rajta
az elszáradt virágokat, hiszen
magot érlelnek, és önmaguk

n
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2019 első hónapi csapadék és hőmérséklet viszonyai
(NAIK SZBKI, Kiss Géza)

Dr. Kerényi Zoltán

ban, 24 mm volt, a sokéves
átlagnak alig több mint fele,
2019-ben,
Katonatelepen mért adatok szerint ez 30 mm volt,
ami a sokéves átlag 60%-a,

országosan is igen alacsony.
A februári hőmérsékleti adatokat összehasonlítva, magasabb értékeket láthatunk
a sokévi átlaghoz képest,
kb. 3O oC-kal 2018-hoz ké-

pest, viszont a csapadék
mennyisége 8 mm volt, ami
alig 20%-a a sokéves átlagnak és a 2018-as országos
átlagok közelében sincsen,
hiszen 2018-ban, országosan, sok csapadék hullott
az átlagos sokévi mennyiség 120-200%-a, javarészt
hó formájában. A márciusi
középhőmérséklet 2018-ban
3 és 4 oC között mozgott országosan, míg környezetünkben 6 fok volt, ami a sokéves
átlagnál magasabb.
Az agrometeorológia jelentések szerint jelenleg a
talajok víztartalékai kimerülőben vannak, nagy az
aszály! Az alábbi ábrából
kiderül, hogy jelenleg hol van
a legnagyobb veszély, amihez
még hozzá kell adnunk azt
a veszélyt, amit az egyébként enyhe, de szeszélyes tél
vagyis, a növények kártevőinek túlélése miatt vár ránk.
Erre majd külön kitérek a
növényvédelmi részben.

gondoskodnak az utódokról
az elkövetkező évekre.
Aktuális most beszélni
egyik kedves tavaszi dísznövényünkről, a jácintról.
Igen sok családnál ezzel a
növénnyel kedveskednek az
éppen ünnepelteknek, és utána kidobják. A jácint sokáig
gyönyörködtethet minket, ha
megfelelően bánunk az elvirágzott növénnyel. A virágzás után 8-12 héttel a jácint
fokozatosan nyugalmi állapotba kerül. Először a virágai
hervadnak el, majd a levelei
is lassan elszáradnak. Amikor a virágok zöme már barna, vágjuk ki a teljes szárat,
amely a virágot tartja.
Az ekkor még zöld leveleket
is hagyjuk a természetes módon elszáradni. Vigyázzunk, a

leveleket ne törjük el, ne hajlítsuk meg, mivel ezzel megakadályozzuk, hogy a növény
elraktározza a következő virágzási ciklusához oly nagyon
szükséges energiát.
Lássuk el a növényt jó minőségű szobanövény-tápoldattal, hogy még több energiához jusson. Arra azonban
ügyeljünk, hogy ne öntözzük
túl. A jácinthagymák hajlamosak rothadásnak indulni,
ha túl bőkezűen öntözzük.
Amint a jácint levelei is
elhervadnak és barnára száradnak, ami a növény életciklusának a természetes része,
az egész növényt vágjuk vis�sza a hagymáig, azaz csak a
gyökeres hagymánk maradjon
meg. A hagyma cserepét állítsuk egy hideg, sötét helyre.

Ha szükséges, még egy barna papírzacskót vagy fekete
szemeteszsákot is húzhatunk
a cserépre, hogy teljesen elzárjuk a fény útját. A növényt
hagyjuk így szunnyadni egészen a tavasz beköszöntéig.
Ekkor kezdjük fokozatosan
egyre több fénynek kitenni.
A fény hatására hamarosan
újra kihajt.
A jácint úgy szaporodik,
hogy a főhagymája számos új,
fiatal mellékhagymát fejleszt.
Ez azt jelenti, hogy a növény
minden évben nagyobb helyet
igényel. Ha a cserép az előző
évben éppen megfelelő méretű volt, a még szunnyadó növényt ültessük át egy nagyobb
cserépbe. De a kertbe is kiültethetjük, hogy elegendő helye legyen a fejlődéshez.

Aszályindex 2019. április elején (Forrás: met.hu)
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A pincében tárolt kanna,
kardvirág és dália gumókról
se felejtkezzünk meg, vizsgáljuk meg azokat egészségügyi
szempontból, az elpusztult,
beteg egyedeket válogassuk
ki és távolítsuk el, de a merészebbek akár a kiültetésükkel
is próbálkozhatnak, a hidegebb éjszakákon talajtakarásról gondoskodva

Zöldségeskert
Áprilisban már vethetjük
szabadföldbe a spenótot, a
téli sarjhagymát, hónapos
retket és a rövid tenyészidejű zöldborsót is. Semmi esetre se késlekedjünk tovább a
sárgarépa és petrezselyem
helybevetésével.
Szabadföldön szinte már
mindenütt elkezdhetjük a bab
vetését, vessünk szárazbabot
is, de a karósbab sem hiányozhat zöldségeskertünkből.
Ha van még szabad hely a
zöldségeskertünkben, akkor
feltétlenül vessünk patis�szont, fészkenként 3-4 magot
5 cm mélyre, mely folyamatos virágzásával és terméshozásával örvendeztet meg
minket egészen az ősz végéig. Viszonylag nagy a helyigénye, de kalóriaszegény,
sokrétűen
felhasználható
terméseivel kárpótol majd
bennünket.
A hónap második felében
a cukkininek is a szabadföldben a helye, a fészkek aljába
tegyünk komposztot, melybe
a biztonság kedvéért helyezzünk 3-4 magot, legfeljebb
kiritkítjuk, ha mind kikelne,
és ne felejtsük az extra mikroklímát és gyorsabb csírázást biztosító műanyag búrát
ráhelyezni.

kertész életét az utóbbi évek
szélsőséges időjárása mellett. Mindannyian érezzük a
bőrünkön és a látjuk a növényeinken is a hatását. Jelenleg 50-100 mm csapadék hiányzik a magyar földekről, és
kb. két héttel korábbra járnak
a gyümölcsfáink.
Tavaly is előfordult áprilisban a virágfertőző monília. Most Kecskeméten már
teljes virágzásban van a
kajszi, Budapesten is egyre
fehérebbek a fák. Egyelőre
nincs járványveszély, a tafrinát és a moníliát sem segíti
a száraz, felmelegedő időjárás. Amennyiben meleg és
száraz maradna a tavaszunk,
akkor gyorsan elvirágozna a
kajszi és a meggy is, így rövidebb ideig fertőzhetne a
gomba. De ne feledjük, hogy
a kórokozónak elég a hajnali
pára is, mely benedvesíti a
sziromleveleket.
A jövő hétre pedig esőket
jósolnak, és a csapadéktól
átázott talaj kipárolgása is
elegendő nedvességet biztosíthat a gombának.
Tehát aki nem akar kockáztatni, az máris permetezzen
felszívódó gombaölőkkel a
kajsziban, majd a meggybimbók kibomlását és az aktuális időjárást figyelve a meg�gyben.

A virágfertőző
monília tünetei
kajszin és meggyen
A virágfertőző monília /Monilinia laxa/ a bibén, de a
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A virágfertőző monília tünetei meggyen

sziromleveleken keresztül is
be tud hatolni a növénybe, és
a vesszőkben terjedve ágszáradást okozhat.
Most tehát a virágokat kell
megóvni a gomba támadásától. Elsőként a virágzó kajszira figyeljünk. Ugyanígy fertőzi
a meggyet is, sőt már a megpattant rügyön keresztül is
bejuthat a bimbóba. Ezért a
„profik” az ültetvényekben, a
folyamatosan nyíló meggynél
már fehér bimbós állapotban
védekeznek felszívódó gombaölőkkel, majd a virágzás
hosszától és az időjárástól
függően ismételnek pl. teljes
virágzáskor, 80%-os sziromhullásban, majd terméskötődés után.
1A nagy ültetvények 3-4
kezeléssel számolnak évről
évre. Hűvös, párás tavaszon
a kajszinál is indokolt lehet a
két permetezés.
Az alábbi, III. kategóriás,

Növényvédelem
Aki nem akar kockáztatni, az
máris permetezzen felszívódó gombaölőkkel. Jó minőségben, apró cseppképzéssel
történjen a kezelés. Teljesen
be kell fednünk a virágokat!
Permetszereink tapadását,
esőállóságát, a cseppek szétterülését növelhetjük a tapadásfokozók hozzáadásával.
Ebben az évben is egyre inkább csökken a növényvédőszer-kínálat, ami nehezíti a

n

Virágfertőző monília kajszin

felszívódó gombaölők engedélyezettek cseresznyében,
meggyben, kajsziban és őszibarackban:
Chorus 50 WG, Topas 100
EC, Teldor 500 SC, Switch
62,5 WG (inkább később, a
gyümölcsmoníliára ajánlják),
Signum WG stb. (Csak őszibarackban, nektarinban engedélyezett a Prolectus.)
Jó
minőségben,
apró
cseppképzéssel történjen a
kezelés. Teljesen be kell fednünk a virágokat!
Permetszereink
tapadását, esőállóságát, a cseppek
szétterülését növelhetjük a
tapadásfokozók hozzáadásával. Több biostimuláló készítménynél leírták a moníliák
elleni mellékhatást. A növény
ellenálló képességét növelik,
és ezzel segítenek minket a
küzdelemben.
Az „egyszerű anyagok”
(megtalálhatóak
a
www.
portal.nebih.gov.hu oldalon)
közül őszibarackban és cseresznyében a csalán kivonatát ajánlják a moníliás virágfertőzés ellen.
A gyors metszés segíthet!
A fertőzött rész alatt 20-30
cm-rel kell levágni a száradás
tüneteit mutató vesszőt, ágat.
A cseresznye, az őszibarack,
a mandula, egyes szilvafajták
és számos dísznövény, pl. japánbirs, aranyfa (Forsythia),
törpemandula, díszcseresznye, díszőszibarack, babarózsa is károsodhat a virágfertőző moníliától.
(Zsigó György írása rövidített formában, Agroinform)

12

KATONATELEP

n

Katonatelepi Közügyek

2019. április

FELHÍVÁS

A Kecskeméti Tankerületi Központ
fenntartásában működő általános iskolákba történő

beiratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 8 órától 19 óráig
2019. április 12. (péntek) 8 órától 19 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72.
§ (1) bek. b) pontja)
Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkalmas,
– a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (a lakcímkártya),

– az iskolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó
Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Zsámboki Anna
tankerületi igazgató

KATONATELEPI ÓVODANYITOGATÓ

Kedves óvodát kereső Szülők és Gyerekek!
Szeretettel meghívjuk
Önöket és gyermeküket,
hogy megismerkedjenek a nálunk
dolgozó pedagógusokkal, óvodánk
felszereltségével, azzal a környezettel,
melyben évek óta egyre több
katonatelepi óvodás nevelkedik.
Ezt az ismerkedési formát azért
vezettük be a szülők
és a gyermekek számára,
hogy megkönnyítsük az óvodaválasztást.
Éljenek a lehetőséggel, ismerjék meg
intézményünket személyesen, töltsenek
el egy kis időt nálunk gyermekükkel!
Az óvodanyitogató időpontja: 2019. április 18. (csütörtök) 15.30–17.00 óráig
Kérjük, hogy hozzanak magukkal váltócipőt!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! – Az óvoda dolgozói

