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Május: az ígéret, a tavaszutó, 
pünkösd hava

8.

József Attila:
Május

A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyilt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak a bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
- mert beköszönt az ünnep –
a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!

HIT ÉS ERKÖLCS

4.6.

Lakossági tájékoztató fórumot tartottunk
2019. április 15-én 17 órai kezdettel kezdődött az a fó-
rum, amelyen a megjelentek megismerhették a főtér fej-
lesztési elképzelését, valamint a létesítendő bölcsőde 
terveit. Vendég volt Katkics Tamás építész tervező, Győri 
András főkertész, a főtér koncepció tervét készítő NYA 
Partners Hungary Kft képviselői, Öveges László főépítész 
és Dr. Fekete Gábor, a Pénzügyi bizottság tagja.

Dr. Fekete Gábor a beruhá-
zások pénzügyi előkészítését 
ismertette, kitért a pályázati 
lehetőségekre és a beruházás 
ütemezésére. Mint mondta, a 
fejlesztések megvalósulása a 
2020-2021-es években vár-
ható.

Katkics Tamás 3D-s vizua-
lizációs programmal mutatta 
be a bölcsőde tervét, így vir-
tuálisan végig sétálhattunk a 
belső helyiségektől az udvaron 

át a teljes területen. A látvá-
nyos bemutatót a tervezéskor 
figyelembe vett szempontok 
ismertetésével egészítette 
ki. Hangsúlyozta az óvoda és 
a bölcsőde közötti térelvá-
lasztásba „csempészett” já-
tékosságot, a nyílászárók 
elhelyezésénél a csöppségek 
szemmagasságából is ki- és 
betekintést biztosító magas-
ságát, illetve az épülettömb 
és az óvoda meglévő épületé-

nek szimmetriáját. A csoport-
szobák szokványostól eltérő 
mennyezet kialakítása is azt 
a célt szolgálja, hogy a csöpp-
ségek számára ingergazdag, 
izgalmas legyen a bölcsőde, 
ez lerövidítheti a beszoktatás 
idejét is. A jelenlévők felhív-
ták a figyelmet a parkolási 
nehézségekre, az óvoda pedig 
jelezte, hogy a jelenleg nem 
túl esztétikus és építészetileg 
is teljesen rossz helyen lévő, 
ám tárolásra használt épület 
bontása problémát okoz. Idő 
bőven van még ezek kezelé-
sére. A parkolót lehet bővíte-
ni, az Óvoda területén pedig 
elhelyezhető egy lényegesen 
szebb, megfelelő helyre tele-

Falu György 
önkormányzati képviselő

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

hunfalu@gmail.com

Tel. +36 30 621 0898
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ól pített kerti tároló épület, ilye-
nekben igen bőséges a kínálat, 
felállításuk gyorsan megy. 

Ezt követően az eredeti el-
képzelés szerint 2019-re ter-
vezett játszótérre került sor. 
A beruházás tolódik 2020-ra, 
esetleg 21-re, cserébe lénye-
gesen nagyobb léptékű, át-
fogó, a teljes területet érintő 
program valósul meg.  Az ere-
deti elképzeléseknek megfe-
lelően lesz egy kisebb, ünnep-
ségekre, megemlékezésekre 
is lehetőséget adó tér, további 
jól tagolt, az egész területet 
„belakó”, kitöltő funkcionális 
terekkel, játszóeszközökkel, 
kisebb focipályával. A sport- 
és szabadidőközpontban már 
meglévő funkciókat kitűnően 
fogja kiegészíteni ez a terü-
let, szolgálva a kisgyerme-
kes családokat, fiatalokat, kis 
közösségi térként az egész 
településrészt. (A tervrajzot, 
jelmagyarázattal lásd a követ-
kező oldalon)

A fórumon lehetőség nyílt 
egyéb témákra is kitérni, így 
szóba került a 441-es út, 
kérdés érkezett a vasúton 
túli területek gyűjtőútjával 
kapcsolatban, és Dr. Serfőző 
Katalin ismét kérte az or-
vosi rendelő előtti mintegy 
170 m-es út portalanítását. 
A 441-essel kapcsolatban a 

város álláspontja a következő 
(idézet a várost képviselő 3 
fős delegáció véleményezési 
anyagából): 

„…Belterület 2*2 sávos 
út:Az előzőekben foglaltakra 
figyelemmel a 444. sz. főút 
Katonatelepen történő át-
vezetése esetén belterületi 
2*2 sávos út kiépítése indo-
kolt legalább a Platán – Ka-
tona Zsigmond, a Jegenyefa 
– Szőlőskert, a Napfény és a 
Gyökér utcai csomópontban 
jelzőlámpás forgalomirányí-
tással, további csomópon-
tokban, ide értve a „Kereszt 
úti” és a Barka utcai csomó-
pontot is,  kanyarodósávos 
kiépítéssel, a Bernáth János 
utcánál jelzőlámpával védett 
kijelölt gyalogos-átkelőhely-
lyel. A jelzőlámparendszert 
hangolni szükséges (a kijelölt 
gyalogos-átkelőhellyel is), az 
alárendelt irányokban 2 sá-
vos (jellemző forgalomirány-
tól függően egyenesen+jobb-
ra és balra, vagy jobbra és 
egyenesen+balra) kiépített-
séggel. …”

A vasúton túli területek 
gyűjtőútjával kapcsolatban el-
mondtam, hogy az út szilárd 
burkolatúvá fejlesztését an-
nak rendkívül magas költsége 
miatt még középtávon sem 
látom reálisnak, de a közvi-

lágítás fejlesztését kiemelten 
fontosnak tartom ezen az út-
szakaszon. 

Serfőző doktornő évek óta 
jelzi, hogy a rendelő előtti 170 
m-es út porol, ha az idei évben 
ezt nem sikerül rendezni, a 
2020-as évben mindenképpen 
megoldjuk a problémát.

Ismét felvetődött a jár-
da-kérdés. Egyetlen esélyt 
arra látok, hogy a városrész 
évente saját döntés alapján 
felhasználható keretéből – 
már ha ez a program folytató-
dik – szán pénzt és a lakókkal 
összefogva készül el a járda. 
Ezt a témát alaposan meg 
kell vizsgálni, Ménteleken jól 
működött, máshol pedig arra 
panaszkodtak, hogy a cemen-

tet másra használták fel a la-
kók, és a járda egy-két év alatt 
tönkrement. A város ezért is 
szüntette meg ezt a támogatá-
si formát, de ezt helyben, Ka-
tonatelepen fel lehet éleszteni.

A következő ciklusra tehát 
bőven jut feladat, az itt felso-
roltakon kívül még biztosan 
lesznek további felvetések is. 
Szerencsére az utódomnak 
van mit folytatni, így remé-
nyeim szerint az őszi önkor-
mányzati választásokra sike-
rül ismét egy mindenki által 
támogatható programot ösz-
szeállítani. Ebben számítok 
mindenki támogatására, véle-
ményére, a programot meg-
felelő időben lakossági fórum 
keretében be fogjuk mutatni.

Balról jobbra: Katkics Tamás, a főtér 3 fős tervező csapata,  
Győri András, dr. Fekete Gábor

A lombos utcai közpark játszótér terve
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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

Mi lesz veled Magyarország?
Globális felmelegedés? 
Ugyan már! Ki hiszi ezt el, 
amikor a minap is majd’ 
megfagytam reggel a mun-
kába menet. Nyáron meleg 
van, télen meg hideg, ez 
így volt és így is lesz. Gya-
kori az efféle vélekedés 
– és valljuk be, a globális 
felmelegedést elég nehéz 
kézzel fogható módon egy 
lakossági fórumon bemu-
tatni. Ja, hát a képek, ugye, 
ahogyan olvadnak a jéghe-
gyek. Meg már nincs is je-
gesmedve. Hát, ezek igen 
távoli dolgok, meg hát jég 
is van még bőven elég, a 
jegesmedvét meg úgysem 
lehet megenni. 

Szerencsére a társadalom 
józanabb fele nem így gondol-
kodik. Hogy ez a józanabb „fél” 
kisebbség vagy többség, az 
majd kiderül pár évtized múl-
va.

Az előrejelzések szerint, ha 
nem csinálunk semmit, csak 
várunk, zavartalanul folytatunk 
mindent, ahogyan eddig tet-
tük, néhány évtized múlva nem 
lesz hol éljenek gyermekeink, 
unokáink. A táj teljesen ide-
gen lesz, olyan kultúrák váltják 
fel az itt őshonos növényeket, 
amelyek bírják az ezzel a válto-
zással járó következményeket. 

Ahogyan húzódik egyre észa-
kabbra az egyenlítőihez közeli 
éghajlat, a körülmények egyre 
kedvezőbbé válnak az ott most 
élő növény és állatfajtáknak. 
Egyre nehezebb lesz a lét az 
itt megszokott növényi kultú-
ráknak, állatfajoknak. És ezzel 
együtt jár, annak, aki enni sze-
retne, el kell fogadja azokat az 
újfajta ízeket, ételkészítési re-

cepteket, szokásokat, amelyek 
ezekből az újfajta alapanyagok-
ból készülnek.

Nagy kérdés persze, hogy a 
globális felmelegedés vissza-
fordítható folyamat-e? Vajon 
ha feleszmél a társadalom és 
radikális lépéseket tesz, hely-
re áll-e a régi rend? Erre senki 
nem tudja a választ. Nem va-
lami vidám jövőkép, és az sem 
vígasztal, hogy ezt én már nem 
élem meg, de szülő – s talán 
egyszer nagyszülőként – még-
iscsak aggódom, nem is kicsit.

Én azt hiszem nem árt ezen 
elgondolkodni, és felmérni, 
hogy egyenként, családonként 
mit tehetünk mi magunk ez 
ellen. Mert mindenkinek, az 
egyéneknek is meg van a maga 
tennivalója ebben a küzdelem-
ben. Tettekre van szükség, 
mert nagyot hibázik, aki csak 
otthon a TV előtt ülve sopán-
kodik. Katonatelepet járva 
örömmel tapasztaltam, hogy 
nincsen még veszve minden. 
Sokan értik a problémát, és 
jelezték szándékukat is, hogy 
aktívan kívánnak cselekedni. 
Bátran keressenek, minden se-
gítséget megadok nekik, amit 
csak tudok. 

Sajnos nagyon sok az álsá-
gos, félrevezető tájékoztatás 

azokkal a döntésekkel kapcso-
latban, amellyel egy hétköznapi 
család hozzájárulhat az egyre 
kilátástalanabb küzdelem győ-
zelemre segítéséhez. De egy 
alapos, mindenre kiterjedő 
beszélgetés során sok olyan 
szempontot sikerül megvilá-
gítani, amire sokan még csak 
nem is gondolnak.

A jó hír az, hogy ma már egy-
egy környezettudatos fejlesztés 
nem csak a környezet számára 
hordoz előnyöket, a pénztárcá-
nak is. Meglepően sok napele-
mes tetőt láttam, több tulajdo-
nossal beszélgettünk. Volt aki 
megtérülő beruházásként, volt 
aki környezettudatos magatar-
tásként értékelte a fejlesztést. 
Kettőt egy csapásra – ez a leg-
jobb kombináció. És ez az, ami 
győzelemre segíthet.

Bizonyára emlékeznek még 
olyan környezetbarát techno-
lógiák bevezetésére, ami sok-
kal drágábbá tette az életet. 
Ezek halálra ítélt ötletek, nem 
csak Magyarországon! Sokan 
emlegetik az áhított nyugat 
európai béreket, ám a minden-
napi megélhetés, lakhatás, tö-
megközlekedés és egyéb szol-
gáltatások árai miatt ott sem 
kolbászból van a kerítés, így a 
nyugat-európai lakosság szá-

mára sem kecsegtető egyetlen 
olyan modell sem, ami drágítja 
a mindennapokat.

Egy szó mint száz, itt az igaz-
ság pillanata, mindenki gondol-
kozzon el és szánja rá magát az 
első lépések megtételére, hogy 
Magyarország, Európa és az 
egész világ esélyt kapjon egy 
élhető, biztonságos életet biz-
tosító környezet kialakítására.

Újabb szakaszba ért  
a 441-es út felújításának 

előkészítése
Ahogy már korábban is je-

leztem, eddig 3 kooperációs 
egyeztetésen voltunk jelen 
Kecskemét város képviseleté-
ben Budapesten, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő ZRT-nél. 
Most, a 4. alkalom napirendje 
szerint a téma a 441 számú 
főút Kecskemét elkerülő-Nagy-
kőrös szakasz fejlesztésének 
előkészítése, környezeti ha-
tástanulmány, tanulmányterv, 
engedélyezési és kiviteli terv 
készítése lesz.

A lakossági fórumról szóló 
tájékoztatómban már olvashat-
ják a város hivatalos álláspont-
ját, ezért azt nem ismétlem 
meg itt. A májusi egyeztetésről 
a júniusi lapszámban fogom 
önöket tájékoztatni.

KLÍMAVÉDELEM

(Forrás: azbejtrisztan.hu)
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A 15. sz. választókörzet önkormányzati 
képviselő-keret felosztása 2019-re
Minden év első harmadában kerül sor Kecskemét Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlésére, a választói kerületek egyéni képviselőinek 
pénzkeretei felosztására. Az idén egy kicsit később került megvitatásra a 
tervezet, és a keretek valamivel szűkösebbek a tavalyinál. Az alábbi táblázat-
ban megtalálható, a már jóváhagyott pénzkeret, azzal, hogy a Mathiász Iskola 
tervezett gyakorló kertéjnek kialakításához még nincs meg a fedezet, de, a 
későbbiekben, a létesítést jóváhagyták. (Szerk. megjegyzés)

Májusi környezetvédelem

A tisztább Katonatelepért csoport má-
jus 18-n varrókört tart az egyszer hasz-
nálatos műanyag zacskók lecserélése 
érdekében.  

Első alkalommal terveik között sze-
repel több méretű átlátszó tüll zacskók, 
kreatív bevásárlótáskák, szövet szalvéták 
elkészítése, régi anyagok újra felhaszná-
lásával. A rendezvény anya és gyermek-
barát, előreláthatóan 9-12ig tart.

A rendezvényt kiegészítjük egy gard-
róbfrissítő ruhacsere programmal is, az 
igazán ügyes kezűek, akár át is alakíthat-
ják a frissen megszerzett vagy régóta ke-
rülgetett darabokat nálunk. Jelentkezési 
határidő május 12.

További részeltek a Tisztább katonate-
lepért facebook csoportban találtok.

Május utolsó szombatján megrende-
zésre kerül Mathiász János Általános Is-
kolában a családi nap, ehhez kapcsolódó-
an megtartjuk a II Katonatelepi vásárt is.

A tavalyi, I. Vásáron készült felvétel

A rendezvény szabad téri lesz és előre-
láthatóan 9-12 fog tartani. Főleg kisgye-
rekekre specializálódunk, de lehet majd 
találni sporteszközöket, anyasziveket 
felderítő gyöngymandala ékszereket, és 
vintázs portékákat is.  Várunk szeretettel 
minden érdeklődőt, további részletekért 
a Katonatelepi Vásár facebook csoportot 
érdemes felkeresni.

Török Edit

Jeles napok májusban

A történelmi kutatások szerint a hónap 
nevének eredete többféle módon magya-
rázható. A latin Maius hónapot Ovidius 
szerint a meglett korúak (maiores) tisz-
teletére nevezték el. Magyarázzák úgy is, 
hogy a régi római Maia istennő, vagy férfi 
párja, Maius volt a névadó. A görögöknél 
Maia a pleiászok egyik csillaga volt, Zeusz 
szeretője, és a főistennek együtt töltött 
éjszakák eredményeként Hermész (latin 
Mercurius) anyja.

A május mindenütt a nyár előtti, jö-
vendő termés féltése volt az alapja, ezért 
az ókorban Európa-szerte engesztelő 
és tisztító szertartások böjtös időszaka 
volt. Rómában tilos volt ekkor új ruhát 
ölteni, házasságot kötni, és házaséletet 
élni, ekkor takarították ki a templomokat, 
mosták le az istenszobrokat, mintegy elő-
készület a nyárközépi nagy ünnepekhez. 
A szerelmes szívű legények május else-
jén „májusfát” állítanak kedvencük háza 
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elé. E hónap ünnepségei - a 
majálisok - a tavasz és a nyár 
örömeinek szólnak. A szerves 
élet fejlődésének ekkor van a 
tetőpontja.

Érdekesebb jeles napok  
májusban:

Fehérvasárnap (május 1.)
Szent Flórián napja (május 4.)

Pongrác, Szervác, Bonifác 
(május 12-13-14.)

Áldozócsütörtök (május 13.)
Nepomuki Szent János  
emléknapja(május 16.)

Orbán napja (május 25.)
Szentháromság vasárnapja 

(május 30.)

Korábbi lapszámainkban 
már részletesebben írtunk 
több a május hónaphoz tarto-
zó jeles, egyházi, világi, vagy 
népi ünnepelt napról (Anyák 
napja, Szent Flórián, Európa 

Nap, Madarak és Fák Napja 
stb.), most inkább csak né-
hány népi megfigyelésen ala-
puló kiemelt napról próbálunk 
némi információt nyújtani.

Népi megfigyelések: 

– Májusi csendes eső, növeli 
a vetést- száraz május, száraz 
esztendő,

– Ha májusban erősen hall-
juk a békákat kuruttyolni, úgy 
igen sok eső lészen- ha május 
elején esik, úgy kevés borunk 
lesz.

– Nagyon meleg május után 
esős június következik.

– Ha májusban a tölgy szé-
pen virágzik, és a cserebogár 
rajta tanyázik, gyakran fogunk 
hallani mennydörgést.

– Sok bort hoz ám a három 
ác, (Pongrác, Szervác, Boni-
fác), ha felhőt egyiken se látsz

– Szervác, Pongrác, Boni-
fác, megharagszik, fagyot ráz, 
Pongrác, Szervác, Bonifác, 
Zsófia is lehet gyász. 

– Szervác, Pongrác, Bonifác, 
mind a fagyos „szentök”, hogy 
a szőlő el ne fagyjon, füstölje-
nek kendtök.

– Májusi meleg eső nagy ter-
més, hideg eső rossz vendég.

Pongrác, Szervác és Bonifác, 
mint régről fogva tudjuk, köny-
nyen visszacsalogathatja kert-

jeink rémét a hajnali fagyot, 
és kárt okozhat veteményese-
inkben, sőt még a szőlő-gyü-
mölcs ültetvényekben is.

Persze a nagy riadalom előtt 
célszerű emlékeznünk az ag-
rometeorológusok tapasztala-
taira, mert a hosszú évtizedek 
óta folyó meteorológiai megfi-
gyelések elemzése bebizonyí-
totta, hogy a fagyosszentekre 
vonatkozó néphit nem légből 
kapott állítás. 

Orbán napja

A hónapvégi ünnepek közül 
a legutolsó fagyosszent, Orbán 
– május 25. – a legnépsze-
rűbb. Számtalan hiedelem és 
népi jövendölés kapcsolódik e 
névhez és dátumhoz: az orvo-
sokon kívül a szőlősgazdák is 
figyelték az Orbán-napi időjá-
rást, mert „ha Orbán nevet, a 
szőlő sír”, vagy egy más meg-
fogalmazás szerint: „savanyú 
lesz a bor, ha Orbán napja 
esős, édes, ha tiszta az idő.” 
Egészen távoli prognózist mu-
tat az a népi jövendölés, amely 
szerint „amilyen Orbán napja, 
olyan lesz az ősz.” Felhasznál-
ták ezt a napot termésbecs-
lésre is, mert „ha Orbán napja 
szép, úgy bő lesz az esztendő” 

Összeállította: 
 dr. Kerényi Zoltán

2019. május 26-án 
kerül sor az Európai 
Parlamenti képvi-
selők megválasz-
tására. mindazok a 
katonatelepiek, akik 
a névjegyzéki kör-
be vételükről külön 
értesítést kaptak, 3 
szavazókörben ad-
hatják le voksukat. 
Szavazni csak sze-
mélyesen lehet a Ka-
tona Zsigmond utca 1. sz alatt (Mathiász János 
Ált. Isk.). A szavazóknak magukkal kell vinni a 
következő érvényes (érdemes előtte ellenőriz-
ni, nem járt-e le!) igazolványokat:

– lakcímigazolvány 
és személyazonosí-
tó igazolvány (vagy 
útlevél,vagy vezetői 
engedély, jogosít-
vány)

– vagy régi, pa-
píralapú személyi 
igazolván (ez lak-
címkártya nélkül is 
érvényes).

Mindenki szavaza-
ta, így az Öné is szá-

mít, hogy ki lesz az a 21 magyar képviselő aki 
az Európai Parlamentben hazánkat fogja majd 
reprezentálni, de ehhez el kell menni szavaza-
tát leadni. 

FIGYELEMFELHÍVÁS

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy függetlenül politikai, vallási, emberi beállítottságától, 
vegyen részt a szavazáson!
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Mindig azt érezzük hogy sza-
lad az idő. Épp hogy elkezdő-
dik a hét, már megint péntek 
van. Örültünk, hogy itt van 
újra a tavasz és lám, már az 
utolsó hónapját tapossuk. 
Nem tűnik túl régi esemény-
nek amikor vitték haza a gye-
rekek a félévi bizonyítványt, 
most pedig ha összeszámol-
juk a heteket, 5 hét van még 
a tanévből a nyári szünetig. 
Természetesen addig a teen-
dőnk is nagyon sok, már tele 
van a naptárunk versenyekkel, 
felmérésekkel, kirándulások-
kal és más egyéb iskolai ren-
dezvényekkel. A tanévet az év 
végi  bizonyítvány osztás és a 
8. osztályosok ballagása zárja 
majd júniusban.

Áprilisban megtörtént a 
jövő évi 1. osztályosok beirat-
kozása. Kevés ténylegesen is-
kolába menő nagycsoportos 
volt az óvodában, így kisebb 
létszámú lesz a jövő évi első 
osztályunk mint az idei. 16 
tanulót írattak be szüleik a 
Mathiász iskola jövő év szep-
temberében induló első évfo-
lyamára. Osztálytanítójuk Ju-
hász Andrea és Kurucz Ildikó 
tanítók lesznek.

Sok esemény vár még ránk 
az előttünk álló másfél hó-
napban. Valamennyi osztály 

kirándulni megy május 17-én 
osztályfőnökeik szervezésé-
ben. Május 22-én írják a 6. 
és 8. osztályosok az angol 
nyelvi kompetencia felmérőt, 
majd 29-én pedig matemati-
ka és magyar tárgyból töltik 
a teszt feladatokat. Május 25-
én tartjuk a Családi napi ren-
dezvényünket. Ezen a szom-
bati napon reggeli aerobik 
után zenés műsorok, táncház 
várja a gyerekeket. Lesz Ba-
ba-mama börze és Bolhapiac. 
A nap zárásaként hambur-
gert, lángost, palacsintát, 

hot-dogot ehetnek kicsik és 
nagyok.

Ebben a hónapban is volt 
több verseny amin részt vettek 
a gyerekek. Versmondók Talál-
kozóját tartották az Ifjúsági 
Otthonban és  Hetényegyhá-
zán a  Művelődési Házban. Is-
kolánk alsó tagozatosai közül 
12 tanulót delegáltunk, akik 
közül Juhász Andor 2. osztá-
lyos diákunk továbbjutott. A 
Versünnep a találkozó utolsó 
rendezvénye, amely május 
közepén lesz. A legjobb vers-
mondók szavalhatják el ismét 

az általuk kiválasztott költe-
ményt.

Felolvasó versenyen is részt 
vettek az alsósok, mely a Mű-
kertvárosi  Iskolában került 
megrendezésre. 6 alsó tagoza-
tos tanuló képviselte iskolán-
kat. Közülük Kállai Boglárka 2. 
osztályos tanuló II. helyezést, 
Marsi Gréta 3. osztályos kis 
diákunk pedig III. helyezést 
ért el.

A felső tagozatosok Mozgó 
Diák elnevezésű prezentáció 
készítő informatikai vetélke-
dőn vettek részt a Lánchíd 
utcai Iskolában. Saját prezen-
tációjukat kellett elkészíteniük 
és bemutatni a megadott té-
mában.

Kosárlabda Diákolimpia 
lázában égünk. Túl vagyunk 
már a megyei bajnokságon és 
május hónapban startolunk az 
országos döntőben. Erről ké-
sőbb beszámolunk.

 Utolsó tanítási napunk júni-
us 14-én pénteken lesz, és ek-
kor tartjuk 17 órakor ballagási 
ünnepségünket. Addig minden 
diáknak ajánlott minél gyak-
rabban forgatni tankönyveiket, 
hogy az év végi bizonyítvá-
nyukban szégyenfolt ne essen.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

Mesélj Európa! – Angol nyelvű vetélkedő
A Kecskeméti Katona József 
Könyvtár, az Alternative Eng-
lish School és a Dél-alföldi 
Europe Direct Információs 
Hálózat idén is meghirdette 
5-6. és 7-8. osztályos diákok 
számára az Európa Nyelvi Dí-
jat nyert „Mesélj Európa” an-
gol nyelvi vetélkedőt. A több-
fordulós országos versenyre 
idén is sok csapat nevezett be. 
Az első feladatrész arról szólt, 
hogy az öttagú csapatoknak 

egy online kérdéssort kellett 
kitölteni az Európai Unióról. 
Ezen kívül egy előzetes vide-
ót kellett készíteni a majdani 
előadásukról, melynek célja 
az előadás rövid összefoglalá-
sa volt és a figyelem felkelté-
se. Az 5-6. korosztálynak egy 
uniós ország népmeséjét, míg 
a 7-8 osztályosoknak az uni-
ós ország történelmének egy 
eseményét kellett angol nyel-
ven színpadra állítaniuk.

 Ebben a tanévben először 
indult iskolánkból két csapat, 
egy az 5-6., egy másik pedig 
a 7-8. osztályos kategóriá-
ban. Minden évben az első 
forduló pontszámai alapján, 
korcsoport szerint a legjobb 
10-10 csapat jut tovább a két 
országos elődöntőre, Békés-
csabára és Szegedre. Az első 
forduló eredményei alapján 
a Mathiász János Általános 
Iskola mind a két csapatának 

diákjai meghívást kaptak az 
elődöntőn való bemutatkozás-
ra. Ezért április 29-én Békés-
csabára, míg 30-án Szegedre 
utaztunk a színdarabok előa-
dása céljából. Csapataink jól 
szerepeltek, bár a döntőbe 
nem jutottunk tovább. Kö-
szönjük kedves tanítványa-
inknak, Fodor Lénának, Majer 
Tamásnak, Szurnyák István-
nak, Tóth Napsugárnak, Zetkó 
Zsuzsannának, valamint Bu-
kor Boglárkának, Körtvélyesi 
Viviennek, Lakatos Lucának, 
Orlik Mariannak és Szilvási 
Ádámnak a lelkesedést és a 
kitartó munkát. 

A jó hangulatú próbák és az 
előadás után a gyerekek úgy 
gondolják, hogy a jövőben is 
szívesen vesznek részt ezen a 
versenyen, most már megélt 
tapasztalataik birtokában és 
ezekből tovább építkezve.

Rékasyné Héja Valéria
angol tanár

5 hét a nyári szünetig
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Eseménydúsan telt ez a 
hónap is. Az énekes te-
hetségek számára a Szé-
chenyi Sétányi Óvodában 
rendezték meg a Fülemüle 
Fesztivált, melyen óvodán-
kat az idén két kisgyer-
mek sikeresen képviselte. 
A Katica csoportos Tapodi 
Rebeka, aki az aranytorkú 
fülemüle, a Maci csopor-
tos Oppelt Ákos pedig az 
ékes hangú dalnok címet 
nyerte el. 

Az idén is rendeztünk kert-
szépítő délutánt. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak a szülőknek, 
akik hozzájárultak (termő-
földdel, trágyával, virágokkal, 
bokrokkal, fákkal, illetve mun-
kájukkal) udvarunk szépítésé-
hez. 

Mind a négy csoporttal ellá-
togattunk a Kecskeméti Plane-
táriumba, ahol élvezetes előa-
dást hallhattunk a nappalok 
és éjszakák váltakozásáról, 
a kupolára vetítve láthattuk 
a csillagos égbolt kicsinyített 
mását, a nevezetes csillagké-
peket, köztük a Göncöl szeke-
ret. Megfigyelhettük a gázok 

hajtó erejét egy rakéta makett 
kilövésén keresztül. Vetítés 
során 3 dimenziós szemüveg 
segítségével űrhajósként utaz-
hattunk, közelről látva a nap-
rendszer bolygóit, holdjait. A 
műsort egy látványos lézer-
show zárta.

A húsvétot is mindegyik 
csoportban megünnepeltük. 
Volt, ahol meghitten a délelőtt 
folyamán, máshol a szülőknek 
is bepillantást adva a csoport 
életébe, kézműves foglalko-
zást vagy teadélutánt tartot-
tunk. A gyerekek mindannyian 
nagyon várták a locsolkodást, 
ahol a régi szokásokat felele-
venítettük. Az ünnepet a vár-
va-várt udvari tojáskereséssel 
zártuk.  

A jövőre óvodaköteles gyer-
mekek és szüleik számára 
Óvoda nyitogató  délutánt tar-
tottunk, ahol megtekinthették 
a Platán utcai három, és a 
Katona Zsigmond utcai (az is-
kola épületében működő) egy 
csoportunkat, játék közben 
ismerkedhettek, beszélgethet-
tek az intézményünkben dol-
gozó pedagógusokkal.

Saskőiné Csortos Ibolya

Rovatunk eddigi munkáját gyakorlatilag 
Nagy L. Éva szerkesztőtársunk állította 
össze, óriási lelkesedéssel, szerteágazó 
tájékozottsággal és jó kapcsolatteremtő 
készségével. Rendszeresen tudósított a 
Katonatelepiek számára is fontos kultu-
rális eseményekről, felhívta a figyelmet 
a fiatal tehetségekre minden művészeti 
ágazatra, eredményekre. 

Mindamellett saját költeményeivel is 
jelentkezett, valamint felkarolta a tehet-
séges amatőr képzőművészeket, bemu-
tatta munkáikat. Több fontos, Katonate-
lephez kötődő emberrel is meg tudtunk 
ismerkedni riportjai révén. Sajnáatosan 
megromlott egészségi állapota jelenleg 
akadályozza abban, hogy ezt a nagy fel-
adathalmazt teljes erejével, folyamatosan 
csinálja, ezért, remélhetően csak egy rö-
vid időre, a rovatban kevesebb írása fog 
megjelenni. Családja és barátai segítsé-
gével azonban, szerencsére, továbbra is 
tájékoztat minket a Facebook-csoporto-
kon keresztül. Ezúton is kívánunk Neki 

rohamos jobbulást és kitartást. Engedé-
lyével, most egy korábbi verseskötetében 
megjelent versével köszöntjük. Az vers 
egyúttal tisztelgés az édesanyák előtt, 
„Anyák napja” kapcsán, és, bár a gondola-
tai kissé szomorkás hangvételűek, közöl-
jük az írást, viszont átsüt rajta az élet és 
az anyaság mérhetetlen szeretete. Gyó-
gyulj türelemmel és gyorsan Évike!

Dr. Kerényi Zoltán  
f. szerkesztő

ÁLMAIMBA  
VISSZA-VISSZATÉR

amikor lelkemre telepszik
a bánat képlékeny leple
gondolataim mint
ereszkedő pára
lassan szétterülnek
az esti félhomályba
vacogó fogaim közt
megreked az imám
szemem megtört fényén

könnycsepp ragyog át
remegő kezembe
rózsafüzér simul
az éj nyoszolyáján
az álom reám borul
pillámra ül
mint bogár a zöldre
érzem hogy megfogott
már megint
tudom mindörökre
testem görcsbe rándul
kínoz az álom
csapdosva repül
kavarog szerte
a mozdony sípol a
sínek sikolytnak
kegyetlen
acélos hangjuktól
a föld is megremeg…
a pillanat jégbe fagy
a vonat alatt Anyám…
zokogva ébredek
ez nem álom volt
ez megtörtént
Anyám
mért tetted ezt velem

Nagy L. Éva

Áprilisi óvodai hírek

Kultúra rovat
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Értéktár vagy szemétkupac az életem?
Győztes római tribunus vonult 
peckesen légiói élén egy szik-
lasivatagon keresztül. Egy-
szer csak egy közeli barlang-
ból egy rongyos, sovány alak 
bújt elő, s kiállt a keskeny ös-
vény szélére. „A nyomo”rult 
keresztény szekta tagja, egy 
olyan félőrült remete!” – sut-
togta a hadvezér fülébe az 
egyik tiszt. 
A tribunus érdeklődve fog-
ta lassabb menetre a lovát. 
A remete megkérdezte tőle: 
„Hová mégy, mi az úticélod?” 
„Rómába megyek, hogy dia-
dalmenetet tartsak.” – felelte 
gőgösen a hadvezér. „Az mire 
jó?” – kérdezte a remete. 
„Mindenki engem fog ünne-
pelni, híres leszek és gazdag, 
még a császár is bőkezűen 
megjutalmaz.” „És azután?” 
– kérdezte a remete. „Azután 
valószínűleg én leszek ennek 
a meghódított tartomány-
nak a helytartója. Jócskán 
megadóztatom az alattvalói-
mat, még gazdagabb leszek, 
s talán újabb tartományokat 
hódítok meg.” „És azután?” 
– kérdezte a remete. „Azután 
visszatérek Rómába, de már 
nem helytartóként. 
Hányszor előfordult már, 
hogy a győzelemittas, lelkes 
katonák császárrá kiáltották 
ki vezérüket! Nekem is meg-
van erre minden esélyem! 
Igen, én leszek a császár, s 
hatalmas sereg támogatásá-
val foglalom el a trónom.” „És 
azután?” – kérdezte a reme-
te. „Azután – beszélt tovább 
a tribunus ragyogó arccal – én 
leszek a világ ura! Nem lesz 
olyan birodalom, amely ne-
kem ellenállhatna. Leigázom 
mind a népeket, behajtom tő-
lük az adót, minden eddiginél 
hatalmasabbá teszem Rómát, 
csodálatos városokat építek.” 
„És azután?” – kérdezte a 
remete. „Azután élvezem a 
hatalmamat, a vagyonomat. 
Kényelemben és jólétben fo-
gok megöregedni, miközben 
mindenfelől elismerés és 
hódolat vesz körül.” „És az-
után?” – folytatta a remete 
kérlelhetetlenül. „Azután …
azután ….” A római tribunus 
arca elkomorodott. Egy da-
rabig csöndben ült a lován, 
majd lassan leszállt róla. Le-

vette fejéről a babérkoszorút, 
a gyeplőt a kísérő tiszt kezébe 
adta, s követte a remetét egy 
közeli barlangba.

Szent Pál ezt írja a filippi-
eknek: „Jézus Krisztusnak a 
fönséges ismeretéhez képest 
mindent hátránynak tartok. 
Érte mindent elvetettem, sőt 
szemétnek tekintek, csak 
hogy Krisztust elnyerhessem 
és Őhozzá tartozzak.” Talán 
annyira értéktelen, szemét-
revaló lett volna Pál korábbi 
élete? Egyáltalán nem. Mé-
lyen hívő, törvénytisztelő em-
ber volt a maga zsidó vallása 
szerint. 

A kor egyik leghíresebb 
zsidó hittudósától, Gamáliel 
rabbitól tanult. Volt becsü-
letes, nem is rosszul kereső 
szakmája: sátorszövő volt. 
Római polgárjoggal bírt, ami 
keveseknek adatott meg a 
nem itáliai születésűek kö-
zül. Mégis szemétnek tekinti 
mindezt ahhoz az új minő-
séghez képest, ami a Jézusba 
vetett hit által jelent meg az 
életében. Hogyan válik vala-
mi szemétté számunkra? Úgy, 
hogy eljár fölötte az idő, lejár 
a szavatossága, elmúlik. Ki-
szolgálja a maga idejét, ellát-
ja a feladatát, de mivel nem 

képvisel maradandó értéket 
számunkra, belátjuk, hogy 
nincs rá szükségünk többé. 
Igen, szemét az, ami vagy 
teljesen elromlott és hasz-
nálhatatlanná vált, vagy pe-
dig nincs maradandó értéke, 
így fölöslegessé lett. Milyen 
keserves érzés az ember szá-
mára, ha rájön, hogy egy-egy 
olyan dolog, amitől a bol-
dogságát, élete értelmessé-
gét remélte, nem más, mint 
értéktelen szemét! Nem elég 
ahhoz, hogy hosszú, vagy akár 
középtávon boldoggá tegye, 
sőt, talán még akadályozza is 
az igazi boldogság felé vezető 
úton. 

Minél több ilyen szeme-
tet halmoz fel az ember az 
életében, minél több időt 
tölt ezek gyűjtögetésével 
és használatával, annál na-
gyobb a veszélye, hogy kény-
telen lesz magának az éle-
tének hosszabb-rövidebb 
szakaszát szemétkupacnak, 
törmelékhalmaznak látni. Hi-
ába a szuper, lassan minden-
tudó mobiltelefon, ha nincs 
kivel tartani a kapcsolatot, 
csak játékra és fényképezés-
re használja valaki. Hiába az 
autó, ha nem ül benne senki, 
aki igazán hozzánk tartozna. 

Hiába a végre felépült családi 
otthon, ha kikerül rá a tábla: 
„Eladó!”, mert közben széte-
sett a család. Igen, keserves 
érzés, ha az ember egy sze-
métkupacon üldögélve siratja 
értelmetlenül elszállt évtize-
deit. Pedig mindez értékes is 
lehetne, ha alapvetően meg-
volna magának az életnek az 
emberhez méltó értelme! Ha 
szeretetben tudnánk élni Is-
tennel és embertársainkkal. 
Ha örökre megmaradó kin-
cseket gyűjtögetnénk elsősor-
ban, s a múló földi élet rom-
landó javait csak eszközként 
tekintenénk az örök értékek 
szolgálatában. 

Krisztus követése, az örök 
élet hite, az Istenbe vetett 
remény és az áldozatkész 
felebaráti szeretet megadja 
életünk végleges értelmét, s 
megtanít a földi dolgok helyes 
értékelésére és használatára. 
Szent Pál erre ébred rá, s ezt 
az utat javasolja nekünk is, 
ha nem akarjuk, hogy min-
den összehalmozott javunk, 
életünk „termése” értéktelen 
szemétkupaccá váljék, ami 
nem képes boldogítani. 

Dr. Finta József 
plébános

Szent Pál megtérése
(Borsos Miklós grafikája)



2019. május 9Katonatelepi Közügyek  n EGÉSZSÉGÜGY

Bizonyára többek számára 
ismert, hogy 2018-ban „Az 
alapellátás és népegész-
ségügy rendszerének átfo-
gó fejlesztése” elnevezésű 
pályázat keretében Kecs-
keméten, nyolc háziorvosi 
praxisban megvalósult a 
PREVENCIÓS rendelés. 

Katonatelepen a felnőtt és 
gyermek praxis is tagja Kecs-
kemét Praxisközösségének, 
így pácienseink számára elér-
hetővé vált ez a többletszol-
gáltatás. 

Célunk: A felnőtt és gyer-
mek lakosság egészségi álla-
potának felmérése.

Erre a háziorvosi rendelési 

időtől független, előre egyez-
tetett időpontban kerül sor. 

Ennek során először a pra-
xisközösségi nővérrel életmód 
kérdőív kitöltése történik, 
majd a körzeti ápolónő méré-
seket végez, (testsúly, magas-
ság, vérnyomás stb.) és ezt 
rögzíti. Ezt követően a házi-
orvos áttekinti az egészségi 
állapot felmérő kérdőívet.  Ez 
alapján megismeri a páciens 
életmódjából fakadó kockáza-
ti tényezőket, dönt arról, hogy 
milyen további vizsgálatok 
elvégzését javasolja, esetleg 

milyen kórállapot került meg-
állapításra. A személyre sza-
bott ellátási lehetőségekről 
tájékoztatjuk a pácienst. Az 
állapot felmérés során eset-
legesen felismert krónikus 
betegség miatt gondozásba 
vesszük a pácienst. 

Háziorvosi javaslat alapján 
praxisközösségünk egész-
ségügyi szakemberei egyéni 
tanácsadás keretében, előre 
egyeztetett időpontban segít-
séget nyújtanak az életmód 
változtatáshoz. Különösen 
fontos ez azokban az esetek-

ben, ha nagy rizikót jelentő 
állapot áll fenn, vagy került 
felismerésre. Ilyenek példá-
ul: magas vérnyomás beteg-
ség, cukorbetegség, túlsúly, 
dohányzás, túlzott alkohol-
fogyasztás, stressz. Ezek az 
állapotok nagy egészségügyi 
kockázatot jelentenek. 

Többletszolgáltatást nyújtó 
szakembereink a praxiskö-
zösségben: 

– Dietetikus
– Gyógytornászok
– Mentálhigiénés szakember
– Egészségfelelős, praxiskö-

zösségi nővér. 
Prevenciós rendelési idő Ka-

tonatelepen a felnőtt körzet-
ben: szerda 14–18 óráig Csak 
előre egyeztetett időpontban 
tudjuk fogadni a pácienseket. 
A felmérés személyenként kb. 
30-40 percet vesz igénybe. 

Érdemes élni a lehető-
séggel, mert a projekt 2020. 
márciusig tart. Jó egészséget 
kívánok!

Az EFOP pályázat kapcsán a 
katonatelepi házi gyermekor-
vosi körzet munkatársai szíve-
sen csatlakoztak a Kecskemét 
Praxisközösséghez. Így lehe-
tővé vált, hogy Katonatelep 
városrész felnőtt és gyermek 
lakossága részt vegyen a szű-
rővizsgálaton. A gyermekek 
vizsgálata során az általános 
egészségi állapot felmérését 
(testi adatok, belszervi és ér-
zékszervi vizsgálatok) a házi 
gyermekorvos végzi, részletes 
kérdőíves felmérést (csalá-
di háttér, étkezési szokások, 
életmód, rizikófaktorok - külö-
nös tekintettel a szív és kerin-
gési betegségekre) az asszisz-
tensnő végzi.

A kiszűrt pacienseket to-
vábbi ambuláns, illetve la-
boratóriumi, szükség esetén 
radiológiai vizsgálatra utaljuk. 
Kecskemét Praxisközösség 
speciális lehetősége, hogy 
a betegek közvetlenül gyó-
gytornászhoz, dietetikushoz 
kerüljenek, valamint mentál-
higiénés segítséget kapjanak. 
A háziorvosi praxis védőnője 
részt vesz az adatfelvételben, 
adatfeldolgozásban, speciális 
szakmai feladatként védőnői 
szaktanácsot ad. Katonate-
lepen a védőnő által vezetett 
klubfoglalkozás bővült, az ed-
dig működő Baba-Mama klub 
mellett Várandós klub is mű-
ködik havi rendszerességgel.

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Kedves Olvasók!

A praxisközösség házi gyermekorvosi és védőnői vonatkozásai

(Forrás: demin.hu)
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Májusi eső aranyat ér, de még aggódhatunk!
Szokásos időjárás elemzé-
sünket most nem merem 
részletezni, hiszen meglepe-
tések meglepetés hátán bor-
zolják az agrárgazdasággal 
kertészkedéssel foglalkozók 
idegeit. Május első napjaiban 
némi reménnyel láttuk, hogy 
megérkezik egy kis csapa-
dék, de ez messze elmaradt 
(eddig!) a kívánatostól. A 
szokásosnál melegebb né-

hány nap reményt ébresztett 
arra, hogy most már minden 
fejlődésnek indul, de szo-
morú tény, hogy a növények 
számára létfontosságú napi 
középhőmérsékletek, a néha 
fagyos, hideg éjszakák miatt 
nem voltak kielégítőek. A 
túl korán ébredő növények 
sok helyen szenvedtek fagy-
kárt. Remény van még arra, 
hogy a Fagyosszentek idén 

megkímélik ültetvényeinket, 
kertjeinket. Az év ötödik 
hónapjában járunk, amely 
legtöbbek számára a leg-
kedvesebb időszak. Minden 
virágzik, zöldül, és az utolsó 
fagyos éjszakáknak is búcsút 
intünk, ugyanakkor a kárte-
vők és kórokozók is teljes 
gőzzel munkába állnak. Lás-
suk, milyen teendők várnak 
ránk májusban, a kertben! Dr. Kerényi Zoltán

Virágok a kertben
• A fagyosszentek elmúltával az összes fagyérzékeny virág 

(egynyáriak) a szabadba kerülhet.
• Időszerű az egynyári virágok vetése, mint pl. oroszlánszáj, 

körömvirág, pillangóvirág, napraforgó.
• A gyep újravetése vagy pótlása magvetéssel a régi fű közé.
• Most kell a földlabdás, konténeres, fás növényeket, illetve a 

tűlevelűeket ültetni.(Később is lehet!)
• A hagymás virágokat (Iris, tulipán crocus) hagyjuk visszahú-

zódni, és csak az elszáradt leveleket távolítsuk el, ez elég növe-
kedési erélyt biztosít a következő évi bő virágzáshoz.

• A hónap végén néhány szobanövényt is kivihetünk a sza-
badba, ha bízunk abban, nem lesz már talaj menti fagy

• Az érzékeny edényes növényeket kihozhatjuk a teleltető he-
lyükről (a leander néhány mínusz fokot is elvisel!). A szükséges 
visszavágást, átültetést és mindenekelőtt a tápanyag utánpót-
lást el kell végezni.

Zöldségek és fűszernövények

• Téli káposztafélék termesztése: minél korábban vetünk, an-
nál erősebb lesz a növény a tél előtt.

• A vetéssorok közötti talajt újra és újra mulcsozni kell, így 
laza marad. Minél nagyobb a növény, annál többször lehet mul-
csozni.

• A mulcsozás helyett a sorok közé vethetünk zsázsát, spe-
nótot, retjet vagy hónapos retket, valamint egynyári fűszernö-
vényeket.

• A gyomok sajnos ismét erőre kapnak. A legtöbb gyomnö-
vényből azonban komposzt készíthető, de ne keverjünk virágzó 
gyomnövényt a komposzthoz, mert a magokról elszaporodnak.

• A karósbab vetésére is érvényes, hogy a kevesebb több! Ka-
rónként legfeljebb hat szem babot vessünk.

• Itt az ideje a káposzta, karalábé, póréhagyma, saláta és zel-
ler kiültetésének. Az uborkát, batátát, paradicsomot és paprikát 
a hónap közepén lehet kiültetni, az érzékenyebbeket célszerű le-
takarni fátyolfóliával. A zellergumó nem fejlődik ki, ha a növény 
csak egyetlen egyszer is megfázott!

Gyümölcsöskert

• Az orsó és a termőkaros koronájú gyümölcsfákat az utolsó 
fagyoktól célszerű fátyolfóliával védeni. A virágzó szamóca is 
veszélyeztetett. Az enyhe fagytól úgy védekezhetünk, hogy este 
vizet permetezünk; ez véd a -1-2 °C-os hideg ellen.

• A ribiszke és az egres most virágzik, ezért több nedvességet 
igényel. Óvatosan kell öntözni és mulcsozni - fűnyesedékkel vagy 
kéregmulccsal.

• A bogyós termésű gyümölcsöknél a gyümölcshullást a víz-
hiány mellett a nem megfelelő beporzás okozhatja. Ültessünk 

különféle fajtákat, mert számos bogyós termésű cserje nem ön-
termékeny, ezért pollenadó kell a megtermékenyítéshez.

• A termőkarosok fiatal hajtásait vissza kell csípni. Az ősziba-
rack hajtásait szükség szerint szabályozni kell.

Növényvédelem

• Májusban jelenik meg a legtöbb kártevő!
• Hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy stb. jól tá-

vol tartható a növényektől a fátyolfóliával (nem lyukasztott vagy 
bevágott hajtató fóliával). A világos fátyolfólia, amely átereszti a 
napfényt és a vizet, két-három hétig maradjon a növénykultúrán 
- ezzel megakadályozzuk, hogy a kártevők lerakják a petéiket.

• A cseresznyelégy május végén, június elején rakja le petéit 
az érésben lévő cseresznyébe. Függesszük ki időben a fákra a 
sárga lapokat!

• A sárgabarack és a meggy száraz ágait vágjuk le, és monília 
fertőzés esetén égessük el.

• Akasszunk ki csapdát a levéltetű ellen.
(Forrás: édenkert.hu)
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A hónap növénye: a leander
• A Katonatelepi díszkertek 
egyik kedvelt évelő növénye 
a leander, melynek gondozá-
sa nem könnyű feladat, de 
meghálálja a törődést. Sokan 
megszenvednek a leanderrel, 
és bárhogyan is próbálkoznak, 
növényük csak nem virágzik 
úgy, ahogy azt elvárnák tőle. 
A leander virágzását egyik 
legnagyobb mértékben befo-
lyásoló tényező a teleltetés. A 
legmegfelelőbb hely számára 
egy hűvös, sötét, párás hely. A 
tövét tartsuk ilyenkor is ned-
vesen. 

• Ha túl meleg helyen telel-
tetjük növényünket, mostanra 
már erős lehet a tetű, főleg 
pajzstetű, fertőzés is. Sajnos a 
felszívódó tetvek ellen hatásos 
szerek (pld Aktara) mára már 
nem forgalmazhatók, marad a 
levelenkénti szappanos lemo-
sás esetleg felszívódó mospi-
lan alkalmazása.

• Egy másik fontos tényező 
a tápanyag utánpótlás. A le-

ander rendkívül tápanyag- és 
vízigényes növény, és csak a 
tűző napon szépül meg igazán.

• Nagyon lényeges a leander 
rendszeres visszametszése, 
főleg kétévente. A metszések 
hiányában a növény felnyúlik. 
Ilyenkor csak arra ügyeljünk, 
hogy ne drasztikusan metsz-
szük vissza őket.

• Az elvirágzott részeket 
vágjuk le, ellenkező esetben 
a leander elkezd a magra és 
a termésre dolgozni, ami a vi-
rágzás szempontjából nem jó.

• Ha leanderünk kinőtte a 
cserepét, akkor érdemes a 
növényt megfiatalítani. Szed-
jük ki a növényt a cserépből, 
a gyökeret vágjuk vissza kb. 
20%-kal, végül az egész nö-
vényt arányosan metsszük 
vissza, és így ültessük be az új 
tápanyag közegbe, így 2-3 évig 
még ugyanabban a cserépben 
megél.

Összeállította.  
dr. Kerényi Zoltán

Szőlő- és bortermelők aktuális teendői májusban
Bár túl sok csapadékról 
nem beszélhetünk mosta-
náig, a gyomok erre fittyet 
hánynak, az első kapálást 
be kell fejezni, és a hónap 
végén, ha szükséges, sara-
boljunk (horoljunk). Amint 
a fürtök már látszanak, el 
kell kezdeni a hajtásválo-
gatást. ideje elvégezni az 
első kötözést is.

Május vége a megfelelő, 
időpont a tőkehiányok pótlá-
sára a zöldoltványok készíté-
sét kezdjük meg.

Amint a hajtások az arasz-
nyi hosszúságot elérték, pe-
ronoszpóra ellen permetez-
zük meg a szőlőt. A hónap 
végén - ha szükséges - má-
sodszor is permetezzünk. Fi-
gyeljük az egyéb betegségek-
re is, hiszen egyre melegebb 
és csapadékosabb időjárásra 
számíthatunk. Különösen; 
ha peronoszpóra-olajfoltot, 
szőlőorbáncot, szőlőmolyt, 
szőlőiloncát stb. találunk, a 
szükségeshez képest azonnal 
védekezzünk.

A pincében (ha még maradt 

borunk!) Most már itt az ideje 
a borok második fejtésének. 
A levegő felmelegedésével 
számíthatunk az édes borok 
utóerjedésére és a borok tér-
fogatának növekedésére., és 

sokszor a felmelegedés miatt 
egy enyhébb almasavbomlás 
is beindulhat, mintha utóer-
jedne még a száraz bor is. 
(„Megfordul a bor tavasszal”) 
Ezért rendszerint töltögetni 

nem kell, hanem melegebb 
pincében sok helyen bort kell 
kivenni a hordóból, nehogy 
túlcsorduljon. Az üres hordó-
kat rendszeresen kénezzük és 
törölgessük.

Szőlőfattyazás, hajtásválogatás
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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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

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

2018. május 24-én 
(szombaton)  

véradás lesz Katonatelepen
a Magyar Vöröskereszt 

szervezésében. 
A véradás a Mathiász János 

Általános Iskola Családi napja 
keretében kerül meghirdetésre. 

Minden katonatelepi lakos 
szeretettel várunk 

az iskolában 9 és 11 óra között 

SZŐLŐT TELEPÍTENI 
SZÁNDÉKOZÓK FIGYELMÉBE!

AKCIÓ 
MÁJUS VÉGÉIG
Kettőt fizet – hármat vihet!

Csemege- és borszőlő 
gyökeres vessző értékesítése 

a NAIK Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézetnél 

(Katona Zsigmond u. 5.)
a készlet erejéig.

Telefon:  
+36-70/453-8095 (Lázár János)

Véradás
Katonatelepen


