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Augusztus: kisasszony – új kenyér – nyárutó hava
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HEGYEN-VÖLGYÖN TÁBOR

4.7.

Babits Mihály: Hazám 
(részlet)

Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat!
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak,
Montblanc süllyedt, narancsfák kínáltak,

láttam népet, mordat és vidámat:
így találtam nagyobbik hazámat.

Rómát fiús tisztelettel jártam,
mintha őseim városa volna

és Avignon nevetett, mint Tolna,
vígan fürdött egyazon sugárban
és egy lélek font be néptől-népig
messze földrészt eleven hálóba:

egy lélek, egy ország végtül-végig
magát-tépő hazám: Európa.

Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ür hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.

Soha el nem hagyhatod hazámat;
útjaidat akármerre bolygod,

egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal

viszed, mint a kárhozott a poklot;
de halálig, mint ki bűn között él,

várja híven az Éden sugáros
türelme: úgy vár reád a város

és a kis ház, melyben megszülettél.

A Gergely-naptárban augusztus az év 
nyolcadik hónapja, és 31 napos. Nevét 
a híres római császárról, Augustus Oc-
tavianusról kapta, előtte a római naptár 
szerint, ez az év hatodik hónapja volt. A 
hónap történetéről korábbi, augusztusi 
lapszámainkban sok részletet megírtunk, 
lényegében Augustus császár naptárre-
formja során, minthogy életének legtöbb 
szerencsés napja ehhez a hónapban ját-
szódott le, ezért a saját, felvett nevével 
jelölte meg ezt a hónapot. Maga az „au-

gustus” szó voltaképpen az „augur”(ma-
dárjós) elnevezésre vezethető vissza, aki-
nek jóslata szerencsét jelent, és miután a 
császár pályafutása rendkívül szerencsés 
volt, a szenátus is „a legszerencsésebb” 
(augustus) jelzőt találta a legmegfele-
lőbbnek a hónap elnevezésének. 

A hónap igazán bővelkedik jeles na-
pokban, fontos, az évek során ismétlődő 
eseményekben, vallási és népi hagyo-
mányokban is megmaradó emlékekben, 
szokásokban. Csaknem minden naphoz 
kötődik valami esemény, mindet idő sem 
lenne elemezni, azért néhányat kieme-
lünk, részletesebben taglalva.

Augusztus 6. 
Krisztus Urunk színeváltozása

Krisztus színeváltozása vagy Urunk szí-
neváltozása a római katolikus egyház 
ünnepe. Hivatalos ünneppé III. Kallixtusz 
pápa emelte, amikor Rómában hírét vet-
te 1456. augusztus 6-án, hogy Hunyadi 

János felszabadította a török ostrom 
alól Nándorfehérvárt, a keresztes hadat 
toborzó Kapisztrán Szent János segít-
ségével.[1] Színeváltozásnak (görögül: 
metamorphószisz; latinul: transfiguratio) 
nevezi a keresztény teológia Jézus isteni 
dicsősége megmutatkozásának az Újszö-
vetség által feljegyzett eseményét. Ennek 
helyszíne egy galileai hegy volt, a hagyo-
mány szerint Tábor hegye.

A színeváltozás nyári meg ünneplése 
nagyon jól megfelel az ünnep tartalmá-
nak. A szőlő, valamint más gyümölcsök 
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ól és zöldségfélék megáldása 
ezen a napon jelképe a dolgok 
végső átalakulásának Krisz-
tusban. Az egész teremtett 
világ végső virágzását és gyü-
mölcsökben bővelkedő voltát 
jelenti Isten örökké tartó or-
szágának paradicsomában, 
ahol minden átalakul majd az 
Úr dicsősége által.

Augusztus 13.  
Csatári Bálint születésnapja

Ezen a napon tölti be 70-ik 
életévét Csatári Bálint ma-
gyar geográfus, egyetemi ok-
tató, a Nagyalföld társadalmi 
földrajzának kutatója. közép-
iskolai tanárként. 1984-től 
2008-ig a Tudományos Aka-
démia Regionális Kutatások 
Központjának kecskeméti 
csoportjánál kutatott, 1992.-
2008. július 1-je közt az MTA 
RKK Alföldi Tudományos Inté-
zetének választott igazgatója 
volt, jelenleg tudományos fő-
munkatársként kutatásainak 
egyik legfőbb tárgya az Alföld, 
az alföldi települések és tár-
sadalmuk fejlődésének moz-
gatórugói, illetve jelenségei. 
Több kutatásának tárgyául vá-
lasztotta az alföldi szórvány-
településeinek, a tanyáknak 
legújabb kori fejlődését, illetve 
Magyarország lemaradó tér-
ségeinek problémáit. Munká-
ját számos kitüntetéssel, díjjal 
ismerték el, többek között: 
Pro Régió Alföldért Díj (1993), 
Pro Régió Kormánykitüntetés 
(1994), Bács – Kiskun Me-
gye Tudományos díja (1996), 
Akadémiai Díj (1997), Magyar 
Köztársasági Arany Érdemke-
reszt (2002), Bács-Kiskun Me-
gyei Prímadíj (2008) - Magyar 
Tudomány kategóriában.

Augusztus 15.  
Nagyboldogasszony

Nagyboldogasszony napja, 
legrégibb Mária ünnepünk. 
Ezen a napon ünnepli az egy-
ház Mária mennybemenetelét 

és egyben Magyarország ol-
talmazóját. Szent István kirá-
lyunk volt az, aki az országot 
Szűz Mária oltalmába ajánlot-
ta halálos ágyán, mivel nem 
volt a trónon utóda (Imre her-
ceg ekkor már halott). Innen 
az elnevezés is Regnum Maria-
num azaz Szűz Mária országa.

Sokfelé búcsúnap. Az ünnep 
vigíliáját (előestéjét) általá-
ban virrasztással töltik a hí-
vek, Mária énekeket énekelve, 
imádkozva. Leghíresebb Mária 
énekünk a körmeneteken is 
gyakran hallható Boldogasz-
szony anyánk című dal. 

Ezen a napon szokás volt 
virágot, gyógynövényt szed-
ni, majd a templomban meg-
szenteltetni, a betegeket aztán 
ezzel gyógyították, de jutott 
belőle a csecsemő bölcsőjébe 
vagy a halottak koporsójába is. 
Azt tartották, ha tűzre dobják 
a füveket az véd a vihar ellen. 
A téli holmikat ezen időszak-
ban kitették a napra, szellőz-
tették, hogy a moly bele ne 
menjen. Dologtiltó nap is volt, 
sütni például nem szabadott, 
azt tartották a tűz ilyenkor ki-
csap a kemencéből. Ha szép, 
napsütéses volt az idő, az jó 
szőlő vagy szilvatermést jelen-
tett. Néhol keresztet vágtak a 
gyümölcsfába, hogy bő termés 
legyen. 

A szeptember 8-ig tartó 
időszakot két Boldogasszony 
közének nevezték (szeptem-
ber 8. Mária nap), és bizo-
nyos munkák szempontjából 
kiemelt jelentőségű volt. Úgy 
vélték, ilyenkor kell ültetni a 
tyúkokat, hogy jól tojjanak. A 
búzát is ekkor szellőztették, 
hogy ne legyen dohos. (Forrás: 
www. unnepekoldala.hu)

Augusztus 18.  
Európa Nap

30 évvel ezelőtt, 1989. au-
gusztus 19-én, az Ellenzéki 
Kerekasztal pártjai által ren-
dezett Páneurópai Pikniken 
keletnémetek százai szakítot-
ták át a határt, a határőrök 
hallgatólagos beleegyezésével. 
Erre az eseményre emléke-
zünk az EURÓPA NAP elneve-
zésű találkozóval, amit 1990 
óta minden évben augusztus 
18-án rendeznek meg az oszt-
rák határ közelében. Az azó-
ta eltelt idő alatt sok minden 
átértékelődött, megváltozott 

hazánk és Európa kapcsolatá-
ban, de Konrád György írónk, 
akkor elhangzott beszédének 
részlete érvényes a mai napig:

 „Ez a huszadik századi tör-
ténelem, a miénk, a szomszé-
doké – elég vigasztalan. Köl-
csönös bevonulások egymás 
területére – nagyhatalmi enge-
déllyel. Kisebbségek szoronga-
tása. Az egyiknek, amelytől a 
Biblia származik, a keresztény 
Európa alapkönyve, egyszóval 
a zsidóságnak a kiirtása, ami 
nemcsak a németek munká-
ja volt. Vigasz a ritkább eset: 
a mentésé, a befogadásé, a 
menekülők elrejtéséé, a szen-
vedők pártolásáé. S ha van 
ilyen eset, mint például a len-
gyel katonák befogadása, arra 
kölcsönösen hálásan emléke-
zünk. Nem illik a menekültet 
poroszlók kezébe adni. Nem 
elvont eszmékről van szó, 
hanem az elemi becsületről. 
Hogy mit csinálsz a másik em-
berrel, aki szorult helyzetében 
rád bízza magát: ez a dönté-
sed meghatározza a sorsodat. 
Önmeghatározás kérdése, 
hogy barátok leszünk-e avagy 
árulók. Itt, Közép-Európában, 
kétszáz évvel a francia forra-
dalom kitörése és az alapvető, 
minden egyént megillető em-
beri jogok deklarálása után, 
akkor leszünk méltóak az eu-
rópai melléknévre, ha egymás 
szabadságának a szövetsége-
sei, egy közép-európai demok-
ratikus föderáció munkásai 
leszünk, hogy ilyenként egy 
későbbi időszakban beillesz-
kedhessünk a nyugat-európai 
demokráciák szövetségébe. 
Mivelhogy a helyünkről nem 
tudunk elszökni, igen nehéz 
munka áll előttünk, de hogy 
ez nem reménytelen, azt bi-
zonyítja, hogy itt állunk és jól 
érezzük magunkat a vasfüg-
göny még ki nem hűlt helyén.”

(Ennek a napnak aktuális, 
mai vonzatát tükrözi a címol-
dalon idézett Babits vers is)

Augusztus 20.  
Szent István napja

Szent István névünnepe, Ist-
ván király, Szent Király vagy 
egyszerűen Király napja, 70 
éve, 1949 óta az Alkotmány 
és az Új kenyér ünnepe. A 
rendszerváltás (1991-ben 
törvénybe iktatva) óta leg-
főbb hivatalos állami ünne-

pünk, az államalapítás ünnepe 
lett. István szentté avatása, 
névünnepének naptárba ik-
tatása, amihez VII. Gergely 
pápa adott felhatalmazást, I. 
(Szent) László király és a ma-
gyar püspöki kar érdeme. A 
szentté avatási eljárás része-
ként 1083. augusztus 20-án, 
a Nagyboldogasszony nyolca-
dába eső vasárnapon nyitot-
ták meg István király sírját. 
A magyar egyház ezt a napot 
iktatta a naptárba István né-
vünnepeként.

Augusztus 27.: Noszlopy 
Gáspár születésnapja

Noszlopy Gáspár (1820. au-
gusztus 27. – Pest, 1853. 
március 3.) honvédőrnagy, 
kormánybiztos, az 1848–49-
es szabadságharcot követő 
függetlenségi szervezkedések 
egyik vezetője és vértanúja.  A 
szabadságharc leverése után 
sokáig gerillaharcot folytatott, 
1850. április 1-jén a császári 
hatóságok elfogták, de még 
az ítélet előtt megszökött. és 
illegális szervezkedésben vett 
részt. Egy széles körben elter-
jedt legenda szerint 1851 nya-
rán, amikor az osztrák rend-
őrség megkezdte a mozgalom 
felszámolását, és Noszlopy 
Kecskemét környékén tevé-
kenykedett, gerillacsapatával 
el akarta fogni a városon át-
utazó I. Ferenc Józsefet. Nevét 
Kecskeméten emlékpark őrzi.

Dr. Csatári Bálint
(bacstudastar.hu)

(Forrás:cultura.hu)

Noszlopy Gáspár szobra
(Forrás: evangelikus.hu)
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Mi lesz veled Katonatelepi Közügyek?
A Katonatelepi Közügyek nyomtatott újságot 2015 feb-
ruárjában alapította néhány, a városrészben élő, a köz-
életben aktív és fontos szerepet játszó, igazi közösségi 
ember. A lap mintegy utódja lett az előző ciklus önkor-
mányzati képviselője (Kohajda László) által működtetett 
Katonatelep Szemezgető c. lapnak, de más arculattal, 
havonkénti megjelenéssel és egy új szerkesztőbizottság-
gal. A lap deklaráltan nem a napi politikával kívánt és 
kíván foglalkozni, hanem mindazokkal a problémákkal, 
eseményekkel, közérdekű információkkal, melyek a he-
lyi lakosok érdeklődését kielégítik, illetve terveik valóra 
váltását elősegítik.

Az elmúlt, csaknem 5 év 
alatt a városrész jelentős 
mértékben átalakult, növeke-
dett, lakosságának összetéte-
le rendkívüli módon megvál-
tozott. Ezzel együtt számos 
olyan fejlesztés megvalósult, 
mely korábban csak a vágyál-
mok szintjén volt elképzelhető. 
Az újság szerepe is változott, 
különösen az elektronikus, 
közösségi média terjedésével, 
a Facebook csoportok alaku-
lásával, és különösen azzal, 
hogy a lakossági létszám bő-
vülése az érdeklődési terüle-
teket is nagyon szerteágazóvá 
tette. 

A lap jelenlegi törvényes 
kiadója a Kecskemét-Kato-
natelep Ifjúságért Alapítvány, 
melynek azonban anyagi esz-
közei külső támogatás nélkül 
nem tennék lehetővé a ha-
vonkénti megjelenést. A tele-
pülés jelenlegi önkormányzati 
képviselője, Falu György úr, 
mindeddig biztosította azt az 
anyagi hátteret, amivel mégis 
működni tudott a lap. Jelen is-
mereteink szerint Falu úr nem 
vállalja a következő 2019-24 
ciklusban a képviselő felada-
tokat és az októberi választá-
sok során más fogja ellátni ezt 
a feladatot. A hivatalos jelölte-
ket erre a posztra a kampány 

időszak kezdetén, augusztus 
közepén tudjuk meg, és akkor-
tól ismerhetjük meg program-
jaikat. Ennek megfelelően még 
nem tudhatjuk biztosan, hogy 
lesz-e anyagi forrás a lap to-
vábbi megjelentetésére.

 A kérdés olyan szempont-
ból is érdekes, hogy sokan 
vitatják az újság létjogosult-
ságát, szükségességét, az 
elektronikus média terjedé-
sével, gyorsaságával veteked-
ve. Ugyanakkor Katonatelep 
lakosságának nagy része ma 
még nem rendelkezik elektro-
nikus hozzáférési lehetőség-
gel, vagy egyszerűen még nem 
sajátította el annak gyakorlati 
alkalmazását. Ezeknek az em-
bereknek fontos lehet a nyom-
tatott sajtóhoz való hozzáférés 
lehetősége. Felmerült annak a 
lehetősége, hogy a lakosságot 
szavazás útján kérjük meg vé-
leményük kinyilvánítására a 
lap megjelentetéséről. Ennek 
azonban számos akadálya 
van: az egyik, hogy a jelenle-
gi kiadónak jogszerűen le kell 
mondani a lapról, hiszen erre 
törvényes előírások vonatkoz-
nak. A másik, hogy ez nem 
lehet szavazás, legfeljebb egy 
közvélemény-kutatás, mely-
nek semmilyen jogi, kötelező 
érvényű következménye nem 

lenne, akár mellette, akár elle-
ne foglalnának állást. Ezen túl-
menően egy komoly stábnak 
kellene a véleménynyilvánítást 
megszervezni, lebonyolítani, 
kiértékelni. És a legfontosabb: 
hogyan jutna el a „szavazó-vé-
leménynyilvánító” kérdőív a 
lakosság legnagyobb részéhez, 
ki gyűjtené össze?

A Katonatelepi Közügyek 
alapító szerkesztőségében 
több változás is volt, de java-
részt azok készítik ma is, akik 
az alapításkor is jelen voltak.  
A jövőben, a körülmények-
től függően, természetesen a 
szerkesztőség átalakítására is 
szükség lesz. Ezt véleményem 
szerint, ha folytatjuk, az őszi 
önkormányzati választások 
eredményétől függően, már az 
új képviselő bevonásával kell 
megtenni, addig (2019. októ-
ber) meg kellene jelentetni a 
lapot eredeti formájában.

Vélhetően többen lesznek, 
akik ringbe szállnak a Katona-
telepi városrész (és 3 másik 
peremkerület) önkormányzati 
képviselőségéért, de amint a 
kampány időszak megkezdő-
dik (ez még augusztus) hiva-
talosan is publikusak lesznek 
a nevek és a hozzájuk fűzhe-
tő elképzelések is melyek a 
lakosság igényeit tükrözik, 
képviselik. Ezeket (ha több 
ilyen van) természetesen kö-
zölni fogjuk. Jelen pillanatban 
egyik, a FIDESZ által támoga-
tott, képviselőjelölt tartott egy 
megbeszélést Katonatelepen, 
július elején, ahol összegyűj-
tötte a lakosság számára fon-
tos elképzelések egy részét, 
hogy azok alapján fogalmaz-
hassa meg képviselő munká-
jának céljait. A megbeszélésen 

részt vettek a szerkesztőbi-
zottság volt és jelenlegi tagjai, 
valamint mindazon szemé-
lyek, akik az elmúlt 5 évben 
tevékenységükkel segítették 
a település fejlődését szavak-
ban, írásban és tetteikkel is. A 
kötetlen találkozót megtisztel-
te részvételével Szemereyné 
Pataky Klaudia, Kecskemét 
jelenlegi polgármestere is. A 
főpolgármester asszony meg-
köszönte az aktív katonatelepi 
lakosok segítségét, támoga-
tását, emléklapokat adott át 
részükre, és bemutatta a helyi 
Fidesz által támogatott, lehet-
séges jelöltet a választókörzet 
területére. Dr. Fekete Gábor a 
képviselőjelölt, kérte a jelen-
lévőket, hogy gyűjtsék össze 
a településen élők elképze-
léseit, javaslatait a majdani 
önkormányzati ciklus idejére. 
Ezeket csokorba kötve fogja 
majd a hivatalos jelölése után 
a kampányindítás után tovább 
alakítani a lakossággal közös 
fórumokon. Az összegyűjtött 
sok javaslat, vélemény közül 
a legfontosabbakat olvashat-
ják a vele készült riportban is. 
Lényeges, hogy a riportban is 
említett vélemények, javasla-
tok mindegyike katonatelepi, 
közügyek iránt érdeklődő em-
berektől származik, és ter-
mészetesen egy ötlethalmaz, 
néha átfedésekkel, vagy már 
megoldás alatt lévő dolgok-
kal. Ez nem zárja ki, hogy más 
hivatalos jelöltek is kifejtsék 
programjukat, a Katonatelepi 
Közügyek szeptember és ok-
tóberi számaiban.

Összeállította: 
dr. Kerényi Zoltán

f. szerkesztő
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Több mindent másképp csinálna körzetében 
a FIDESZ-KDNP új jelöltje, ha a várost vezető 

frakció jelöltjeként bizalmat kap a választóktól
– Alaposan végigjártá-

tok a körzetet a jelenlegi 
képviselővel. Hogyan látod 
ezt a hatalmas területet?

– Igen, a közös munkát 
már az EP választások kam-
pányában megkezdtük. Gyuri 
bemutatta az egész körzetet, 
nem csak a terület problé-
máival, sikereivel, hanem 
több helyben élő emberrel is 
személyesen megismerked-
tem, akik rendszeresen ke-
resik, jelezve problémákat, 
felvetéseket.

Ami a körzetet illeti, ha 
csak végigautózunk, egy fél 
délelőtt kevés rá. A terület 
kiemelkedő része Katonate-
lep, iskola, óvoda működik, 
kicsit tágabb határát tekint-
ve majd’ 4000 ember él itt. 
Egyrészt ezért, másrészt a 
rengeteg, ekkora közösség 
számára nélkülözhetetlen 
fejlesztések hiánya miatt ka-
pott Katonatelep megkülön-
böztetett figyelmet az elmúlt 
5 évben. Itt olyan szempont-
ból könnyű a helyzetem, hogy 
3 nagyon fontos fejlesztés is 
folyamatban van, ezeket kell 
átvennem és befejeznem. 
Ezek a bölcsőde építése, a 
főtéren létesítendő komplex 
településközpont és a sport 
és szabadidő központ terü-
letére tervezett öltözők és 
klubhelyiség céljára építen-
dő, mintegy 350 m2-es épít-
mény.

Kiemelt figyelmet érdemel 
a 441-es út fejlesztésének 
alakulása, ez ügyben bekap-
csolódtam a terveket készít-
tető NIF Zrt.-vel folytatott 
kooperációs egyeztetésekbe. 
Örömmel látom, hogy a vá-
ros képviseletében tárgyalók 
a teljes szakaszon közvilágí-
tást, lámpás csomópontokat, 
kanyarodó sávokat és szá-
mos helyen kijelölt gyalogát-
kelőhelyeket kértek, teljesen 
megújul majd a kerékpárút 
is. A legnagyobb változás az 
lesz, hogy a Kecskemét tábla 

az iskolánál a 441-es úton 
lesz kihelyezve, ettől kezdve 
50 km/órás lesz a megenge-
dett sebesség.

A Szőlőskert-Jegenyefa 
utcai csomóponttal viszont 
nem várhatunk a megvaló-
sulásig, ezt a kereszteződést 
egy-két éven belül fejleszteni 
kell, hiszen itt kanyarodik le, 
majd vissza a busz a 441-es 
útra. Itt az állami út fenntar-
tójával együtt kell gondolkod-
ni egy ésszerű, gazdaságos 
megoldás kidolgozásában és 
megvalósításában.

A körzet többi részében 
főleg városüzemeltetési 
problémákkal találkoztunk, 
nagyon kedves a Törekvés 
lakótelepi kis játszótér és fo-
cipálya, Borbáson a kápolna 
és környezete, ezeket tovább 
kell fejleszteni, de fontosak a 
közösségi rendezvények is.

– Beszélgetésünk elején 
már jelezted, több min-
dent másképp csinálnál. 
Mik ezek?

– Igen, ez így van. Nem 
az a cél, hogy lemásoljam 
elődöm munkastílusát. Nem 
véletlen, hogy felmentését 
kérte a képviselői munka 
alól, mint Ő is mondta, a 
közel 20 év nagyon fárasztó 
volt számára. Ez elsősorban 
a lakossági kapcsolattartás-
ban mutatkozott meg, ezen 
mindenképpen szeretnék ja-
vítani. Fogadóórákra, igény 
esetén lakossági fórumok 
megtartására gondolok. De 
fontosnak tartom az elha-
nyagolt honlap élővé tételét 
és a Facebook kínálta lehe-
tőségek maximális kihaszná-
lását is.

Katonatelepen nagy szük-
ség van a közösségeket, ci-
vil szervezeteket összefogó 
munkára, ezen a téren egyál-
talán nem sikerült az elmúlt 
öt évben előre lépni. Abban 
egyet értettünk, hogy nem a 
képviselőnek kell ennek az 
összekötő kapocsnak lennie, 

de ha nem megy másként, 
addig, amíg a közösség nem 
alakít ki egy kiváló együtt-
működési rendszert, muszáj 
az élére állni.

– Hogyan képzeled el a 
következő 5 év feladatait, 
van-e „saját” fejlesztési 
elképzelésed?

– A már említett kiemelt 
beruházások mellett több 
figyelmet fogok szentelni a 
lakosság számára szintén 
fontos, szűkebb lakóközös-
ségeket, utcákat érintő infra-
strukturális beruházásokra, 
ezen a téren az elmúlt 5 év-
ben nem sok előre lépés tör-
tént. Gondolok itt a sok ut-
cában hiányzó, vagy hiányos 
járdákra, az elhanyagolt, 
rossz állapotú buszvárók 
cseréjére, valamint a hiá-
nyos közvilágításra. Néhány 
fontos közterület, mint pl. a 
Zsigmond Ferenc utca orvosi 
rendelőhöz vezető szakasza 
és az Ezüstfenyő utca Lom-
bos utcához közeli részénél 
véleményem szerint lakos-
sági önerő nélkül is be kell 
avatkoznia a városnak, hi-
szen ezek az utca szakaszok 
az egész városrészt szolgál-
ják ki, az orvosi rendelő, a 
templom, valamint a posta, 
virágbolt és a főtér megkö-
zelítését biztosítva. 

– Hogy érzed, be tudsz-e 
majd illeszkedni a várost 
irányító frakcióba? Együtt 
tudsz dolgozni a városi 
ellenzékkel, akik most azt 
állítják, mindent jobban 
csinálnának?

– A döntéshozatalnak ed-
dig is részese voltam, mint 
a Pénzügyi és Városstraté-
giai Bizottság tagja. Részt 
vettem már a Fidesz-KDNP 
frakció ülésén is. Nem kis 
felelősség egy ekkora költ-
ségvetésű város irányítása, 
de jó érzéssel tölt el az a fe-
lelősségteljes, előre gondol-
kodó munka, amit ezeken az 
üléseken tapasztaltam. 

A közgyűlést is figyelem-
mel kísértem, hiszen az 
üléseket közvetíti a helyi 
televízió. Mind a bizottsági 
munkám során, mind pedig 
ezeken a közgyűléseken is az 
látható, hogy a bizottsági és 
közgyűlési munka nem párt-
politikai érdekek, viták men-
tén zajlik. 

Az elmúlt évek fejlesztési 
sikereit az ellenzéki képvi-
selők egyetértésével és tá-
mogatásával értük el, nincs 
okom azt feltételezni, hogy 
ez a 2019-es választás után 
megváltozna. Az ellenzé-
ki képviselők is felkészült 
emberek, akik nagyon jól 
ismerik a város pénzügyi 
lehetőségeit, az, hogy most 
mindenfélét ígérgetnek, a 
kampány része, ebből nem 
szabad kiindulni. Az elmúlt 
évtizedek fejlesztési iránya 
jó, persze sok van még hát-
ra, és ahogyan eddig is, ez 
után is minden olyan ellen-
zéki javaslatot beépítünk a 
költségvetésbe, ami pénz-
ügyileg vállalható. 

Egy korábbi választási 
szlogen – együtt Kecske-
métért – egy kicsit erről is 
szólt. Akkoriban közösen 
határoztuk meg az irányt, 
hogy miként kíván a város 
a 21. századi kihívásoknak 
megfelelni. A most befeje-
ződő, és kezdődő ciklus a 
cselekvés ideje, tudjuk, mit 
kell tennünk, lépésről lépés-
re haladunk a megvalósítás 
útján. Sajnos az építkezés a 
városban sem jár kevesebb 
problémával, zajjal, gond-
dal, mint egy magán beruhá-
zás esetén, de az eredmény, 
amelynek köszönhetően mi 
magunk, gyermekeinknek, 
unokáinknak egy csodálatos 
városban élhetünk, kell, hogy 
feledtesse ezeket a problé-
mákat.  

  
Lejegyezte: 

id. Tóth Viktor (TEVÉ)

Beszélgetés dr. Fekete Gábor képviselőjelölttel
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Egyre több részletkérdés tisztázódik  
a 441-es út felújításával kapcsolatban
A beruházást a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő ZRT. 
hajtja végre. Első lépés-
ként a 445-ös csomópont-
tól Nagykőrösig terjedő 
szakasz kiviteli terveinek 
elkészítésére kaptak meg-
bízást. 

A már 2018-ban elkezdett 
kooperációs egyeztetések a 
forgalmi adatok elemzésével 
kezdődtek, majd elkészültek 
a következő 15 évre prog-
nosztizált forgalmi adatok is. 
Ez alapján a Magyar Közút 
Bács-Kiskun megyei igazga-
tósága egyértelműen a 2x2 
nyomsáv kiépítése mellett 
tette le a voksát, amely meg-
lehetősen kettészelte volna a 
települést. De a járművek igen 
magas száma sajnos valóban 
indokolja a megfelelő kapaci-
tást, cserébe azt kértük, hogy 
akkor viszont legyen lakott 
területi útként megépítve a 
teljes katonatelepi szakasz, 
amely a Mathiász iskolától a 
445-ös csomópontig tart.

Ez, de egy Katonatelepet 
teljesen elkerülő nyomvonal, 
valamint a 2x2 sáv külterüle-
ti, 2x1 sáv külterületi és 2x1 
sáv lakott területi megvaló-

sításra is készült tanulmány-
terv. Végül mindannyian a 2x2 
sáv lakott területi megvalósí-
tást támogattuk. 

A város részéről azért vált 
elfogadhatóvá a 2x2 sáv, mert 
a lakott területi minősítés a 
közvilágítás teljes hosszban 
mindkét oldali kiépítéssel va-
lósulna meg, a sebesség be-
tartására Nagykőrös irányá-
ból a lakott terület kezdeténél 
terelősziget kényszerítené az 
autósokat, a település lakott 
területi szakaszán pedig VJT 
tábla (lásd Rákóczi úti bíró-
ság közelében kitett tábla) 
kerül kiépítésre, figyelmeztet-
ve a gyorshajtásra. 

Több, szám szerint jelenleg 
négy, jelzőlámpás, kereszte-
ződés épülne, további három, 
a jelzőlámpákkal összehan-
golt nyomógombos gyalogát-
kelőhely is épülne. A végleges 
változat elfogadása közel 
van, még egy javaslat elhang-
zott a kerékpárút áthelyezé-
sével kapcsolatban is, ezt a 
lehetőséget is megvizsgálja a 
tervező.

Az egyértelmű, hogy min-
denképpen a 2x2 nyomsáv 
tervezését kell elvégezni, és 
persze ahol szükséges, to-

vábbi területet biztosítani 
az így már néhol 5, esetleg 
6 egymás melletti sávnak, 
hiszen lekanyarodó sávok 
kialakítását is kértük. Ha a 
megvalósulásig beérkező 
forgalom számlálási adatok 
alapján mégis elegendő lehet 
a 2x1 sáv, a terveket néhány 
hónap alatt át lehet dolgoz-
ni, de a 2x1 sávos tervekből 
2x2-be fellépni akár 3-4 éves 
csúszást is jelenthetne. 

Az útépítés nem önkor-
mányzati finanszírozásban 
történik, így a megvalósu-
lás dátuma sem ismert még. 
Amennyiben körvonalazódik 
a kivitelezés megkezdésének 
a dátuma, annak ismeretében 
újra lehet gondolni a Ceglé-
di út sorsát. Ha ugyanis az 
átépítés kitolódik 5-6, netán 
több évre, a Jegenyefa Sző-
lőskert utca csomópontjával 
mindenképpen kell kezdeni 
valamit, itt egy, az iskolai 
lámpával összehangolt for-
galomirányítás jelentősen 
javítana a közlekedés bizton-
ságérzetén. 

Tény, hogy a baleseti mu-
tatók nem rosszak, de nem 
győzöm hangoztatni ezeken a 
megbeszéléseken, hogy más 

a tényleges baleseti mutató 
és egész más nap-mint-nap 
belassítani és lekanyarodni 
egy kamion előtt. Ezt sokan 
nem is merik vállalni ennél 
a csomópontnál, inkább to-
vább autóznak az iskoláig és 
ott kanyarodnak le a Ceglédi 
útról. 

Természetesen további 
fejleményekről tájékoztat-
juk Önöket, ahogyan eddig is 
minden fontos tudnivalóról 
beszámoltunk. 

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

A Régi-Új Virágbolt és a Kisposta
A 2019. júliusi újságban ezzel a címmel jelent meg Makai 
Krisztián beszélgetése Varga Bernadettel. Az írás röviden 
összefoglalta mindazt, amit az épület tulajdonosnak vál-
tásáról tudni érdemes és kell. Bernadett telefonon hívott, 
személyes találkozóra kért volna időpontot, de Gyurival 
azonnal kocsiba ültünk és kimentünk a virágboltba, hogy 
megtudjuk mi a pillanatnyi helyzet. 

Amint Krisztián írásából is 
kiderül, a postát szerződé-
ses jogviszony keretében 
üzemelteti az a cég, amelyet 
Bernadették megvásároltak. 
Bernadett a Sajtosné Margó 
által átadott tudás birtoká-
ban folytatja a működtetést, 
ám – mint időközben kiderült 
– ez azért nem egy egyszerű 
mutatvány. Sok olyan kérdés 
van még, amivel Bernadett 
nincs, vagy nem teljesen van 
tisztában. A Magyar Posta 

szakmai segítsége nélkül na-
gyon nehézkessé, mi több az 
esetleges hibás működtetés-
ből adódó bírságolás miatt 
veszteségessé is válhat a mű-
ködtetés. Ennek elkerülésére a 
legegyszerűbb mód a kisposta 
bezárása lenne, ám ezt Ber-
nadett sem szívesen tenné, 
hiszen maga is katonatelepi 
lévén, nagyon is tisztában van 
döntése súlyával.

A körülményeket tisztázan-
dó kerestük fel Kecskemét 1. 

posta hivatalvezetőjét, Tóth 
Tímeát, hogy segítségét kér-
jem a kisposta zavartalan 
működtetése érdekében. Az 
első egyeztetéseket Paul Mó-
nika hivatalvezető helyettes-
sel végeztük, aki – minden 
„hízelgést” mellőzve - nagyon 
udvarias volt. Az esetlegesen 
felmerülő hiányosságokról 
nem volt tudomása, de eze-
ket az ellenőrzéseket Buda-
pestről végzik, így a helyi 
vezetés csak kis késéssel 
jut információhoz. Megígérte 
segít a hivatalvezetővel való 
személyes találkozás szerve-
zésében. Felvettük a kapcso-
latot Leviczky Cirill igazgató 
úrral is, aki arról tájékoz-
tatott, hogy felnőtt oktatás 
minden ősszel indul a Kada 

Elek közgazdasági szakgim-
názium szervezésében. Eh-
hez persze kellene olyan ka-
tonatelepi is, aki kedvet érez 
egy irodai jellegű, de felelős-
ségteljes munkához és haj-
landó elvégezni a képzést.

Ám ennyire ne szaladjunk 
előre. Paul Mónika nem csak 
udvarias volt, hanem komo-
lyan vette a kérésünket és 
már van időpontunk a hiva-
talvezetőhöz. A kispostán 
dolgozni ugyan sem én sem 
Gyuri nem tudunk, de min-
den segítséget megadunk 
Bernadettnek ahhoz, hogy 
továbbra is vállalja ezt a 
településen élők által meg-
szokott, kedvelt, kihasznált 
szolgáltatást!

  dr. Fekete Gábor
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Tapasztalatok az EESZT-ről
Több mint egy éve működik élesben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

Egy év alatt több százmillió 
betegdokumentum, ellá-
tási esemény és e-Recept 
került fel az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási 
Térbe (EESZT).

Az EESZT 2017. november 
1-jén indult el élesben, a közfi-
nanszírozott ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók és a 
gyógyszertárak csatlakozásá-
val. A hazai egészségügyben 
példátlan volumenű informa-
tikai fejlesztéssel a kormány 
lefektette a digitális egészség-
ügy alapjait. Az EESZT 2017 
évi indulása óta rengeteg in-
formáció keletkezett a Térben, 
így ma már több mint 500 mil-
lió egészségügyi adat érhető el 
a rendszerben, melynek hasz-
nálata igen sokrétű.

Az indulás óta a páciensek 
több mint 176 millió e-Recep-
tet váltottak ki, a napi e-Re-
cept beküldések száma egy 
átlagos hétköznapon megha-
ladja a 800 ezer darabot. 

A felírt e-Recept esetében 
a páciens az ország bármely 
gyógyszertárában ki tudja vál-
tani a saját gyógyszerét, ha 
bemutatja e-Személyi igazol-
ványát és TAJ kártyáját.

Fontos tudni azonban, hogy 
gyógyászati segédeszköz, 
nagy értékű gyógyszerek, ma-
gisztrális készítmények esetén 
a papír alapú felírási igazolást 
is be kell mutatni a gyógyszer-
tárban. 

Előfordul, hogy a rendszer 
karbantartása miatt nincs le-
hetőség annak használatára, 

ilyenkor a papír alapú recept 
nem tartalmaz un. EESZT kó-
dot. A páciens azonban ennek 
birtokában ki tudja váltani a 
kér gyógyszert.

Az egy éves időszak alatt 
emellett közel 92 millió bete-
gellátáshoz kapcsolódó doku-
mentum (például lelet, ambu-
láns lap, zárójelentés) került 
be az adatbázisba, és közel 
10 millió alkalommal kérdez-
tek le kórtörténeti adatot az 
EESZT-ből a kezelőorvosok.

Az eProfil esetében (melybe 
a kezelőorvos által feltöltött 
soha, vagy csak ritkán változó 
egészségügyi adatok kerülnek 
fel, és melyek akár életmen-
tőek is lehetnek sürgősségi 
ellátás esetén) 100 ezernél is 
több alkalommal küldtek be és 

kérdeztek le információt.
Az EESZT továbbfejlesztése 

folyamatosan zajlik. A tervek 
között szerepel a bevezetés 
előtti öt évben keletkezett be-
tegadatok feltöltése, a teleme-
dicina szolgáltatások – vagyis 
az egészségügyi intézmények 
közötti digitális képtovábbítás 
– fejlesztése, illetve speciális 
egészségügyi nyilvántartások 
létrehozása.

Hamarosan a mobil appliká-
ciók fejlesztése és a csatlako-
zása is lehetővé válik, amelyek 
segítségével például elérhetők 
lesznek az elektronikus re-
ceptjeink, betegdokumentu-
maink és időpontfoglalásaink.

Magánszolgáltatói csatlako-
zási kötelezettség

2018. november 1-jéig kel-

lett csatlakozniuk az Elektro-
nikus Egészségügyi Szolgál-
tatási Térhez azoknak a nem 
közfinanszírozott egészség-
ügyi ellátást nyújtó egészség-
ügyi szolgáltatóknak, amelyek 
a Központi Implantátumre-
giszter vagy a Nemzeti Csípő- 
és Térdízületi Endoprotézis 
Beültetés Regiszter rendsze-
rébe kötelesek adatokat szol-
gáltatni.

Ebbe a körbe tartozik az 
implantológia az emlősebé-
szetben és a fogászatban, a 
traumatológián belül pedig a 
csípőprotézis beültetését vég-
ző magánszolgáltatók, emel-
lett a szemlencse beültetést 
végző, illetve a fix hallókészü-
léket beépítő szolgáltatói kör. 
Az implantátum-és protézis-

regiszter rendszerébe már ed-
dig is kötelező volt a TAJ-szám 
szerinti adatszolgáltatás.

Fontos tudni, hogy nem-
csak a csatlakozási kötele-
zettséget kellett teljesíteni 
2018. november 1-jéig, ha-
nem ettől a dátumtól kezdve 
a csatlakozott, nem közfi-
nanszírozott ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatóra 
adatszolgáltatási, illetve 
EESZT használati kötelezett-
ségek is vonatkoznak.

OMSZ – A betegadatok 
komplex kezelése a sürgősségi 
ellátás során a legnagyobb ér-
ték. Ezért 2018. novemberben 
az Országos Mentőszolgálat is 
csatlakozott az EESZT-hez. Az 
Országos Mentőszolgálat si-
keresen teljesítette az EESZT 

rendszeréhez való csatlako-
zás feltételeit. A fejlesztés 
révén Európában egyedülálló 
módon a mentőellátás során 
képződő adatok és informá-

ciók a szolgáltatási térben a 
jogosultak számára azonnal 
hozzáférhetővé válnak majd 
és megteremtődnek a felté-
telei annak is, hogy a betega-
datokat a sürgősségi ellátást 
végzők elérhessék. A fejlesz-
tés az EFOP-1.9.6-16-2017-
00001 Elektronikus egészség-
ügyi ágazati fejlesztések című 
projekt részeként a Széchenyi 
2020 program keretében való-
sult meg.

A beteg kiemelt érdeke, 
hogy minden betegadata egy 
helyen elérhető legyen az őt 
kezelő orvosok részére, füg-
getlenül attól, hogy az egyes 
egészségügyi szolgáltatásokat 
államilag finanszírozott vagy 
magánszolgáltatói rendszer-
ben veszi igénybe. 

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa
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A Mathiász János Általános Iskola 2019 szeptemberétől 
lehetőséget kíván biztosítani általános iskolás korú gyerekeknek 

a citera hangszeren való zenetanulásra.
A zeneórák heti két alkalommal normatív támogatással történnek, 

délutáni időpontban, az iskolában. 
Zeneoktatót a Líra Alapfokú Művészeti Iskola biztosít.

Érdeklődni a 76/471-045 telefonszámon az iskola vezetőjénél

A citera magyar népi húros hangszer, 
amelyet pengetéssel szólaltatnak meg. 
Játék közben asztalra fektethető, leg-
egyszerűbb változatában téglalap alakú 
hasáb formájú. A citerafélék család-
jába tartozó hangszerek a világ szinte 
minden táján megtalálhatóak, gyakran 
egymástól nagymértékben eltérő mére-
tű és formájú hangszerek tartoznak ide. 
A citerák fontos közös jellemzője, hogy 
a húrok a hangszertest felett húzódnak 
végig, nyakuk nincsen. A magyar cite-
ra zömében mixolid hangsorú, kvintelő 
hangszer. Transzponálás nélkül harmo-
nikusan szól rajta a C-dúr, d-dór, e-frig, 
g-mixolid típusú dallam. A kísérőhúrok 
nélkül szinte bármi lejátszható rajta. A 
ma leggyakrabban elterjedt változat a 
„Dunántúli hasas” és az „Alföldi kölyök-
fejes” citeratípus keveréke.

A közhiedelemmel ellentétben, nincs 
arra vonatkozó megbízható adatunk, 
hogy a honfoglaló magyarság használt 
volna a néphagyományból ismert citera-
félékkel rokonítható, pláne nem azokkal 
történeti kapcsolatba hozható citera tí-
pusokat. Habár a Gesta Hungarorum 46. 
fejezetében található „Et omnes symp-
honias atque dulces sonos cythararum 
et fistularum cum omnibus cantibus 
ioculatorum habebant ante se.” szöveg-
részben található cythara alakban néme-
lyek a citerát vélik felfedezni,

Magyar nyelvterületről a citera legko-
rábbi leírása Balla Antal 1774-es zeneel-
méleti írásának „Az Tombora és Czimba-
lom honnét vette eredetét” fejezetében 
olvasható, ahol a monochord készíté-
sének leírásában a „citera” szó helyett 
a „tombora” elnevezés szerepel és nem 
véletlen, hogy a tambura kifejezés az 
1940-50-es évekig a citera általános el-
nevezése volt az Alföldön. 

A manapság használt citera elnevezés 
csak a 19. század első felében a Dunán-
túlon megjelenő salzburgi citera típussal 
együtt kezdett elterjedni. A hasábciterák 
ősének tekinthető Scheitholtból, a keleti 
Alpokban fejlődött ki a 18. század végén 
az ún. Mittenwaldi forma, ami egy dia-
tonikus, fogólappal ellátott, jellegzetes 
körte alakú hangszertestű citera típus. 
A hangszertest formai változásához a 
lanttípusú ciszter szolgálhatott mintá-
ul, amelynek elnevezése szintén indirekt 

kapcsolatba hozható a citerával. Ugyan-
ebben az időszakban megjelent Hallein-
ban egy hasas-kisfejes kiképzésű, dia-
tonikus fogólappal ellátott citeraforma, 
amelyet a közeli nagyvárosról salzburgi 
citera típusnak neveznek és amely típus 
morfológiailag egyértelműen rokonítható 
a Dunántúl területén elterjedő népi elne-
vezéssel hasas citera típussal. A hang-
szer nagyjából téglalap alakú. Hossza 

körülbelül fél méter. Az egyik hosszanti 
oldala egyenes vonalú. Itt helyezkedik el 
a fogólap (menzúra).

A fogólapon egymástól különböző tá-
volságra helyezkedik el a két sor érintő. 
A külső soron a hét törzshang van, két és 
fél oktáv szélességben. A belsőn a kro-
matikus hangok találhatók. A két hang-
sor egymáshoz való viszonya megegye-
zik a zongorán található fekete és fehér 
billentyűk szerepével. A fogólap mellett 
jobb oldalon van az oldalrész, itt penget-
nek. A citera jobb kezünk felőli végében 
találjuk a húrtartó szegeket, a bal felőli-
ben a fejet. Itt vannak a hangoló szegek. 
Ezekre vannak hangolókulccsal ráteker-
ve a húrok, és itt lehet a húr mélységét, 
magasságát beállítani, tehát hangolni. 

A szemben lévő oldal a fejtől lépcsőze-
tesen szélesedik. Az oldalrészek által 
bezárt korpuszt hangszertestnek vagy 
hangszekrénynek nevezik. A hangszek-
rény két végén két húremelő bak is van, 
ami a húrokat emelni hivatott. A cite-
ráknak három lábuk van, kettő a fogólap 
felőli két végén, a harmadik a szemben 
lévő oldal közepén. A lábak magassága 
körülbelül 5–6 mm, átmérője 8–10 mm, 
céljuk az egyenlőtlenségek kiküszöbölé-
se és a csúszásgátlás. A fejeket gyakran 
díszítik faragással.

Húrozás szempontjából három cso-
portba sorolhatók. Citerától (készítő-

től, mérettől) függően az egyes csoport 
húrjainak száma változhat. Dallamhúrok 
(3-4 db a diatonikus fogólap részen, 2-3 
a pentaton fogólaprészen). Basszushú-
rok (ált. 3 db). Könyökhúrok (zengőhú-
rok) (ált. 3 pár)

Fajtái közül megemlíthetjük a dunán-
túli hasas citerát, ami a legfelső könyök-
fej után hirtelen kidomborodik, valamint 
az alföldi könyökfejes citerát. A citera 
pengetésére 40-50 évvel ezelőtt kizáró-
lag kihegyezett tollat (szárny és farok-
tollat) használtak. Ezt mára teljesen ki-
szorította a szabvány, háromszög alakú, 
közepes keménységű műanyag pengető.

Kovács Péter
citeraoktató

A citera
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Mi végezzük a feladatokat 
nagy erővel. Több lakossági 
bejelentés érkezik hozzánk, 
hogy gyanús autók, rendszám 
nélküli autók mozognak a te-
rületen, melyeket vissza is 
tudtunk ellenőrizni. Megálla-
pítást nyert, hogy aggodalom-
ra semmi ok nem volt. Pol-
gárőrség által is ismert helyi 
lakosok, akik csak a földjeikre 
jártak ki a földutakon mun-
kagépeikkel, munkagépre 
átalakított gépkocsival. Ka-
tonatelepen, egy telephelyen 
történt terménylopásról beje-
lentés, de ott is igyekezett a 
polgárőrség a visszaszorítás-
ban, megelőzésben, elkövető 
elfogásában közreműködni. 
Gyanú szerint a telephelyen 
dolgozók próbálják, próbálták 
fizetésüket pár zsák termény-
nyel, gabonával kiegészíteni. 
Rajtuk tartjuk a szemünket !!!

Továbbra is tisztelettel fo-
gadunk egyesületünkbe új 
tagokat, hogy minél nagyobb 
létszámmal részt vehessünk 
a közbiztonságunk megóvá-

sában. Az elmúlt hónapokban 
nagy örömünkre 3 fő 30 év 
alatti katonatelepi lakos csat-
lakozott az önkéntes munká-
hoz. Innen is köszönjük bátor 
jelentkezésüket és a közterü-
leten lévő szolgálataikat. 

Szeretnék olyan technikai 
berendezéseket vásárolni az 
idei évben kapott támogatá-
sokból, melyekkel felkészü-
lünk a tél előtti és téli falo-
pások megakadályozására, 
felderítésére, az elkövetők 
tettenérésére. Reméljük, 
ezekkel a technikai berende-
zésekkel mi is tudunk majd 
meglepetést okozni a rakon-
cátlan favágóknak, és nem 
csak Ők a sértetteknek. On-
nan tudhatják a lakosok, ha 
erdős területen járnak, hogy 
illegálisan van a fa kivágva, 
hogy nem a tőből történik a 
vágás, hanem derék magas-

ságban. Ennek az az oka, 
hogy a „kedves” tolvaj nem 
teheti meg, hogy lehajol a fű-
résszel, mert akkor nem látja, 
hogy kik is közelítenek feléje. 
Egyenes derékkal dolgoznak, 
„derekasan, kényelmesen”. 
Számukra is fő a biztonság, 
de bízunk abban, hogy a „ fe-
jük is főni fog” amikor futni 
kell a berregő fűrésszel, mert 
nyomában a helyi polgárőr-
ség, majd a rendőrség. Tisz-
telettel kérjük a lakosokat, ha 
bárhol is látják a huncut faki-
termelőket, kérem, jelezzék 
felénk. Nem tart sokáig azon-
nal reagálni, visszaellenőrizni 
az „egyenes derékkal” dol-
gozókat. Természetesen sok 
esetben legális a fakitermelés 
és azok, akiket bejelentésre 
ellenőrzünk, csak örülnek és 
köszönik az éberséget. Az 
éberséget viszont mi a kato-

natelepi lakosoknak köszön-
jük, mert fizikailag mi sem 
tudunk mindig, mindenhol ott 
lenni, intézkedni. Ne legyünk 
közömbösek. Ha mi tudjuk, 
hogy nincs itthon a szom-
széd, esetleg nyaral, akkor 
nyugodtan rákérdezhetünk az 
oda belépő személyre, hogy 
miben segít a szomszédnak? 
Virágot locsol? Kutyát ete-
ti? Esetleg pénzt keresni jött 
bejelentés nélkül? Bármi gya-
núsat észlelnek, telefonálja-
nak. Ha mi nem tudunk abban 
a pillanatban segíteni, akkor 
azonnal szólunk a rendőrség-
nek és egyenesen azoknak a 
rendőr munkatársaknak, akik 
ezen a területen visszatérően 
járőröznek. Csak közös erő-
vel és összefogással tudjuk a 
megfelelő közrendet, közbiz-
tonságot fenntartani.

Kellemes nyarat mindenki-
nek.

Köszönettel: Héjjas János 
nyá. r alezredes 

Katonatelepi Polgárőrség 
Egyesület elnöke

Polgárőrség
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Új nagycsaládosokat segítő rendel-
kezések léptek életbe. Az új támo-
gatások feltételeit négy különböző 
kormányrendelet tartalmazza. Jelen 
cikkemben a nyárra való tekintet-
tel – mikor a családoknak a közös 
nyaralások, kirándulások idején 
nagyobb igénye támad egy családi 
autó vásárlására - a nagycsalá-
dosok személygépkocsi-szerzési 
támogatásról fogok írni. Remélem, 
hogy írásommal, minél több olyan 
családnak leszek a segítségére, akik 
nagycsaládos támogatással kíván-
nak gépjárművet venni, illetve akik 
nem gondolkoztak eddig 7 szemé-
lyes családi autóban, azoknak meg-
hozom hozzá a kedvet. 

A 2019. július 1-től hatályos ren-
delkezések közül a nagycsaládosok 
személygépkocsi-szerzési támoga-
tásáról a 45/2019. (III. 12.) Korm. 
rendelet rendelkezik. 

Figyelem, a támogatás igénylésé-
nek lehetősége egyelőre nem hatá-
rozatlan idejű. A kérelem benyújtása 
időkorláthoz van kötve, azaz a támo-
gatás iránti kérelem benyújtására 
csak 2019. július 1. és 2022. de-
cember 31. között van lehetőség.

 A kormányrendelet 3.§. b) pontja 
az alábbiak szerint határozza meg 
azon személygépkocsit, melyre a 
támogatás felvehető: személyszál-
lítás céljára készült és jóváhagyott, 
M1 járműkategóriába sorolt, olyan 
járműkísérő lappal rendelkező gép-
kocsi – a lakóautó jellegű jármű ki-
vételével –, amelyben a vezető ülé-
sét is beleértve legalább hét állandó 
ülőhely van. Továbbá új járműnek 
minősül, ideértve a nagycsaládos 
általi megszerzése előtt legfeljebb 
egy évvel forgalomba helyezett, és 
legfeljebb 2000 kilométert futott 
személygépkocsit is, amelyet az au-
tókereskedő továbbértékesítési cél-
lal szerzett be, és amelyet a forga-
lomba helyezése és a nagycsaládos 
általi megszerzése közti időszakban 
nem használtak, vagy kizárólag ér-
tékesítés előtti bemutatás céljára 
használtak.

A rendelet értelmében a magyar 
állampolgár, az itt élő külföldi (há-
rom hónapot meghaladó tartózkodás 
esetén) és az uniós szabályok sze-
rinti hontalan státusszal rendelkező 
lehet jogosultja a támogatásnak. A 
pénz legalább három gyerekkel ren-
delkező nagycsaládosoknak jár. A 
nagycsalád fogalmába beletartoznak 
a két vagy egy gyermekes családok 
is, amennyiben az anya a harmadik 
vagy ikrek esetén a második és har-
madik gyermekét várja és a terhes-
ségének a 12. hetén már túl van.

A szerzési támogatásra való jo-
gosultság további feltétele, hogy a 

támogatással érintett személynek 
mindenképpen kell, hogy legyen „B” 
kategóriás jogosítványa, illetve beje-
lentett lakcíme. A jogosultnak nem 
lehet az állami adó- és vámhatóság-
nál, önkormányzati adóhatóságnál 
köztartozása, nem lehet büntetett 
előélete vagy a jogkövetkezmények 
alól már mentesülnie kellett. Feltétel 
még, hogy a kérelmező nem része-
sülhetett korábban szerzési támoga-
tásban. 

A támogatás mértéke 2.500.000 
forint, de a legfeljebb a megszer-
zés időpontjában érvényes bruttó 
vételár 50%-a, azaz amennyiben a 
megvásárolni kívánt autó vételára 
kevesebb mint 5.000.000.-Ft, úgy 
a támogatás maximum összege is 
2.500.000-Ft alá fog csökkeni. A vá-
sárlás során, ha nincs meg a megfe-
lelő önrész, lehetőség van a hitel és 
a zártvégű lízing konstrukcióra is. De 
lássuk gyakorlatban is, hogy hogyan 
juthat el végre egy háromgyermekes 
család ahhoz az áhított pillanathoz, 
hogy az apa végre kigördülhessen 
az autókereskedésből a család új 
személygépkocsijával.  Először is a 
szerzési támogatás iránti kérelmet 
le kell tölteni a Kincstár honlapjáról, 
majd a Kincstárnál vagy a kormá-
nyablaknál lehet benyújtani. A kére-
lemben fel kell tüntetni a gyermekek 
- magzat kivételével- adóazonosító 
jeleit, hogy az igénylő a szerzési 
támogatást milyen összegben kéri, 
valamint hogy a gépkocsit adásvéte-
li- vagy pénzügyi lízingszerződés ke-
retében kívánja-e megvásárolni. Az 
eljárás illeték- és költéségmentes.

A szerzési támogatás iránti kére-
lemhez az alábbi iratokat kell mellé-
kelni:

– A személy azonosításához 
szükséges irat (érvényes személy-
azonosító igazolvány, érvényes 
kártya típusú gépjárművezetői enge-
dély, érvényes útlevél). 

– Nyilatkozat a kérelemben fel-
tüntetett adatok valódiságáról.

– Hozzájáruló nyilatkozat a ké-
relemben feltüntetett adatoknak a 
Magyar Államkincstár általi ellenőr-
zéséhez.

– Terhesség esetén a várandós-
ság 12. hetének betöltését igazoló 
okirat, ami tartalmazza a várandós-
ság tényét és fennállásának idejét. 

– A háztartásban nevelt vagy gon-
dozott tartósan beteg vagy súlyosan 
fogyatékos gyermek esetén csatolni 
kell a tartós betegség, súlyos fogya-
tékosság állapotát igazoló okiratot.  

Amennyiben minden irat megfe-
lelően ki lett töltve és be lett csatol-
va, akkor a kedvezményt a Magyar 
Államkincstár Családtámogatási 
Főosztálya megállapítja, majd tér-

tivevényes levélben az erről szóló 
határozatot kiküldi. A határozat kéz-
hezvételét követően az adásvételi 
szerződést vagy pénzügyi lízingszer-
ződést 6 hónapon belül meg kell 
kötni, különben a szerzési támoga-
tás nem folyósítható, továbbá nem 
folyósítható a szerzési támogatás 
akkor sem, ha a személygépkocsi 
megszerzése a határozat végleges-
sé válása előtt megtörténik. A szer-
ződés megkötésekor a kereskedő 
köteles- a három évig kötelezően 
feltüntetendő - „Családbarát Ma-
gyarország” logót a személygép-
kocsin elhelyezni. Az aláírt adás-
vételi szerződésből vagy pénzügyi 
lízingszerződésből egy példányt 
az igénylő a Kincstárnak köteles 
megküldeni. A Kincstár a szerződés 
beérkezését követő 15 napon belül 
pedig az autókereskedő részére 
a támogatás összegét átutalja. A 
közlekedési igazgatási hatóság a 
jogosult által benyújtott szerződés 
alapján az elidegenítési tilalmat a 
járműnyilvántartásba a Kincstár ja-
vára hivatalból bejegyzi. 

Ezt követően jöhet el az a pillanat, 
mikor a 7 személyes új autót végre a 
család ténylegesen birtokba veheti. 

A megvásárolt autó használatá-
nak, azonban még vannak korlátai, 
ugyanis a tulajdonos a megszerzett 
személygépkocsi üzembentartói 
jogát a szerződés megkötésének 
napjától számított három évig, a tá-
mogatással érintett személyen kívül, 
más személy részére nem engedheti 
át. Továbbá a járművet nem alakít-
hatja át úgy, hogy a szállítható sze-
mélyek száma vagy a járműkategó-
ria megváltozzon, illetve három éven 
belül másnak a gépjárművet csak 
akkor adhatja el, ha ahhoz a Kincs-
tár hozzájárult és a jogosult szerzé-
si támogatás időarányos részét a 
Kincstár részére visszafizette. Ebben 
az esetben a Kincstár határozatban 
rendelkezik a támogatás időarányos 
részének 15 napos határidővel tör-
ténő visszafizetéséről. A Kincstár 
az elidegenítési tilalom járműnyil-
vántartásból való törlését és a tör-
zskönyvnek a jogosult részére tör-
ténő kiadását akkor kezdeményezi 
a közlekedési igazgatási hatóságnál, 
ha a visszafizetés, illetve a megfize-
tés megtörtént. Ha az elidegenítési 
tilalom időtartama letelt, vagy ha a 
gépjárművet műszaki állapota mi-
att a közúti forgalomból véglegesen 
kivonták, akkor az elidegenítési tila-
lomra vonatkozó bejegyzést a közle-
kedési igazgatási hatóság 15 napon 
belül törli a járműnyilvántartásból. 
Ha a megszerzéstől számított 3 
éven belül casco biztosítás kötésére 
kerül sor, a biztosítási szerződésben 

a Kincstárt a szerzési támogatás és 
járulékai erejéig társbiztosítottként 
kell feltüntetni, és a biztosítónak a 
szerződéskötésről a Kincstárt tájé-
koztatnia kell, továbbá a szerződést 
meg kell küldenie a Kincstárnak. A 
személygépkocsi eltulajdonítása 
esetén, valamint, ha az autó meg-
rongálódása olyan mértékű, hogy 
az a forgalomból való kivonását 
eredményezi, akkor a kártérítés 
összegéből a Kincstárt a szerzési 
támogatás 3 éves időtartamra szá-
mított időarányos részének megfe-
lelő részösszeg, a jogosultat pedig a 
kártérítés e részösszeggel csökken-
tett összege illeti meg. Ha a nagy-
családos személy házassága vagy 
élettársi kapcsolata megszűnt, és a 
megszűnést követően a szerzési tá-
mogatással megszerzett megfelelő 
befogadóképességű személygépko-
csival rendelkező személy korábbi 
házas- vagy élettársa továbbra is 
nagycsaládosnak minősül, a szerzé-
si támogatást ismételten igényelheti. 

A használat korlátjain túl, visszafi-
zetési kötelezettségüket is elrendel-
heti a Kincstár. Késedelmi kamattal 
növelten kell visszafizetni a támoga-
tást az alábbi esetekben: 

– Amennyiben kiderül, hogy a jo-
gosult a személyi feltételek megálla-
pításakor valótlanságot állított.

–  Ha a jogosult az elidegenítési és 
terhelési tilalmat nem jegyeztette be.

– Amennyiben a támogatott fél 
kapcsolata (házastársi, élettársi) há-
rom éven belül megszűnik, ezt kö-
vetően sem Ő, sem volt társa, nem 
minősül nagycsaládosnak. (Például 
a válást követően két gyermeket az 
egyik félnél, egy gyermeket a másik 
félnél helyeznek el.)

– A jogosult az örökbefogadott 
gyermekre tekintettel kapta meg a 
támogatást, de az örökbefogadási 
szerződés két éven belül felbontás-
ra kerül.

 A visszafizetésre kötelezett szo-
ciális körülményeire való hivatko-
zással kérelmezheti, hogy részére a 
Kincstár 12 hónapos fizetési halasz-
tást, vagy 36 hónapos időtartamra 
szóló részletfizetést engedélyezzen. 

Végezetül remélem, hogy az ál-
talam írt cikk elegendő információt 
szolgáltatott ahhoz, hogy a nagycsa-
ládosok elinduljanak a 7 személyes 
gépkocsi megvásárlásának útján. 
A konstrukció úgy gondolom, hogy 
kellően rugalmas és családbarát. 
A visszafizetési kötelezettség csak 
teljesen indokolt esetekben áll be, 
megakadályozva ezzel a visszaélé-
seket, a támogatás célját nem szol-
gáló autóvásárlásokat.   

Dr. Fekete Gábor 
ügyvéd

Kedves katonatelepi fiatal családosok, családalapítás előtt állók!
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Alighanem lassan mi is any-
nyit beszélünk az időjárásról, 
mint az angolok, hiszen eny-
nyire szeszélyes és helyről 
helyre változó meteorológiai 
viszonyokat évek óta nem ta-
pasztalhattunk. Nehéz ilyen 
körülmények között szokásos 
tanácsokat adni azok számá-
ra, akik szeretnék megvédeni 
kis gazdaságukat, vagy kert-
jeiket a szélsőséges időjárási 
jelenségek hatásaitól. Külö-
nösen nehéz ez, a mi szűkebb 
környezetünknél, Katonate-
lepen, hiszen itt még az or-
szágos átlagoktól is sokszor 
eltérő viszonyokat tapasztal-

hatunk. Legalább is látszó-
lag. A következő ábrákon be 
szeretném mutatni, hogy a 
statisztikai adatok sokszor 
ellenkező képzetet keltenek 
bennünk, mint az érzéseink. A 
Katonatelepi Kutató területén 
(ez Talfája Nagykőrös felé eső 
szélén található) működik egy 
meteorológiai állomás, ami 
folyamatosan rögzíti a fonto-
sabb adatokat (hőmérséklet, 
csapadék, légnedvesség, lom-

bozatban lévő nedvesség, szél, 
napfényes órák stb.) és dig-
italizálva feldolgozza azokat. 
Ezekből az adatokból készült 
a következő ábra, ami erre a 

földrészletre vonatkozik:
Jól látható, hogy a felmele-

gedési jelenség a trendvona-
lakon egyértelmű, a 2019-es 
teljes évi adatok nélkül is, de 
ami annál izgalmasabb, hogy a 
számtalan felhőszakadás elle-
nére a csapadékviszonyok jó-
val alatta maradnak a 30 éves 
átlagnak. 2019-ben eddig, 
csak május volt kiemelkedően 
csapadékos, amit tapasztal-
hattunk is a számos gyümölcs 

és zöldség fejlődésében. A 
csapadékösszeg anomália 
mértéke ennek megfelelően, 
különösen itt, az ország köze-
pén erősen elmaradt a szoká-
sostól. Nem tudhatjuk, hogy az 
év hátralévő részében ez az ér-
ték hogyan változik, de a talaj 
0-50 cm közötti rétegében ko-
moly vízhiány alakult ki, amit 
a földeken kertekben pótolni 
szükséges. Különösen fontos 
ez a cserepes, vagy sekély gyö-
kérzettel rendelkező növények 
esetében. Mindamellett gon-
doljunk arra is, hogy a túlzott 
mértékű öntözés árthat a nö-
vényeknek, és apasztja a Föld 
vízkészletét is. Sajnálatos mó-

don a növényvédelemben is 
nehézségeket okozott a néha 
előre nem jelezhető, váratlan, 
de mégsem elégséges, szélső-
séges mennyiségekben lehulló 
csapadék, sokszor jég formá-
jában is. A szőlőkben szoká-
sos, évi 6-8 permetezésnél bi-
zonyosan többre lesz szükség. 
Itt Katonatelepen már most 
8-nál tartunk, és még jön a 
peronoszpóra, lisztharmat, 
feketepenész, no és a Botrytis, 
szürkepenész. A rovarkárte-
vők viszont élvezték az enyhe 
telet, a meleg párás időszako-
kat, nem beszélve a gyomok 
erőteljes növekedéséről.

Dr. Kerényi Zoltán

AUGUSZTUSI TENNIVALÓK

Csapadékösszeg anomália 2019.

A talaj vízhiánya  
2019 augusztusában

Augusztusban, amikor a nap 
első sugarai már a múlté, és 
lassan beköszönt az ősz, kertje-
ink gyakran úgy festenek, mint-
ha fáradtak, kimerültek lenné-
nek. Növényeink a szárazság 
hatására a kert hangulatát is 
szomorkássá teszik. Itt az ideje, 
hogy energiát és időt szánjunk 
kertünk gondozására, szebbé 
tételére.

Azokat a növényeket, ame-
lyek igénylik, gondosan öntöz-
zük meg. Cserepes növényeink 
alá helyezzünk tányért vagy tál-
cát, ezáltal is takarékoskodva a 

vízzel. Fontos, hogy csak azokat 
a virágokat öntözzük, amelyek 
kezdenek ellankadni. A víz áz-
tatni fogja a gyökérzónát is, mi-
vel a száraz időjárás hatására a 
gyökerek felszínre kerülnek, és 
ez még sebezhetőbbé teszi a 
növényeket. Meleg időben öntö-
zéssel meg lehet akadályozni a 
spenót és a petrezselyem korai 
felmagzását, és a futóbabnak is 
jól jön egy kis víz, ha elesettnek 
néz ki. A paradicsom is gyakori 
öntözést igényel, ha nem szen-
ved csúcsrothadástól. Nem sza-
bad túlzásba vinni az öntözést, 

mert meleg időben a levelek 
sokszor csak petyhüdtek lesz-
nek és lekonyulnak, de amint 
este az idő hűvösebbre vált, 
gyorsan helyreállnak. Teljesen 
fölösleges a fű öntözésére pa-
zarolni a vizet. Ne aggódj ami-
att, hogy a gyep kisárgul, egy 
jó felhőszakadás után gyorsan 
visszanyeri színét. Az őszi har-
mat és a csapadék újra erőt ad 
a pázsitnak, amely később kom-
poszttá válik gyökerei számára, 
amelyek így megerősödnek a 
következő tavaszig. Tökéletes 
ez a szezon szénakaszálásnak, 

és amíg az időjárás megengedi, 
vágjuk le a füvet a rétről. Fontos 
ezt megtenni, mielőtt az új fű 
növekedni kezd, mert így nem 
kell dupla munkát végezni. Akár 
hagyományos kaszával, akár 
damilos fűnyíróval lenyírhatjuk 
a gyepet. A szénát jól gereb-
lyézzük el azért, hogy kisebb le-
gyen a terület termékenysége. A 
magvak mostanra kihullnak, és 
kevesebb, mint egy hónap áll a 
rendelkezésünkre, ha tavasszal 
sűrűbb pázsitot szeretnénk, 
vagy nagyobb területet akarunk 
bevetni fűmaggal. Már most ér-



2019. augusztus 11Katonatelepi Közügyek  n KERTÜNK – HÁZUNK

A kiskertek egyik fő ékessége a 
félárnyékos helyet kedvelő hor-
tenzia. Június közepétől szep-
tember végéig dúsan virágzó, 
csodás színei miatt önmagá-
ban vagy szigeteket alkotva 
is nagyon mutatós növény. A 
kerti hortenzia eredeti élőhelye 
Észak-Ázsiában és Ameriká-
ban volt, Európában az 1800-
as évek végén honosodott meg. 
Évelő, fás bokor, mely – ha 
megfelelően gondozzuk – gyö-
nyörű virágával díszíti kertün-
ket, akár évtizedekig. Bokros 
növény, jellemző magassága 
1-3 méter, egyes kúszó fajtái 
akár a 25-30 métert is elérhe-
tik. Sok változata ismert, van-

nak örökzöld és lombhullató 
fajták is, a kertekben leginkább 
a lombhullató bokrok terjedtek 
el. Virágai igen változatosak: a 
fehértől a vörösig, lilától a ké-
kes változatokig változnak és 
alakjuk is igen változatos lehet. 
Gondozását tekintve nem túl 
igényes növény, ám meg kell 
találnunk az optimális helyet 
a számára a kertünkben. A 
közvetlen napsütést nem sze-
reti, ezért helyezzük kertünk 
félárnyékos-árnyékos részébe, 
arra ügyeljünk, hogy részben 
érje a napfény is. A legjobb, 
ha reggelente pár órán át kap 
fényt, ám később, amikor már 
erősebb a nap sugárzása, egy 

lombos fa árnyékában marad. 
A túl nagy meleget sem szereti, 
hőigénye csupán 15-20 C fok, 
télen is 5-8 

o
C fok. A fiatalabb 

példányokat óvni kell a fagytól, 
mert azok könnyen kifagynak 
a nagy hidegben, az erősebb, 
több éves példányok a mi ég-
hajlatunkon is áttelelnek. A 
kerti hortenzia vízigénye attól 
függően változik, milyen ta-
lajba ültettük a növényt: ha jó 
vízáteresztő képességű a talaj, 
akkor gyakrabban öntözhetjük, 
szereti, ha folyamatosan ned-
vesen tartjuk a földjét. Az agya-
gosabb talajokba ültetve rit-
kábban igényel öntözést, mivel 
azok jobb vízmegtartó képes-

séggel rendelkeznek. Ha a hor-
tenziát napos helyre ültettük, 
akkor leginkább este vagy kora 
reggel öntözzük. Az ősz bekö-
szöntével egyre csökkentsük a 
vízadagolását, télen a kertben 
hagyott hortenziát nem szük-
séges öntözni, és a cserepesek 
is csak ritkán igénylik ilyenkor 
a vízutánpótlást. Részesítsük 
előnyben a lágy vizet a locso-
lásnál, ugyanis a kemény vizet 
nem kedveli, ennek hatására 
akár a levelei meg is sárgul-
hatnak. Figyeljünk arra, hogy a 
magasabb pH-jú, homokos föl-
det nem igen kedveli, sok fajtá-
ja kedveli a savanyú pH értékű 
talajokat.

Környezetbarát hulladékkezelés
Elindult a nyári élet, kizöldültek a kertek. Ilyenkor hálát adok, 
hogy kertes övezetbe költözhettem. Szeretek végigsétálni a bolt 
felé és látni, hogy kinél mi terem meg, kinél milyen virág pom-
pázik. Szeretem a közösségnek azt a hangulatát, hogy könnye-
dén szóba lehet elegyedni egymással kertekkel kapcsolatban, és 
kaphatjuk a szívből jövő jó tanácsokat is. Bár sokan „csak”  a 
saját tapasztalataikról tudnak beszélni, mégis egyértelmű hogy 
ezerféle jó megoldással lehet kertészkedni és hulladékot is csök-
kenteni egyszerre. Ennek egyik lehetősége a komposztáló láda, 
amit a szerződött partnekek ingyen igényelhetnek a DTKH-tól ( 
Duna -Tisza közzi Hulladékkezelő Nonprofit KFT.). Ám szerződés 
nélkül is, könnyedén létre lehet hozni saját komposzt tárolót. 
Erről a témáról szeretnénk beszélgetni egy tábortűz mellett, ta-
pasztalt és tapasztalatlanabb vállalkozó szellemű szomszédok-
kal a nyár vége felé, nyárbúcsúztatóként. Bővebb információt a 
Katonatelepi közügyekben és a Tisztább Katonatelepért csoport-
ban fogunk meghirdetni.

Emelett ősszel szeretnénk meghirdetni egy újabb szemétsze-
dő akciót, mert sajnos látjuk, hogy az eldobált hulladékok meny-
nyiségét csak így lehet kordában tartani.

A közügyek facebook oldalát olvasgatva, újra és újra felmerülő 
problémaként szokott jelentkezni a szemétégetés témaköre, ami 
a tűz mellett állókat különösen, de az egész környéket és a vilá-
got is mérgezi. Utána kérdeztem a szemétszállítási feltételeknek 
és egy rövid összefoglalóval szeretném tájékoztatni Önöket.

Az a tény, hogy amerre a kukás autó közelezhetik, a törvény 

szerint az ott lakókat a szemétszálltási szerződés kötésére kö-
telezhetik. A legkisebb szeméttároló mérete 60 l, aminek negyed 
éves díja 3946 ft. Amerre nem jár a kukás autó, lehetőség van 
felcímkézett kukás zsákot venni és kitenni szemétszállítási na-
pokon egy közeli hulladékgyűjtő útvonalra. Ennek a zsáknak mé-
rete 110 liter és 360 ft-ba kerül. Mi hárman élünk egy háztartás-
ban, és a 60 literes kukánk félig szokott megtelni, mivel a DTKH 
ingyen biztosít számunkra szelektív és zöldhulladék elszállításá-
ra zsákokat. Tudom, sokan jelzik, hogy a zsákok kihelyezésével 
problémák adódnak és vannak időszakok, amikor mennyisége is 
kevésnek bizonyul. Viszont lehet plusz zsákot kérni kéthetente a 
DTKH ügyfélszolgálati irodájában. Halottuk, hogy a megszünte-
tik az ősszel szokásos lomtalanítási akciót is, egyrészt bizton-
sági, másrészt nem megfelelő hulladékgazdálkodási okok miatt. 
Ám a szerződött partnereknek lehetőséget nyújtanak évente két 
alkalommal a nagyobb lomok elszállítására, amibe nem tarozik 
bele kommunális hulladék, bontási hulladék, elektronikai hulla-
dék, gumiabroncs, autó- és gépalkatrészek, veszélyes hulladé-
kok. A legtöbb kertben, sajnos a mienkben is összegyűlik, ilyen 
olyan építési és bontási hulladék, ehhez konténert lehet rendeli, 
akár többen is összeállhatnak egy ilyen akcióra, az 5m3 konté-
ner ára 19916 Ft + a napi díj ami 2500 Ft.

Mint látjuk rengeteg lehetőség adódik a hulladékunk környe-
zetbarátabb kezelésére, kérem, tiszteljük meg  magunkat és a 
környezetünket is ezek használatával.

Török Edit

A hónap növénye: Hortenzia 
(Hydrangea macrophylla)

demes beszereznünk kedvenc 
növényeink magvait a nagyke-
reskedésektől, gazdaboltokból 
mert elképzelhető, hogy ha nem 
lépünk időben, a legkeresetteb-
beket eladják, a tavasz közeled-
tével már sokkal kisebb lesz a 
kertészek választéka.

Ha kéthetente tápoldattal 
látjuk el a cserepes virágokat, 
azok nagyon jól néznek ki a nyár 
végén is. Az évelők és a zsenge 

egynyáriak, amelyek folyamato-
san virágzanak, igénylik ezt a 
gondozást. Ha élő algás tápol-
dattal permetezzük be a nyíló 
rózsák leveleit, azok nagyon 
hálásak lesznek érte.

Naponta ha néhány percet 
arra szánunk, hogy eltávolítjuk 
az elszáradt virágokat, visz-
szametsszük a száradásnak 
indult leveleket, akkor nagyon 
szép lesz a kertünk, mivel arra 

ösztönözzük virágjainkat, hogy 
többet virágozzanak, és ne a 
magzással legyenek elfoglalva. 
A ritkítás is serkenti a növénye-
ket, s nagyobb terméshozamra 
ösztönzi őket. A dália, a bab 
és a cukkíni is, ha folyamato-
san ritkítjuk, nagyobb termést 
hoznak, gyorsabban nőnek. 
Természetesen száraz időben 
öntözésre is szükség lesz.

A saláták nem csiráznak 

meleg időben, ezt a tevékeny-
ségüket hűvösben szeretik el-
végezni. A mustár, a cikória és 
a mizuna (mustárspenót) nem 
ennyire hőmérsékletfüggő. A 
fejes saláta szezonról szezon-
ra másképp viselkedik, attól 
függően, hogy mennyire forró 
a nyár, éppen ezért érdemes 
jó sokat ültetni belőle, hogy le-
gyen jövőre vetőmag is. (Forrás: 
www.edenkert.hu)
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Hegyen-völgyön tábor, Parád
Augusztus még az iskolaszünet hónapja, sok esemény-
ről nem tudunk beszámolni, de a diákok nem maradtak 
élmények nélkül most sem!  Lakosa Zsolt irányította a 
„Hegyen völgyön” elnevezésű tábort Parádon, ahol a túra 

volt az első számú napirendi pont. Minden nap új helyeket 
fedeztek fel a gyerekek a Mátrában. A képek tanúsága 
szerint is tartalmas, érdekes kalandokban volt részük a 
gyerekeknek.


