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Fény az alagút végén
(De milyen hosszú
az alagút?)

„A megelőzés több életet ment, mint az utolsó
pillanati cselekvés.”
Ezt eddig is tudtuk, hittük, de
nem sokat tettünk érte, gondoljunk csak az első hullám utáni
lazításra. Vegyük észre a második, majd a harmadik (és kitudja még hányadik?) hullám szörnyű számait. A napi halálozási
adatokban csaknem minden
alkalommal kihangsúlyozzák,
hogy többségében súlyos, krónikus megbetegedések előzték
meg az életfunkciók megszűnését, vagyis nem fektettünk kellő

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

hangsúlyt ezek megelőzésére,
az alapellátásra. A vakcinák
megjelenése valamit enyhített
ezen a területen, de a fiatalabb,
és még nem krónikus beteg,
korosztályt sem fogja elkerülni
a szörnyű kór teljesen. Évtizedek óta visszatérő szakmai
vita az egészségügyben a preventív (megelőző) és a kuratív
(kezelő) módszerek fontossági
sorrendje, de most látszott
meg igazán, hogy a hirtelen,
és korábban nem tapasztalt,
betegségek esetén mit jelent a
megelőzés, az emberi immunrendszer rendben tartása.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Egy évvel ezelőtti számunkban, az első Covid-hullám
idején, Makai Krisztián írása
sokakat meghökkentett és
nem ígért gyors kilábalást. Az
akkor leírt mondatok sajnos
mind igaznak bizonyultak, és
egy év tapasztalatai alapján
elmondhatjuk, nem dőlhetünk
még hátra, bármennyire is
pislákol valami fény az alagút
végén. Az akkori cikkből csak
néhány gondolatot ragadnék
ki és szeretném a mai helyzetben átértékelésre ajánlani.

Folytatás az 1. oldalról
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„Az emberek a bolygó
valódi vírusai.”
Egyre mélyebben foglalkozunk
a Föld, környezetünk állapotával, a globális felmelegedéssel,
az emberiség tartalékainak
felélésével, de egyértelmű,
hogy a helyzetet mi magunk
okozzuk, vagy legalább is elősegítjük, önös, vagy pénzügyi
érdekek miatt. A mostani pandémiás helyzet is hasonlóan,
érdekellentétek miatt, húzódik
ennyire, és nem tudjuk, hogy
az alagút milyen hosszú, mikor
érhetünk végre a valódi fény
megnyugtató világosságához.
„A mai gyerekek nem
tudnak játszani, internet
vagy televízió nélkül.”
A téma nem kapcsolódik
közvetlenül a járvány megjelenéséhez, hiszen évek óta
foglalkozunk vele, lassan már
külön tudományággá növi ki
magát a digitális térrel foglalkozó emberek és írások

sokasága. A családoknak,
szülőknek és a pedagógusoknak óriási a felelőssége
abban, hogy a jövő generációja ne csak az internet gyors
segítségével tudjon eligazodni a mindennapi emberi élet
útvesztőiben, hanem saját,
fizikai és szellemi tapasztalások révén tudja megítélni, értelmezni mindazt, ami
körülötte történik, és tudjon
véleményt alkotni. Ez persze
nemcsak a fiatalokra vonatkozóan igaz, hanem az X és Y
generációra, de még az idősebbekre is.(Itt idézném meg
kortárs irodalmárunk (idén
lenne 85 éves), Csukás István gondolatát: „Okos vagy,
ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális,
ha tudod, melyik felét.”)
„A digitális világ nem
a való élet, az emberi
kapcsolat szükséges.”
„Természetes, hogy a vírusjárvány kezelésében, nyomon követésében, óriási
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jelentősége van a digitális
térnek. A mindennapi élet
korábbi rendjének fenntartásában,
tevékenységeink
szervezésben, tervezésében,
kötelezettségek
ellenőrzésében, kontaktkutatásban,
hihetetlenül sok pozitív hatását figyelhetjük meg, de
a személyes kontaktusokat
csak részben lehet a virtuális térben pótolni. A közösségi média, mint csatorna
használata eleve kockázatot
jelent a hangulatunk alakulása kapcsán, hiszen rengetegféle tartalommal találjuk
szemben magunkat. A jelenlegi helyzetben a negatív
érzeteket keltő információk
nagy valószínűséggel elég
jelentős százalékot tesznek
ki a minket elérő posztok
között, ezért érdemes odafigyelnünk, hogy a megfelelő
tájékozódás mellett mennyi
időt szánunk az ezekkel való
foglalkozásra, feldolgozásra. Fontos, hogy ha jelentős
időt töltünk online, a komoly
témák mellett kreatív és

inspiráló tartalmakkal is találkozzunk, hétköznapi kommunikációnknak a pozitív
üzenetek is részei legyenek.
Igyekezzünk hiteles forrásokból tájékozódni és a környezetünkben élő gyermekek
tartalomfogyasztására
is
fokozottan figyeljünk oda –
ez a jelenlegi egészségügyi
helyzettől függetlenül is kiemelt szempont. A lényeg,
hogy egy új élményt vigyünk
a napjainkba, amely segít
gondolatainkat elterelni egy
időre egyéb feladatainkról és
megőrizni lelki egyensúlyunkat egy megváltozott életvitelben is.”
 (www.randstad.hu)
Legyünk türelmesek, és
keressük önmagunkban is,
nemcsak másokban, a megoldást a problémák elénk kerülésekor. Így lesz rövidebb
az út az alagút végéig!
Összeállította:
Dr. Kerényi Zoltán
felelős szerkesztő

Jeles napok 2021 áprilisában
A húsvéttól pünkösdig
terjedő 50 (Cselekedetek
2,1) nap alatti vasárnapok
jelentős része április hónapjára esik, vagy az egyházi szóhasználat szerinti
Szent György havára. Ezek
a vasárnapok szintén ökumenikus latin elnevezésűek valamennyi keresztyén
felekezet irodalmában.
„Április a retek és fiatal
hagyma hónapja, ahogy július
a rózsák s december az irodalmi felolvasások hónapja.
A reteknek is van költészete
és ünnepe. Ez a néhány nap,
április elején, ez az övé.
A retekkel, a hagymával, a
friss salátával érkeztem a világra, kényesen, mint afféle
„primeur”. (Márai Sándor)
A hagyomány szerint e hónapnak is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Venusnak
etruszk neve után (Apru, l. görög Aphrodité). Terentius Varro, római tudós a név eredetét népies etimologizálással
az aperire „kinyílni, feltörni”

igére vezeti vissza, mondván,
most nyiladozik a természet,
most töri fel az eke a talajt.
A teljesség igénye nélkül
néhány érdekesebb évforduló:

regényéből pedig sikeres tévéfilm készült.

Április 2. Csukás István
születésének
85. évfordulója

1948. április 7-én az ENSZ
szakosított
intézményeként
megkezdte működését az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO). Erre az eseményre
emlékezünk az Egészségügyi
Világnapon. A világszervezet
célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és ös�szehangolása. Soha nem volt
még ennyire fontos az egészségügy, mint napjainkban.

Csukás István (1936. április 2. –, 2020. február 24.) a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas magyar
költő, író, ifjúsági szerző, a
Digitális Irodalmi Akadémia
tagja. Csukásnak verseskötetei mellett egyre-másra jelentek meg gyermekregényei,
mesekönyvei, verses meséi:
eddig közel száz kötete jelent meg itthon és külföldön.
Olyan halhatatlan mesefigurákat teremtett meg az
elmúlt negyven évben, mint
például Mirr-Murr, Pom Pom,
vagy Süsü, a sárkány. Ezeket
a figurákat a gyerekek főként
rajz- és bábfilmekből ismerhették meg, több ifjúsági

Április 7. Egészségügyi
világnap

Április 11. A Magyar Költészet Napja (József Attila
születésnapja)
„Akár meg is fordíthatnánk a
két dátumot: József Attila akkor született meg országosan
elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla
a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak
többsége csak a bulvárszen-

zációként tálalt halálhír után
döbbent rá, milyen kivételes
életművet alkotott ez a mindaddig csak „jó költő”-ként
számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló
– ezért gyakran félreértett –,
posztumusz fölfedezett zseni,
akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek,
lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki
egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett.” (Nemzeti Évfordulók
Társasága). Lapunkban rendszeresen jelentetünk meg verseket elismert régi költőktől,
de kortársaktól is, mint ahogy
ebben a számban is, megemlékezve mindig a Magyar Költészet Napjáról.

Április 14. Tóth Árpád
születésének
135. évfordulója
Tóth Árpád (1886. április 14.
– 1928. november 7.): költő,
műfordító, újságíró. Debrecenben nőtt fel, majd ugyanitt
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helyi lapok munkatársa lett.
Tüdőbaját hegyvidéken próbálta gyógyítani. 1913-ban
Budapesten keresett megélhetést, gyógyulást, megnősült.
1918-ben a Vörösmarty Akadémia titkára, 1921-ben Az
Est munkatársa lett. Tüdőbaja
okozta korai halálát.
Költészetének alaphangja a
szomorúságé. Verseiben ötvöződnek az impresszionista, szecessziós sajátságok, a
szimbolizmus, a romantika
és bizonyos fajta kisrealizmus. Nagy szerep jut bennük
a hasonlatoknak. Szembefordult az I. világháború emberpusztításával; erősödött
békevágya; olykor végletesen
tragikus mellékhangokat is
megütött (Elégia egy reket�tyebokorhoz). Sorait gyakran
a rezignáció, máskor finom
irónia árnyalja, ritkán játékosság frissíti. Szerelmi lírája
az Esti sugárkoszorú egyéni
stílusötvözetében teljesedett
ki; e versei életszeretetének
Beszámolómat a katonatelepiek számára legfontosabb hírrel kezdem: a Magyar Labdarúgó Szövetség
jóváhagyta a Katonatelepi
Sportegyesület kérelmét.
Nevezetesen azt, hogy
45.489.732 Ft erejéig Társasági adó, köznyelven
TAO-kedvezményben részesülhet, melyet klubhelyiség
megépítésére fordíthat.
Mit jelent ez? Egyrészről
azt, hogy a Sportegyesület
és ezzel együtt Katonatelep
megint lépett egyet előre. Köszönet az egyesület aktív tagjainak az MLSZ-nél elért sikerért, de mint mindig a munka
dandárja még csak ezután jön.
A 45 és fél milliós támogatással ugyanis csak akkor
tudunk élni, ha lesznek olyan
vállalkozók, akik a megadott
keretet a társasági adójukból
fel is töltik. Ez gyakorlatban
azt jelenti, hogy az állam részére egyébként is befizetésre kerülő társasági adóról a
vállalkozó dönthet úgy, hogy
annak 80%-át felajánlja valamely látvány-csapatsportot
űző egyesület részére. Most
van itt az ideje, hogy a katonatelepi vállalkozók, ha szeretnék, hogy településük tovább
fejlődjön, akkor ahhoz hozzá-

legerőteljesebb megnyilatkozásai. Lírájának szomorúságát személyes élményvilága:
betegsége, elfáradása, a társadalmi tülekedésben való
elmagányosodása magyarázza. Műfordító munkássága
kiemelkedő; Babits szerint „a
legszebb magyar vers” Shelley
„Óda a nyugati szélhez” című
költeménye Tóth Árpád fordításában.
TÓTH ÁRPÁD

ÁPRILIS (részlet)
Április, ó, Április,
Minden csínyre friss!
Faun-bokáju, vad suhanc,
Újra itt suhansz!
Vásott cigánykereked
Porozza a tereket,
Repül a szemét,
Levegőbe parazsat
Hintegetsz és darazsat,
Illatot s zenét!
Némely ingó és rügyes
Ág végére már
Küldöd: kússzék az ügyes -

Katicabogár,
Mint árbócra egy piros,
Pettyes zubbonyú,
Fürge lábú és csinos
Kis matrózfiú!
Kémleli a láthatárt:
Mennyi fény! Mi az?
S zümmög zengő, napba tárt
Szárnyakkal: tavasz!

Április 22. A Föld Napja
1970. április 22-én Denis Hayes
amerikai egyetemi hallgató
mozgalmat indított el a Föld
védelmében. Azóta a diákból
az alternatív energiaforrások
világhírű szakértője lett. Már
mozgalmának megindításakor
több mint 25 millió amerikai
állt mögé, ma pedig szinte az
egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom.
Ezernél több szervezet vesz
részt benne. A Föld Napja célja,
hogy tiltakozó akciókkal hívják
fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

MÁRCIUSI SZÁMVETÉS
tehetnek, méghozzá úgy, hogy
saját vállalkozásukat plusz
költség nem terheli. Hajrá
hát Katonatelepi Vállalkozók!
Tegyetek a helyi sportegyesületért és ezzel tesztek saját
városrészetekért.
Másik fontos hír, mely a Katonatelepi Közügyek Facebook
csoportot is megmozgatta,
hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. az uniós közbeszerzési közlönyben a napokban megjelentette a 441-es
számú főút Kecskemét és
Nagykőrös közötti szakaszra
vonatkozó fejlesztésének ajánlati felhívását.
Ezzel elindult tehát a 441-es
út felújításának feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárása. Az ajánlatok leadásának
határideje 2021. május 04.
A feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás lényegében
azt jelenti, hogy a vállalkozók
között a versenyt meghirdették az út kivitelezésére, de a
nyertessel csak akkor jön létre
a szerződés, ha annak forrása
is megvan. Így mire meglesz a
forrás, addigra már a közbeszerzési eljáráson túl vagyunk.

Azaz nem a fedezet megléte
után indul csak a közbeszerzés, hanem előbb, s ezzel időt
nyerünk.
A
Facebook-csoportban
voltak, akik aggodalmukat fejezték ki, hogy akkor hogy is
fognak ők a négy sávos úton
átkelni. Kérdésként merült fel
az is, hogy valójában hány gyalogátkelő lesz a 4 sávos úton.
Tájékoztatnám az újság olvasóit, hogy 6 lámpás- kereszteződés lesz a 441-es úton,
mely biztosítja a gyalogos
átkelést. A lámpás-kereszteződések pedig az alábbi utcák
vonalában lesznek:
1. Katona Zsigmond – Platán utca vonalában.
2. Bernát János utca vonalában.
3. Szőlőskert utca – Jegenyefa utca vonalában.
4. Napfény utca vonalában.
5. Barka utca vonalában.
6. Gyökér utca vonalában.
Tehát elsőre lehet, hogy
megijeszti az embert a 2x2
sáv, de valójában a jelenleginél biztonságosabb lesz az
átkelés. A jelenlegi 1 helyett
6 helyen lehet majd lámpák
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Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővilág
változatosságának megőrzése
– erre figyelmeztet a 31. magyar és az 51. világméretű Föld
napja, melynek kiemelt témája
maradt a biológiai sokféleség
megőrzése is. Az emberiség
túlterjeszkedése agyonnyomja
a vadvilágot, túlfogyasztunk és
túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről
évre a WWF Élő bolygó jelentése. Az emberiség beavatkozása a természet évezredes
egyensúlyába veszélyezteti a
vadonélők, köztük a beporzó rovarok, növények létét. A
biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk,
pontosabban az állatok takarmánya felel. Sebezhetőségünkre figyelmeztetett a koronavírussal a természet - az idei lesz
az első digitális, önszerveződő,
közösségépítő Föld napja! Tegyünk végre, kezdjük ma!
Összeállította:
Dr. Kerényi Zoltán
felelős szerk.
által szabályozott módon, zebrán átkelni az egyik oldalról a
másikba. A biztonságot fogja
segíteni az is, hogy az úton az
autóknak csak 50 km/órával
lehet majd közlekednie. A lámpák természetesen egymással
össze lesznek hangolva, segítve ezzel a gépjárművek minél
zökkenőmentesebb haladását.
Néhány szó a húsvéti pályázatról. Mint a felhívásban
is írtam, azért indítottam,
mert a jelenlegi helyzetben
a húsvéthoz kapcsolódó ősi
hagyományainkat nem tudjuk
gyakorolni.
A járványveszély miatt sajnos lapunk szerkesztő bizottsága sem tudott összeülni,
hogy a pályázatokat elbírálja.
Ám ez meg fog történni, a
következő lapszámban kihirdetjük a nyerteseket, s a legsikeresebb alkotásokat mind a
Katonatelepi Közügyek újságban mind a Facebookon bemutatjuk.
Végezetül köszönetemet fejezem ki a katonatelepi iskolában és óvodában dolgozó azon
pedagógusoknak, akik a vírus
ellen beoltatták magukat, ezzel is lehetővé téve, hogy gyermekeink visszamehessenek
oktatási intézményeinkbe.
Dr. Fekete Gábor
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Értesítés iskolai beiratkozásról
TISZTELT SZÜLŐK!
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő
általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni
a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben

FELHÍVÁS

A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja)
A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján: Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint a tanévre történő beiratkozás időpontjára
vonatkozóan.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

OM 200921 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája
(6000 Kecskemét-Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1.)
Beiskolázási körzet: Kecskemét 13. körzet
Ág utca teljes, Barka utca teljes, Bernát János utca teljes, Borbolya utca teljes, Csenkesz utca teljes, Cserszegi utca, Dália
utca teljes, Dobokay utca, Ezerfürtű utca, Ezerjó utca, Ezüstfenyő utca teljes, Fagyal utca teljes, Favorit utca, Furmint utca,
Gomba utca teljes, Gyökér utca teljes, Hajnalpír utca, Hamvas utca, Hárslevelű utca, Hortenzia utca teljes, Hosszúnyelű
utca, Irsai Olivér utca teljes, Jegenyefa utca teljes, Juhfark utca, Karát utca teljes, Katona Zsigmond utca teljes, Katonatelep tanya teljes, Kékfrankos utca, Kéknyelű utca, Kocsis Pál utca teljes, Kökörcsin utca teljes, Kövérszőlő utca, Kövidinka
utca, Kunleány utca, Levél utca teljes, Lilaakác utca teljes, Lombos utca teljes, Lugas sor teljes, Magnólia utca, Mályva utca
teljes, Medina utca, Napfény utca teljes, Oltvány utca teljes, Oportó utca, Orchidea utca teljes, Platán utca teljes, Rezeda
utca teljes, Rozmaring utca teljes, Rügy utca teljes, Sárfehér utca, Som utca teljes, Sugár utca teljes, Szőlőskert utca teljes,
Szőlőszem utca teljes, Szürkebarát utca, Turán utca, Vadalma utca teljes, Vadszőlő utca teljes, Veres Péter utca teljes, Viola
utca teljes, Zsálya utca teljes, Zsigmond Ferenc utca teljes

„MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY”

1%

Adószám: 19048222-1-03
KÉRJÜK TÁMOGASSA ISKOLÁNK SPORTÉS SZABADIDŐS PROGRAMJAIT ADÓJA 1%-ÁVAL!
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ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS
– általános tudnivalók
Közeleg a tavasz, ilyenkor
sokan nekibuzdulunk, hogy
lakásunkat felújítsuk, a
kisebb-nagyobb
karbantartási munkákat elvégeztessük. Annál is inkább,
hiszen – mint arról már lapunkban is beszámoltunk –
a legalább egy gyermeket
nevelő családok részére az
idén január elsején indult
otthonteremtési program,
minden eddiginél kedvezőbb feltételeket kínál
azoknak, akik felújítanák
meglévő otthonukat!
Akár támogatással, akár
a nélkül, bizony nem kevés
pénzről van szó, érdemes
tehát megfontolni a megyei
békéltető testület tapasztalatait, tanácsait. Ebben a
hónapban általános tudnivalókat közlünk, a további
lapszámokban pedig – okulásul – konkrét eseteket ismertetünk, Karádi János, a
Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület munkatársa
összeállításában.
Mire figyeljenek, amikor
ingatlanukon nagyobb kiadásokkal járó felújítási
(karbantartási) munkálatok
elvégeztetését tervezik, és
milyen dokumentumok szükségesek egy későbbi esetleges jogvita eredményes rendezéséhez:
Kivitelező
kiválasztása:
előzetesen célszerű tájékozódni arról, hogy a vállalkozás jogszerűen végzi e vállal-

kozói tevékenységét. Társas
vállalkozásoknál adószám
vagy cégjegyékszám alapján tájékozódni kell az adott
társasvállalkozás,
illetve
egyéni vállalkozó (adószám)
„előéletéről”, az előzőt „Ingyenes Céginformáció” (https://www.e-cegjegyzek.hu/),
míg utóbbit „Egyéni vállalkozók nyilvántartása” (https://www.nyilvantarto.hu/
evny-lekerdezo/) weboldalon
lehet megtalálni.
Árajánlat tartalmi elemei:
a) az ajánlatkérő neve, címe,
b) ajánlattevő neve, címe
és adószáma, cégjegyzékszám,
c) kiadási tétel megnevezése,
d) a kiadási tétel műszaki
adatai,
e) a kiadási tétel mennyisége és mértékegysége,
f) a kiadási tétel bruttó
összege, forintban,
g) az ajánlattevő cégszerű
aláírása,
h) az árajánlat kiállításának dátuma,
i) az árajánlat érvényességi ideje,
j) megrendeléstől számítva a teljesítés várható időtartama,
k) jótállás, szavatosság.
Egyszerűbben: Ki – Kinek
– Hol – Mit – Mennyiért – Mikorra – Érvényessége – Dátum – Aláírás.
Vállalkozási
szerződés:
amennyiben az árajánlat elfogadásra kerül, a következő

lépés a vállalkozási szerződés megkötése a munkálatok elvégzésére, az elfogadott árajánlatnak megfelelő
tartalommal, a vállalkozási
szerződést a kivitelező készíti el. Amennyiben a vállalkozás előleget kér, azt a
szerződésben egyértelműen
rögzíteni kell, hogy a vállalási díjból mekkora előleget
kell megfizetni a megrendelőnek, mikor és hogyan,
készpénzben vagy átutalással, milyen számlára. Utalás
esetén célszerű társasvállalkozásnál a cégkivonatban
szereplő számlát a vállalkozási szerződésben megadott
számlaszámmal egyeztetni.
Számla, nyugta: amikor
pénzt adunk át a vállalkozásnak, csak abban az esetben és akkor tegyük meg,
amennyiben arról előzetesen
egy számlát állítottak ki részünkre és abból egyértelműen kiderül, hogy a kért
pénzösszeget mire fizetjük
vagy utaljuk át a megadott
számlára. Ha előleget kér a
vállalkozás természetesen
ezt is csak számla ellenében
fizessük meg, illetve utaljuk
át. A munkálatok befejezésével a vállalkozásnak végszámlát kell kiállítani a teljes vállalási díjról, levonva
belőle a korábban megfizetett előleget.
Jegyzőkönyv: a munkálatok befejezése után – mielőtt még a vállalási díjból
fennmaradt részt kifizet-

nénk – célszerű áttekinteni
(átvenni) az elvégzett munkákat, hogy azok a megrendelt mennyiségben és
minőségben készültek- e el.
Ha az átvétel során megállapításra kerül, hogy a vállalt
munkálatokból valami nem
került elvégzésre, vagy minőségi kifogások merülnek
fel, akkor egy jegyzőkönyvet
kell felvenni és abban részletesen fel kell vezetni az
esetlegesen el nem végzett
munkákat és a minőségi kifogásokat. A jegyzőkönyvben
rögzíteni kell, hogy a minőségi kifogásokat, milyen határidőre kell a vállalkozásnak pótolni, javítani, illetve,
ha nem javítható, akkor újra
elvégezni.
Amennyiben a fenti javaslatokat sikerül a gyakorlatban is megvalósítani, és
mégis vita keletkezik a felek
között, akkor tapasztalataink szerint egy ilyen irányú
fogyasztói jogvitában a békéltető testületnél kezdeményezett eljárásban általában
sikeresen lehet igényüket
érvényesíteni az érintett vállalkozással szemben.
Bács-Kiskun Megyei
Békéltető Testület
Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525,
70/938 4765,
70/938 4764
e-mail:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány: 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős Kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke
Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella
Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasószerkesztő: Kovács Klára
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (Kertünk-házunk), Kisberk Hella, Marsa Tímea (Oktatás, óvoda), Szentesi Zoltán,
Kovács Péter(Sport), Laczay András, dr. Finta József (hit és erkölcs), dr. Serfőző Katalin,
Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás), Turai Laura (kultúra),
Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1000 példányban
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Az öröm igézetében

Hiszen ebben a súlyos, gyásszal terhes időszakban energiát meríthetünk a líra erejéből,
öröméből. Dobozi Eszter költészetét egyfajta smaragdzöld,
drágakőfényű ragyogás hatja át. A testi-lelki szenvedés
megéneklője – hisz a költő valamiképpen mindig az, – akkor
válik földöntúli és iránymutató
prófétává közöttünk, ha kínját
maga fölé emelve, felemelve
örömmé lényegíti azt az ihlet
titokzatos útján, s poklain keresztül.
– Várjon, fölsegítem!
– Huhh…
– Vigyázzon, a lába beakadt a pedál
meg a váz közé… Vazul, hallgass már!
– Vazul?
– Csak a kutyám.
– Te vagy az, Feri?
– Tibooor! Úgy a szemedbe csúszott
a sapka, hogy meg se ismertelek. Te mit
csinálsz itt a vasúton túl, ahol a műút
sem jár?
– Csak jöttem megnézni egy munkát, és tessék… Jaaaj, a lábam!
– Na, gyere! Támaszkodj rám! Így,
most fölállítom a biciklit. Várj!
– Jó… jól van, megmaradok, csak
kicsit le kell ülnöm, mert nagyon beütöttem a lábamat.
– De ne ide az út közepére, mert még
el is ütnek a végén.
– Út? Milyen út, Feri? Homokfolyam
esetleg. A biciklit fektesd ide a fűbe! Azt
a szatyrot meg add ide! Úgy kipörgött
a hátsó kerekem ebbe’ a homokba’. A
rohadt életbe!
– Jogsi?
– Azt még mindig nem sikerült elintézni. A Tóni öcsém mindig csak ígéri,
ígéri, de nem lesz belőle semmi.
– Vazul, nyughass már! Mingyár’
megyünk!
– Engedd el, hadd futkosson!
– Errefelé még sokan járnak.
– Ugyan már, engedd csak el!
– Na, jól van, menj!
– Látod, hogy örül? Már bele is
hempereg a vakondtúrásba. Majd leveretheted a slaggal, mielőtt bemegy a
szobába.
– Én be nem engedem a lakásba. A
kutyának kinn van a helye. Van egy jó
kis bélelt vacka a lépcső alatt, ott télen
is jól elvan. Ha meg nagyon harapós a
hideg, beengedem a garázsba. Van egy
kis fekhelye a satupad alatt.
– Micsoda egy szívtelen alak vagy
te, Feri!
– Szerethetem úgy is, hogy nem en-

Idén Pilinszky János centenáriumát is ünnepeljük. A
„nyomorúság lim-lom tájait”
jogarként, az élet értelmének
bizonyítékaként, a valóság
tanújaként fölmutató, s szentségessé lényegítő költő tudta,
hogy az öröm tulajdonképpen
a legfontosabb üzenet számunkra (lásd. pl. Aranykori
töredék című versét).
Dobozi Eszter lírája is a való
élet kereszthordozásán át idézi meg számunkra a részletekben rejtező valóságot, azaz
örömöt. Mert az egyetlen igazi
valóság csakis az örömben érhető tetten. Abszurdnak tűnik
első látásra, s valóban paradoxon: de talán csak annyira,
mint a húsvéti feltámadás
misztériuma és nagypéntek
keresztje, melyet, noha Jézus óta mindennap egyszer-

LACRIMOSO

Dobozi Eszter (1956–2019)

re élünk meg, a feltámadás
örömének reményében, paradicsomi igézetében vagyunk
csak képesek elviselni.
A vers ereje által maradjunk
a fény igézetében!

Wesz Péter írása

A Költészet Napja alkalmából a közülünk nemrég
eltávozott Dobozi Eszter,
Kecskemét kiváló, József
Attila díjas költőnője, a város egyik szellemi fókuszpontja tollából választottam egy verset.

Dobozi Eszter

gedem be az ágyamba. A kutya legyen
kutya, az ember legyen ember!
– A krumplileves meg krumplileves,
ugye?
– Én nem politizálok.
– Nem, és mióta? Minden politika,
még a fészbukk is.
– Nem fészbukkozok. Tele van hülyékkel.
– Az ucca is tele van hülyékkel, mégis kimész.
– Azokat ki tudom zárni. Becsukom
szépen a bejárati ajtót és a sok hülye
kint marad.
– Mint a kutyád.
– Úgy is van, csak ő nem hülye. Nagyon is okos! Tényleg, oltás megvolt?
– Meg.
– Melyik?
– Az az Opelos.
– Opelos?
– Az Asztra, vagy mi a fene a neve.
Neked?
– Nekem a jó öreg Szputnyik.
– Útitárs a hétköznapokra, mi? …
Nézd meg, milyen kék lett a lábam! De
nekem is van ám egy útitársam.
– Mi van a szatyrodba’?
– Bekevertem egy liter fröccsöt az

útra, ha már ilyen messzire kell mennem. Egészség!
– Egészség!
– Ráhúzol?
– Na, jó… Huhh, ez jól esett. Kezd
azért már jó idő lenni.
– Ja, de azért rövidujjúba’ még fáznék.
– Tűrd csak megint föl a pulóveredet!
– Tessék, miért?
– Mi ez itt a karodon?
– Jaaa… csináltattam pár tetkót.
– Mi van?
– Nem akartam kilógni a sorból. Már
mindenkinek van. A lányom egyik karja
tele van vörös rózsákkal. A másikon
meg ott a kisrexi. Jaaaj, de imádta azt a
kutyát. Így most örökre vele van. Fényképről olyan frankón rávarrták a karjára.
Méghozzá színesben.
– De ez itt a te karodon valami évszám.
– Persze, a Klári születési dátuma.
– Fölírattad, hogy ne felejts el neki
virágot venni?
– Nem, dehogy is! Ez ööö… kifejezi
ööö… hogy fontos nekem.
– Aha.
– De ez nem minden. Nézd, ez itt a

Olyanná lettem, Uram,
mint a lenge, vízi lények.
Hogy átvilágít a nap,
oly áttetsző vagyok. Élek
ugyan, földig töppedve,
és bőrömből forgatva ki,
vetkőzve meztelenre
a lelkemig. És hallani,
szégyenében fölzokog
egy angyal. Korán érkezett,
vagy későn? Az ég konok
hallgatásba tér. Lágerek
népe, fegyenctelepé
sápad ily csupaszon, s mint az
újszülött, az emberé.
Ennyi kínnal mit tanítasz
meg nekem? Hogy mennyit ér,
mit elveszteni pillanat
elég? Újraszülni még
egyszer ki fog? Az iszalag
mielőtt végképp befon,
magába bontva, mint a fényt…
Turai Laura
fiam születési dátuma, ez a lányomé, itt
az anyámé, meg a fateré, itt van, hogy
mikor haltak meg, ez meg a Tóni öcsém
születésnapja..
– Nem semmi, ha ezek után azt mondod, hogy még az anyósodat is magadra irattad…
– Még szép!
– És hol van?
– A könyökömön, he-he.
– Ha-ha! Ez legalább vicces. Hát,
Feri, kész naptár lett belőled, hallod.
Majd, ha tudni akarom, hogy Mátyás
király kisujján mikor nőtt meg a köröm
akkorára, hogy le lehessen vágni, szólok
neked.
– Inkább azt íratnám már magamra,
hogy végre vége van ennek a kovidnak.
Ezt akár a homlokomra is kiírnám, csak
maradjon már abba. Alig van munka,
senki nem mer beengedni a lakásába.
Most is csak egy szoba végett jövök ki
ide az élet seggére. Pemzlizzek nekik ki
egy szobát, mert penészes lett a fal, a
többi ráér, mert most nincs pénzük. Hát
nekem sincs! És a pénzem mellett lassan a türelmem is elfogy.
– Megértelek.
– Megértesz, persze, megértesz!
Könnyen vagy! Elnyuggerkedsz itt a
kutyáddal…
– Tényleg, a kutya. Vazul! Vazul! Ide
gyere! Jól van, jó kutya vagy! Látod,
hogy hallgat?
– Jobb ez, mint az emberek, hidd el
nekem!
– Hát nem tudom, hogy mit csinálnék nélküle. De most nézem, hogy a
másik kezed is ki van varrva. Ez itt mi?
– Ez kérlek szépen, rovásírás!
– És mit jelent?
– Hát azt nem tudom, de rohadt jól
néz ki, nem?
– Mi van, ha azt jelenti, hogy egy idióta, aki ezt hordja?
– Inkább, aki olvassa, nem? He-he.
Na, igyunk még egyet! Egészség!
– Hajrá!
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„Feltámadás a hit és remény nélküli
enerváltságból”
Az öregúr állapota egyre ros�szabbodott. Az orvosok már
gyakorlatilag lemondtak róla.
„Végelgyengülés.” – állapították meg a diagnózist. Üzentek
a családjának, hogy jöjjenek be
a kórházba, ha még élve akarják látni. Néhány nap múlva
egyik délelőtt a vizitelő orvos
mégis az ágyban felülve találta az öregurat, amint derűsen
falatozta a reggelijét. „Hogyan
lehetséges ez?” Kérdezte az
orvos, megdöbbenésében hangosan. „Hiszen egy-két napja
még alig élt!” A bácsi mosolyogva felelte: „Tegnapelőtt itt
járt az unokám. Ezt suttogta
a fülembe: Nagypapa, gyorsan
haza kell jönnöd! Kipukkadt a
biciklim, és senki nem tudja
megcsinálni, csak te!”
Vajon mit jelentsen ez a
Szent Páli kijelentés: „Testvéreim! Krisztussal együtt ti
is feltámadtatok!”? Hiszen
aki még nem halt meg, annak
nincs szüksége feltámadásra.
Akkor is beszélhetünk azonban feltámadásról, megújult
életről, amikor az ember megtalálja vagy újra megtalálja élete értelmét. Amikor a reménytelenség, a kétségbeesés, a
teljes enerváltság állapotából
kiemelkedve magára talál, újra
azt érzi, hogy érdemes élnie,
mert szükség van rá, mert szeretik. Újra azt érzi, van értelme
a munkájának, a törekvéseinek, mert értékesebbé lesz általa, s másokat is gazdagíthat.
Az apostolok és tanítványok
Krisztus kereszthalálának váratlan borzalmától letaglózva a
kétségbeesés és tehetetlenség
tetszhalál-szerű állapotába kerülnek.
(Forrás:archiv.erdmost.hu)

Krisztus kereszthalála
Félelem, csalódottság, bizonytalanság uralkodik el rajtuk.
Értelmét veszíti mindaz, amiért az utóbbi években éltek,
dolgoztak, lelkesedtek. Megdöbbentően hitelessé teszi
az evangéliumokat az a tény,
hogy a szent írók (maguk is
apostolok és tanítványok)
milyen őszintén leírják saját

hitetlenségüket, reménytelenségüket. Ők lesznek azután az
elsők, akik Krisztussal együtt
valóságosan feltámadnak. A
Feltámadottal való találkozás
egészen újjáformálja őket. Sőt,
a korábbi, még Jézus földi életében tanúsított elkötelezettségüknél és lelkesedésüknél
sokkal nagyobb, átütőbb életerő tündöklik föl bennük. Erről
olvasunk Túrmezei Erzsébet
versében:
A húsvéti evangéliumban olvasható rövidke mondat: „Látta mindezt és hitt.”, valóságos
újjászületésről, feltámadásról

lemre, önfeláldozásra képesít.
Örömet és békét tud adni a
legnagyobb nehézségek közepette is. Értelmet tud adni az
életünknek sorozatos csalódások után is. Az apostolok erről
a hitről, egészen a vértanúságig menő, tevékeny elkötelezettségről tesznek tanúságot
Húsvét után. Az új élet, a lelki
feltámadás oka bennük a feltámadt Krisztusba vetett hit.
Érdemes
elgondolkodni
azon, hogy napjaink emberének enerváltságát, életuntságát, sokszor depresszióját
nem a hit hiánya, a „halott

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
ad hírt nekünk János apostol
esetében. A feltámadt Krisztus megjelenései ugyanezt az
új életre ébredést viszik végbe
a többi apostol és tanítvány,
még a hitetlenkedő Tamás
esetében is. Az első keresztények ezután következő tettei sokat elárulnak azonban
a vallásos hit mibenlétéről is.
A hit ugyanis nem egy jelentéktelen információ igaznak
tartása, amiből aztán semmi
nem következik az mindennapjainkban. Sajnos ma rengeteg
magát kereszténynek mondó
embernek ilyen „semmiresejó”
hite van: erőtlen, jelentéktelen,
hiszen nem mutatkozik meg
tettekben, áldozatokban, elkötelezettségben. Nyugodtan nevezhető halott, vagy legalábbis tetszhalott hitnek. Ezzel
szemben a valódi hit nagyon is
tevékeny. Az átlagosnál mes�sze nagyobb szeretetre, türe-

hit” okozza-e!? Milyen sokat
szenvedünk itt Magyarországon is attól, hogy látszólag sok
minden létezik körülöttünk, de
nem élő, nem adja azt, amit
adhatna és adnia kellene. Vajon
a házasság, a család azt jelenti-e, ami a lényege lenne? Azt
biztosítja-e férj és feleség, gyerekek és nagyszülők számára,
amit biztosítania kellene? Vajon a barátság tényleg életre
szóló, áldozatkész kapcsolat,
amire mindig építhetünk? Vajon az oktatás, az oktatási intézmények azt tudják-e tenni,
amit tenniük kellene? Vajon az
egészségügy tényleg hatékonyan szolgálja a nemzet egészségét? Vajon a munkahelyeken
az emberek tényleg kihozzák
magukból a legjobbat, amit
adni tudnak, tényleg értelmét
találják a munkának? Hos�szan-hosszan
sorolhatnánk
még a kérdéseket. Persze, van-

nak családok, baráti kapcsolatok, iskolák, egészségügyi intézmények, ahol beszélhetünk
valós életről, a küldetés igazi
teljesítéséről, de sajnos nem
ez a többség. Intézményeink,
közösségeink, kultúránk élettelenségét az ember élettelensége okozza, akinek működtetnie kellene mindezt.
A minden rosszat legyőző,
gyilkosait is szerető, mindenkinek megbocsátó Krisztusba vetett hit, a Vele való személyes kapcsolat kiemeli az
embert a reménytelenségből
és kétségbeesésből. Az ilyen,
Krisztussal együtt feltámadó
ember azután már nem csak
a földiekre, hanem az „odafönt valókra” tudja irányítani
elsősorban a tekintetét. Nem
keseredik bele a földi kínlódásokba, csalódásokba. Tudja,
hogy örök boldogsága biztos
helyen van a Megváltó Jézus
kezében. Tudja azt is, hogy az
üdvösségre vezető út a tevékeny szeretet, a megbocsátás,
a fájdalmakat is vállalni tudó
áldozatkészség útja. Ha pedig
valahol, egy családban, egy
baráti társaságban, egy iskolában, kórházban vagy bármely
más intézményben megjelenik
akár csak egyetlen ilyen „feltámadott, fölfelé tekintő” ember,
annak jelenléte nem marad
észrevétlen, nem marad visszhang nélkül! Minél elesettebb,
halottabb a társadalmunk, annál kiáltóbbak az élet csírái,
amelyek mégis fel-felbukkannak a kietlen pusztaságban.
Ilyen felkiáltó jelek voltak az
apostolok és első keresztények
a maguk korában. Tömegesen csatlakoztak is hozzájuk
az emberek minden üldözés
ellenére, és átalakították a
kor letűnő társadalmát. Ez
a küldetés vár ránk, mai keresztényekre is! Adja meg ez
a Húsvét a feltámadt Krisztussal való találkozás örömét,
újjáformáló lelkesedését a
szívünkbe, hogy újjáéledjen a
hitünk, és másokat is segíthessünk kiemelkedni az Isten nélküli lét dermedtségéből!
Dr. Finta József
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Mi lesz veled idén
kiskertünk, díszkertünk?
Az elmúlt hónapok nemcsak
az emberek életében, de a
mező és kertgazdaságban is
szinte beláthatatlan következményekkel jártak. Azzal, hogy
már több éve egyre kevésbé
tapasztalhatunk normális lefutású téli és tavaszi időszakot, lassan már megbarátkoztunk, de az idén a járvány
sújtotta emberi környezet
mellett egészen extrém időjárási jelenségeket tapasztalhattunk. A Magyarországra napi
hullámokban, és területileg elszórtan érkező hideg és meleg
frontok, változó halmazállapotú csapadékzónák teljesen
váratlanul érték növényeinket
és persze a gazdákat is. Érdemes egy kis elemzést tenni az
első negyedév időjárási viszonyairól, mert ugyan rengeteg
meteorológiai honlapon találhatunk adatokat, de Katonatelep ezekben nem jelenik meg,
hiszen Kecskeméten, évek óta
nincs hivatalos meteorológiai
megfigyelő állomás, és sokszor egészen eltérő időjárási
viszonyokat figyelhetünk meg
közvetlen környezetünkben.
Szerencsére a Katonatelepi
Kutató Intézet rendelkezik egy
saját meteorológiai állomással, melynek adatait rendelkezésünkre tudja bocsájtani,
hogy összehasonlíthassuk az
országos adatokkal. Az OMSZ
adatok közül a kritikus időszakokat kiemelve szeretném
megvilágítani a helyi időjárási
méréseket, és azok hatását.

Dr. Kerényi Zoltán

Az ábrán jól látható, hogy
két rendkívüli időszakot élhettünk meg, a február közepi
10 napot, ahol az átlaghőmérséklet -6 fokról + 10 fokra ugrott, majd, az ábrán már nem
látható április eleji hirtelen
fagyok, havazás bekövetkezte.
Az OMSZ adatai szerint februárban a havi középhőmérséklet -1 °C és +5 °C között
változott hazánkban. Szinte
az egész ország területén
fagypont feletti havi átlagok
voltak, csak az Északi-középhegységben maradt az alatt
a hőmérséklet. A legmagasabb havi átlaghőmérsékletet
(+5,3 °C) Pécs Egyetem állomásunkon jegyeztük, a legalacsonyabb (-1,4 °C) Zabar mérőállomáson adódott. A hónap

2021 első negyedév meteorológiai adatai Katonatelepen
(MATE Kutató Intézet adatai)

leghidegebb éjszakáján, február 13-án, Zabar állomáson
-25,8 °C-ig süllyedt a levegő
hőmérséklete, ezen az éjjelen,
több állomáson is -20 °C alatti
értékeket regisztráltak. A legmagasabb hőmérsékletet 26án, Kiskunfélegyházán mérték
(+22,4 °C). Figyelemre méltó,
hogy a napi átlaghőmérséklet
14 nap alatt 16 fokot változott.
A gyümölcsfák ekkor ugyanis a virágzás és kezdődő bimbózás időszakában vannak,
ekkor pedig egy komolyabb
hideg óriási károkat okozhat
az várt gyümölcstermésben,
de a kiskerteket is alaposan
megtépázza. Különösen megkeserítette a kertbarátokat,
kisgazdálkodókat az időszerű
munkákat akadályozó naponta változó időjárás, a szél, a
csapadék és az össze-vis�sza ugrándozó hőmérsékleti
ingadozás. A tavaszi fagyok
elsősorban akkor jelentenek
fagykárt, ha a nedvkeringés
beindulása vagy a rügyfakadás
után fordulnak elő, nos, 2021
elején az enyhe tél miatt, ez
fokozottan hatott. Általában
az áprilisi fagyok már jelentős
fagykárokat okozhatnak a szőlőültetvényekben is, de a még
előttünk álló májusi fagyokról
ez egészen biztosan elmondható, ha egyáltalán lesznek!
Az enyhe tél után még erősen bizakodott mindenki az

idei gyümölcstermést illetően.
A tavalyi aránylag gyenge gyümölcstermés kevésbé terhelte
meg a fákat, így emiatt idén viszonylag jó virágzásra lehetett
számítani a legtöbb gyümölcsfajnál, de már akkor is tartottunk attól, hogy bár fennáll a
lehetősége egy akár nagyon
jó idei gyümölcstermésnek is,
azt azonban végül az időjárás
tavaszi és nyári alakulása határozza majd meg. Rengeteg
gazda esett kétségbe április
elején, amikor reggel megpillantották a fagyos, havas kerteket, tájat. Nem csoda, hiszen
országszerte a gyümölcsösökben már virágba borultak a a
korai szilvák, a kajszik, a cseresznyék és a körték is. Elfagytak a gyümölcsfák és a virágok kertekben szerda reggelre,
amikor mínusz hét fok volt, ezt
mondták elkeseredetten az
emberek. Szomorú, hogy elfagytak a kertben kajszi-, és az
őszibarack fák is. A fák már
gyönyörűen virágoztak, ők
meg bíztak a szép termésben,
aminek most a faggyal vége
lett. De volt, aki arra panaszkodott, hogy nála a szilvafa
is elfagyott. Minden fekszik
a földön, borzasztó látvány
fogadott a kertben reggel. Virágzott már a szilva, a barack,
a cseresznye, a körte, az alma
és a meggy, és most minden
növénynek vége van. Sajnos
elfagytak a virágok is, így a jácint, a nárcisz és valószínűleg
a leander is
Április elején egy komoly
hidegfront tört be az országba, az időjárás fagypont alá
süllyedt, az átlaghőmérséklet
több napon át mínusz tartományba került, de helyenként
plusz értékek adódtak. Ez
nemcsak az emberi szervezetet viselte meg, de a gyümölcsfáknak is sokat ártott.
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Országosan, és különösen
Kecskemét térségében, a legnagyobb kárt a kajszitermés
szenvedte el, amely akár 4090%-ban is tönkremehetett,
az őszibaracknak pedig 3060%-os virágkárt okozott a
fagy. Talán legkevésbé, még
a meggyet érintette a március végéhez képest szokatlanul hideg idő. Mint mondta,
március elején, a jó időnek
köszönhetően az látszott a
gyümölcsfákon, hogy vége a
mélynyugalomnak és következik a kényszernyugalmi állapot. A napsütés, a meleg, a
víz, ez mind-mind befolyásolják majd, mikor indul a rügyfakadás, mikor indulnak be a
növekedési hormonok, amik
aztán feloldják a kényszernyugalmi állapotot.
Ha viszont hirtelen éjszakai
fagy lesz, és nem védekezünk
ellene, akkor viszont már nagy
baj lehet. Például, amíg szép
rózsaszín a virágzata a kajszinak, addig nem lehet baj,
de ha egyik reggel kimegyünk

a kertbe, és azt látjuk, hogy a
fa virágzata megbarnult, akkor
oda kell menni, és letépni egy
virágot.
Ha a bibéje zöld belül, akkor túlélte, ha viszont barna,
akkor elfagyott. Hogyan lehet
védekezni a fagykárok ellen?

n

ilyen trágyát, akkor nem fog
olyan hamar kihajtani a fánk.
A gyümölcsfákat öntözéssel
is megóvhatjuk a fagykároktól.
Azt is jó tudni, hogy nappal a
gyümölcsfák öntözése azért
hasznos, mert ezáltal később
indul be a nedvkeringésük.
Sajnálatos, hogy 2021 első
három hónapjában Katonatelepen összesen 3 napon
volt 5 mm-t meghaladó csapadékmennyiség, és szinte
minden porzik. Alma és őszibarack-állományokban ezzel
a módszerrel akár 1-2 hét

KERTÜNK – HÁZUNK

9

Külön problémát okozhat
még a fagykárt nem szenvedett virágok beporzása. A
kertbarátokat és méhészkedőket körbekérdezve, kíváncsiak voltunk arra, hogy ezekben a hideg időkben mennyire
dolgoztak a méhek. A kérdésre a gazdák egyhangúan
azt felelték, hogy a hideg,
fagyos időben a méhek sem
repültek, ami - ha továbbra
is kitart a hideg, szeles idő
- komoly gondot jelenthet a
később virágzó gyümölcsfélék beporzását illetően. A

Védekezési lehetőségek
a fagykár ellen
A fagy ellen már akkor tudunk
védekezni, amikor elültetjük
a növényünket. Jó, ha előtte
megfigyeljük, hogy a kertünkben hol vannak úgynevezett
fagyzugok, olyan alacsonyabb
területek, ahol megrekedhet a
hideg. Ha ezekre a területekre nem ültetünk fagyra kényes
növényeket, akkor a szakember szerint már kiküszöböltünk egy komoly hibát.
Hasznos jó tanács még,
hogy ősszel már ne adagoljunk
a növényeknek nitrogén-túlsúlyos műtrágyát. A nitrogén
ugyanis hajtásnövekedés-serkentő. Ha nem adunk neki

Barackfák védelme fagy ellen
(Fotó: edenkert.hu)

virágzáskésleltetést is el lehet érni. Aminek következtében az érés időpontja is késik
néhány napot, ami nem gond,
így ugyanis nem egyszerre
lesz nagy mennyiségű gyümölcsünk, hanem hosszabb ideig,
arányosan elosztva.

melegebb és napsütésesebb
napokban látszott mozgolódást a méhek táján, így talán
még nem kell keresztet vetnünk az idei gyümölcstermés
egészére.
Forrás:
www.agrarszektor.hu

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók)
és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ:
Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u. 25/A
Tel.: +3676 76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)
Rendelő: +3676 471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8–12 óráig,
kedd, csütörtök: 13–17 óráig
Gyermekorvos: dr. Kaiser László gyermekorvos
+3676 471053 +3630 4065318
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 14–17 óra,
kedd, csütörtök 10–12 óra,tanácsadás szerda 14–15 óra
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
Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő +3670 313 4372
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: 0670/413-6450; A posta átmeneti ideig szünetel.
Kecskemét–katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3630 7698259
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,
vasárnap 6–11 óráig Tel.: +3630 7697370
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu
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Fontosabb márciusi kecskeméti
sporthírek – ízelítő:
KOSÁRLABDA
A
Naturtex-SZTE-Szedeák
csapatához látogatott a DUNA
ASZFALT-DTKH
Kecskemét
csapata a férfi kosárlabda NB
I-ben és szenvedett egy végül
szoros meccsen 122-116-os
vereséget. A vendégek ismét
gyenge védekezéssel és támadásokkal kezdték a mérkőzést, ahogyan azt Kecskeméten is tették, amit a szegediek
kihasználtak és komoly előnyre tettek szert. A negyedik negyedben sikerült egalizálni a
különbséget és kétszeri hos�szabbításra menteni a már
elveszettnek tűnt meccset, de
végül a szegediek örülhettek.
Falco–Vulcano Energia KC
Szombathely csapatát fogadta
a DUNA ASZFALT-DTKH Kecskemét. Rendkívül szoros csatára késztette vendéglátóját a
hírös városi alakulat, a hazaiak rosszul védekeztek, ezért
a kecskeméti csapat végig
versenyben tudott maradni,
így alakult ki a 96-98-as végeredmény.
A DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét hazai pályán kapott ki 82-86-ra az OSE
LIONS csapatától. A vendégek frissebbek és koncentráltabbak voltak végig az egész
mérkőzésen. A második játékrészben az oroszlányiak más
tempót kezdtek diktálni és a
fontos hárompontosok is bementek, míg a hazaiaknál sok
volt az eladott labda.
Jászberényi KSE – DUNA
ASZFALT-DTKH 74-90. Nehéz meccsen, de a feljavuló
védekezésének köszönhetően
az alapszakasz utolsó mérkőzését megnyerte idegenben a
kecskeméti csapat Horti Bálint
és Dramicanin vezérletével. A
folytatásban a 9-14. helyért
küzd majd a társaság.

FUTSAL
A férfi első osztályú futsal bajnokság felsőházi rájátszásában az SG Kecskemét Futsal
a DEAC otthonában vendégeskedett. A mérkőzés elején

sikerült előnyhöz jutni, amit
sajnos gyorsan kiengedett a
kezéből a vendég együttes.
Ezt követően vitatható ítéletek
közepette a hazaiak a maguk
javára fordították a mérkőzést
és nyertek 7-4-re. Örvendetes
volt vendégoldalon Kulcsár és
Sallai jó teljesítménye.

RÖPLABDA
A HÉP-Kecskeméti RC csapata otthonában fogadta a
felnőtt férfi röplabda Extraliga kvalifikációs körének első
fordulójában a MÁV Előre
Bericap csapatát. Nem igazán jó játékkal és kritizálható
hozzáállással játszva arattak
3-1-es győzelmet a hazaiak.
Argilagos és Krupánszki teljesített kiemelkedően.
KRC-DKSE 3-1. Nehézkes
győzelemmel folytatta a bajnokság küzdelmeit a csapat,
de a 2. és 3. szettben mutatott jobb játék és a kevesebb
hiba sikerhez vezetett.
DEAC SN Kft. – KRC 2-3.
Idegenben, megérdemelten
nyerte meg harmadik mérkőzését ebben a szakaszban a
hírös városi alakulat, akiknél
Argilagos ismételten nagyon
ponterősen játszott.
A KRC hazai pályán végre jó
játékkal 3-0 arányban nyert a
vendég Kistext csapata ellen.
A hazaiak Argilagos vezérletével kihasználták, hogy az
ellenfél védekezésben és nyitás-fogadásban gyenge teljesítményt nyújtott.
A DÁG KSE hazai pályán
látta vendégül a KRC csapatát, akik 1-3 arányban diadalmaskodtak. A mérkőzés
szoros első szettet hozott,
majd ezt követően a vendégek ráerőltették akaratukat
az ellenfélre, javult a védekezésük és Argilagos, illetve
Rabeka jó játéka is sok pontot ért.
Kihirdette keretét Koch
Róbert a magyar férfi röplabda-válogatott szövetségi
kapitánya a soron következő
Európa-bajnoki selejtezőkre, illetve az Európa- Ligára,

amiben a kecskeméti csapatból Nagy József a centerek,
míg Stréli Bence és Gebhardt
Norbert a tartalékok között
kapott helyet.

KÉZILABDA
A női kézilabda NBI/B Keleti csoportjában a GBB Zrt.
Kecskeméti NKSE 26-27
arányban vereséget szenvedett otthon az OxxoEnergy
Orosházi NKC együttesétől.
Végig elég szorosan alakult a
mérkőzés, de a végére elkészültek az erejükkel a kecskeméti lányok.
GBB Zrt. Kecskeméti NKSE
– Kispest NKK-Vajk 26-27.
Sok hiányzóval, nehéz helyzetben várták az összecsapást a kecskeméti lányok,
akik már az első félidőben
hátrányba kerültek. Ettől függetlenül remek hozzáállással
sikerült felzárkózni, de a végére pontatlanná váltak Borbélyék, a támadásokba hiba
csúszott a vendégek védekezése pedig feljavult.
A női kézilabda Liga Kupa
negyeddöntőjében a GBB
Zrt. Kecskeméti NKSE csapata a Vasas SC otthonában
szenvedett 34-23-as arányú
vereséget. A vendéglátók támadásban és védekezésben
is jobban teljesítettek, amihez még jó kapusteljesítmény
is járult.
A
KTE-Piroska
Szörp
felnőtt csapata a férfi kézilabda Liga Kupában a
Sport36-Komló első osztályú
csapatától szenvedett szoros
csatában 30-33-as vereséget.
A Sport36-Komló hazai
pályán fogadta a kecskeméti
csapatot a visszavágón, ahol
már a félidőre megnyugtató
előnybe került. Voltak ugyan
szorosabb pillanatok a mérkőzésen, de végeredményben
felőrlődtek a vendégek a folyamatos felzárkózás miatt,
így alakulhatott ki a 33-28-as
eredmény. Összességében a
kecskeméti kézilabdás fiúk
becsülettel helytálltak élvonalbeli ellenfelükkel szem-

ben, de a vereséggel erre az
idényre befejeződtek számukra a Liga Kupa küzdelmei.
A KTE-Piroska Szörp csapata az NB I/B. bajnokságban
az Optimum-Solar Békési
FKC otthonában 21-32-es
győzelmet aratott. A csapat jó
teljesítménnyel, már a mérkőzés elején előnyt szerezve
hozta el a pontokat, amihez
Füstös jó teljesítménye is kellett.
Hazai környezetben fogadta
a kecskeméti csapat a DEAC
NK Kft. együttesét és nyert
25-19-re. A végig szoros, küzdelmes meccs végére a vendégek elfáradtak, így Berkes
vezérletével győzni tudott a
KTE.
Megyei rangadón tartotta
itthon a pontokat KTE-Piroska
Szörp a Mizse KC ellenében.
A hírös városi fiúk Országh
vezetésével a mérkőzés elejétől fogva előnyben voltak, s
bár a második félidőre fáradni látszott a csapat, sikerült
begyűjteni a fontos pontokat,
így alakult ki a 36-31-es végeredmény.

RÖGBI
A hónap folyamán a felnőtt
férfi rögbi bajnokság első osztályában a Kecskeméti A.R. C.
csapata egy győzelmet és két
vereséget hozott össze.

ATLÉTIKA
Kecskeméten, a járványügyi
szabályok betartása mellett
a Szabadidőközpontban rendezték a Mezei Futó Országos
Bajnokságot több mint hatszáz versenyző részvételével.

ÚSZÁS
Március 23–27. között rendezték Budapesten a Duna Arénában a CXXIII. Felnőtt Úszó
Országos Bajnokságot, ahol a
Bácsvíz KVSC versenyzői egy
6. és egy 7. helyet szereztek a
4x100 méteres, illetve a 4x200
méteres férfi gyorsváltóban.
Dr. Kovács Péter

