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Május: a tavaszutó, az ígéret, a pünkösd hava
8.

KERTÜNK – HÁZUNK

3.

Szabó Lőrinc:

A fákhoz, a költőkhöz
 
Hosszú tél, munka, betegség
úgy meglopta ezt a tavaszt,
hogy most elálmélkodva nézem
a hirtelen megjött vigaszt:
Te vagy, május? Csakugyan itt vagy?
Hogy lettél kész ilyen hamar?
Néhány nap alatt mennyi szépség!
A vén föld milyen fiatal!

Mintha meggazdagodtam volna,
úgy nézem a sok gyors csodát:
orgona, hárs, alma, cseresznye,
egyszerre nyitnak mind a fák:
teraszomnál egy óriáslány
ágaskodik a napba fel,
egy fiatal jegenye, - játszom
örvénylő leveleivel.

Játszom fénylő, gyönge hajával,
érzem élete friss húsát,
a zöld vér, amely benne lüktet,
szinte a szívembe fut át:
aztán lemegyek és megállok
egy bokor előtt, fa alatt,
és lombok és szirmok hűsébe
temetem égő arcomat.

De szépek vagytok, fák, virágok!
Még ti is egyszerű gyomok!
Költők vagytok ti szavak nélkül
és bátrabbak, mint én vagyok,
csodát tesztek minden tavasszal,
illatozva és gazdagon:
a feltámadás versei nyílnak
ujjongó ágaitokon.

Fák, költők emeljétek égbe
a sarat, a fekete éjt,
szűrjétek virággá, gyümölccsé
a földi szennyet és ganéjt,
pompázzatok, májusi fák, hős
testvéreim, s biztassatok,                   
hogy bármilyen hosszú a tél, a
tavasz mégiscsak felragyog.

S mikor már nem fogok élni,
és mocsokká rágott a föld,
ti néma varázslók, megváltók,
emeljetek ki drága zöld
véretekkel, emeljetek föl
a sár fölé és írjatok
poromból szebb verset az égbe,
mint amilyet ma én tudok.

HÍREK ISKOLÁINKRÓL

Az év ötödik hónapja, május, 
ősi magyar neve az „Ígéret 
hava”. A „május” hónapnév 
eredete igen zavaros. Eredeti-
leg volt egy görög Maia isten-
nő (a szó maga görögül „anyó-
kát” vagy „dajkát” jelent), 
akinek Zeusszal volt viszonya, 
s ebből született Hermész 
isten. Aztán volt külön a ró-
maiaknak is egy Maja nevű is-
tennőjük, Vulcanus isten neje, 
a tavaszi termékenység isten-
nője. Végül volt egy „deus Ma-
jus” istennév, ez a „magnus” 
(nagy) szó fokozásából eredt, 
és „hatalmas, nagy istent” 
jelentett, vagyis Jupiternek 
volt a mellékneve. A Julianus 

naptárreform idején, ahogy a 
márciust Marsnak, az áprilist 
Venusnak, ugyanúgy a májust 
Jupiternek szentelték, s elne-
vezték „mensis Majus”-nak. A 
hozzáfűződő rituálék azonban 
a két termékenységi istennő 
kultuszához kapcsolódtak. 

Május első vasárnapja, 
anyák napja

Az anyák napjának megün-
neplése elég új keletű, hiszen 
az amerikai eredetű hagyo-
mányt Magyarországon pél-
dául a Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt honosította meg. Az 
első anyák napi megemléke-

zést 1925-ben szervezték. Az 
anyák napját Magyarországon 
minden évben május első va-
sárnapján ünnepeljük. Mind-
amellett, az anyák megünnep-
lése sokkal régebbi korokban 
is már fellelhető, Az anyák 
megünneplése még az ókori 
Görögországba nyúlik vissza, 
ahol tavaszi ünnepségeket 
tartottak Rheának, az iste-
nek anyjának, és vele együtt 
az édesanyák tiszteletére. A 
történelem során később is 
voltak olyan ünnepek, amikor 
az anyákat is felköszöntöt-
ték. A legtöbb országban ez 
az ünnep májusra, ezen belül 
a legtöbb helyen annak má-
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sodik vasárnapjára esik, de 
sok országban egészen más 
napokon ünneplik: május 10. 
Latin-Amerika, május 26. Len-
gyelország.

Május – a húsvétot  
követő 40. nap, Urunk 

mennybemenetele,  
Áldozócsütörtök  

(az idén május 13-ra esik)

Az ősegyház a 4. századig 
a Szentlélek eljövetelével 
együtt, pünkösdkor ünnepel-
te, de később De ekkortól a 
Szentírásból ismert húsvét 
utáni 40. napra került. Így (a 
nyugati kereszténységben) 
legkorábbi lehetséges dátuma: 
április 30., a legkésőbbi pedig 
június 3. A különböző feleke-
zetek más-más névvel illetik 
e napot, Jézus mennybeme-
netelét a katolikusok, az áldo-
zócsütörtök elnevezést (ami 
magyar szóalkotás!) leginkább 
a protestánsok említik.

Pünkösd ünnepe,  
a húsvétot követő  

ötvenedik nap  
(az idén május 23-ra esik)

A pünkösd a kereszténység 
harmadik legfontosabb ün-

nepe. Beteljesítése, megerő-
sítése a feltámadásnak, az 
Atyához való fölemeltetésnek. 
A keresztény egyház születés-
napját jelentő pünkösd törté-
néseit megörökítő Újszövet-
ség részletesen leírja, miként 
szállt le azon a napon a Jézus 
Krisztus által mennybemene-
tele előtt megígért Szentlélek 
a tanítványokra. 

Május 11. Kármán Tódor 
születésének  

140. évfordulója. 

Kármán Tódor, (Budapest, 
1881. május 11. – Aachen, 
1963. május 6.) gépészmér-

nök, fizikus, alkalmazott ma-
tematikus, akit az amerikai 
légierő (USAF) védőszentjé-
nek becéznek, és a szuper-
szonikus repülés atyjaként, 
valamint a rakétatechnológia 
és hiperszonikus űrhajózás 
egyik úttörőjeként is ismer-
nek. Tudta nélkül a német 
repüléstechnika alapjainak 
letételével a német légierő, a 
Luftwaffe kifejlesztéséhez is 
sokban hozzájárult. 

Mint fizikus és alkalmazott 
matematikus nagyban hozzá-
járult a hidrodinamika és a 
modern gázdinamika, illetve 
az aerodinamika huszadik 
századbeli fejlődéséhez. Szá-
mos kutatóintézet, valamint 
nemzeti és nemzetközi irá-
nyító bizottság megteremté-
sével, megszervezésével vagy 
irányításával bízták meg.

Május 12–14.  
Fagyosszentek:  

Pongrác, Szervác, Bonifác

Pongrác, Szervác és Bonifác, 
ókeresztény vértanúk napja. 
Időjárási megfigyelések kö-
tődnek ezekhez a napokhoz 
(fagyosszentek). Az egyéb-
ként meleg májusi időjárás 
általában hirtelen hűvösre 
fordul ilyenkor, nem ritkák az 
éjszakai fagyok. 

Az idén nem kényeztetett 
minket a tavasz,, viszont, az 
előrejelzések szerint, éppen a 
fagyosszentek napjaiban nem 
lesznek fagyok térségünkben, 
a hideg éjszakák most a hó-
nap közepére sűrűsödnek, de 
remélhetőleg nem lesznek 
mínuszok. 

Védekezésképpen a gyü-
mölcsösökben ilyenkor füs-
tölnek. A kényes egynyári 
zöldségeket, uborkát, paradi-
csomot csak a fagyosszentek 
után ültették el.

Május 25. – Szent Orbán

I. Szent Orbán pápa emlék-
napja, aki az isz. II-III. szá-
zadban élt és állt a katolikus 
egyház élén.. A három korábbi 
fagyosszent mellett ez a nap is 
az időjárással összefüggésbe 
hozott jeles nap. Középkori 
hagyomány szerint pápaként 
ő rendelte el, hogy a miseál-
dozat kelyhét és tányérkáját 
aranyból, vagy ezüstből ké-
szítsék. Ezért kehellyel, ké-
sőbb szőlőfürttel a kezében 
szokták ábrázolni. Részben 
ezért választották a szőlőmű-
vesek, kádárok, kocsmárosok 
patrónusuknak. Orbán napja 
az utolsó nap, amikor még 
fordulhat olyan hidegre az idő, 
hogy az Orbán napi fagy kárt 
tehet az éppen virágzó szőlő-
ben, ezzel együtt pedig a vár-
ható borminőségében is. 

Május 27. Pilinszky János 
halálának 40. évfordulója

Pilinszky János (Budapest, 
1921. november 27. – Bu-
dapest, 1981. május 27.) a 
huszadik század egyik leg-
jelentősebb magyar költője, 
Baumgarten-díjas, József 
Attila-díjas és Kossuth-díjas. 
Költészetén megfigyelhető az 
1940-es évek alatti lágerta-
pasztalatai, a keresztény eg-
zisztencializmus, a tárgyias 
líra s katolikus hitének hatása, 
melyek ellenére nem tartozik a 
hagyományos értelemben vett, 
szakrális témájú, úgynevezett 
papi írók katolikus irodalmá-
ba, minthogy elutasította a 
vallásos és a profán irodal-
mat elválasztó falat („Én köl-
tő vagyok és katolikus”). Ars 
poétikájának fontos mondata: 
„Nem az fontos, hogy hányat 
ver a madár a szárnyaival, ha-
nem, hogy íveljen.”

(Sárhidai Zsófia rajza)

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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Tisztelt katonatelepi lakosok!

E havi beszámolómat egy jó 
hírrel kezdem az autóbusz-
szal közlekedők számára: 
június 1-től visszaállítják a 
korábbi menetrendet.

A katonatelepiek közül töb-
ben is megkerestek azzal a 
panasszal, hogy a vészhelyzet 
alatti menetrend nem megfele-
lő a számukra több okból sem. 
Több járat is törlésre került, 
kimaradt például a Széchenyi 
térről közlekedő 21:15-ös járat 
vagy a szabad-és munkaszüneti 
napokon járó 4:10-es járat. Ne 
feledjük: az itt élők közül is so-
kan dolgoznak hétvégeken is, 
például pékek, mentősök, tűzol-
tók, rendőrök, ápolók, két vagy 
több műszakban foglalkoztatot-
tak, takarítók, akiknek nehéz-
séget okozott időben beérni a 
munkahelyükre.

A korlátozó szabályok eny-
hítésével úgy gondoltam, hogy 
talán eljött annak is az ideje, 
hogy a buszok újra a régi me-
netrend szerint szállítsák a 
lakosságot Katonatelepen. Így 
a közlekedési központ felé ké-
relemmel éltem annak érde-
kében, hogy újra a vészhelyzet 
előtti menetrend lépjen életbe. 
Azaz újra közlekedjenek az 
alábbi járatok: munkanapokon 

a 21:15-kor induló 23-as, sza-
bad-és munkaszüneti napokon: 
a 4:10-kor, 20:15-kor, 21:15-kor 
és 22:30-kor induló 23A jelű 
buszok. A közlekedési központ 
indokoltnak látta a katonate-
lepiek igényét a régi menetrend 
visszaállítására, így örömmel 
tájékoztatom a lakosságot, hogy 
kérésemet elfogadták.

Tehát figyelem: A BUSZJÁRA-
TOKNÁL JÚNIUS 1-TŐL VISZ-
SZAÁLLÍTJÁK A VÉSZHELYZET 
ELŐTTI MENETRENDET!

 Ez a döntés apróságnak 
tűnhet, de egy olyan városrész 
életében, mely a város külső 
részén helyezkedik el, létfon-
tosságú a buszjáratok széles 
spektruma.

Sokan érdeklődtek, sőt szinte 
folyamatosan kérdezik a kato-
natelepi lakosok, hogy mikorra 
várható a 441-es út felújítá-
sa.  Megkeresésemre a NIF 
Zrt. az alábbi választ adta: Az 
1974/2020 (XII.22.) kormány-
határozat a tárgyi projekt te-
kintetében a területszerzési és 
terület előkészítési munkákra, 
valamint a feltételes közbeszer-
zési eljárás lefolytatására biz-
tosított forrást. A kivitelezésről 
csak a feltételes közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően, 
az ajánlati árak ismeretében 
születhet döntés. A közbeszer-
zési eljárás során beérkezett 
ajánlatok értékelésének és ösz-
szegzésének lezárulta után, 
várhatóan 2021. III. negyedévé-
ben kerül kihirdetésre a nyertes 
vállalkozó. A munka megkezdé-
se a kivitelezéshez szükséges 
forrás biztosításának függvé-
nye.

Más témára rátérve: már-már 
„törvényszerű”, hogy minden 
hónapban, így áprilisban is az 
utakkal kapcsolatban érkezik 
hozzám a legtöbb jelzés. Mint 
tapasztalták – és tapasztalhat-
ták a választókerület más részé-
ben, például Talfájában élők is -, 
a gréderek dolgoznak. Ismétel-
ten kérem viszont a lakosokat: 
ne várják meg, hogy egy-egy ki-
sebb szakasz miatt az út egésze 
szinte járhatatlan legyen, hanem 
jelezzék, ha láthatóan gond lesz 
valahol. Ismételten kérem arra 
is a lakosokat, hogy ezt ne a fa-
cebookon tegyék, hanem e-ma-
ilen: feketegaborkecskemet@
gmail.com.

Az előző lapszámban öröm-
mel adtam hírt arról, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 

jóváhagyta a Katonatelepi Spor-
tegyesület, mint kérelmező 
részére, hogy 45.489.732.-Ft 
erejéig Társasági adó, köz-
nyelven TAO kedvezményben 
részesülhet, melyet klubhelyi-
ség megépítésére fordíthat.   
Hangsúlyoznom kell: ebből a 
lehetőségből csak akkor lesz 
klubhelyiség, ha a helyi vállal-
kozók úgy döntenek, hogy az 
állam részére egyébként is befi-
zetésre kerülő társasági adójuk 
maximum 80%-át felajánlják 
a katonatelepi sportegyesület 
részére. Most van itt az ideje, 
hogy a katonatelepi vállalkozók 
ezt megtegyék!  Kérem, tegyék 
is meg, hogy megépülhessen a 
Katonatelepi Klubhelyiség. Bő-
vebb információért forduljanak 
Balla Krisztiánhoz, a Katonate-
lepi Sportegyesület elnökéhez. 
Elérhetősége: 06-30-624-6989 
telefonszám.

Dr. Fekete Gábor 

ÁPRILISI SZÁMVETÉS

A tavasz folyamán ismét 
beléptünk digitális oktatás 
világába. A Classroom fe-
lületen tanult valamennyi 
diákunk március elejétől 
április közepéig. Április 19-
től ismét fogadni tudtuk az 
alsó tagozatos diákokat és 
remélhetőleg év végéig a 
tanítás marad is ebben a 
formában. A felső tagozatos 
tanulók digitális tanrend-
jét meghosszabbították és 
csak május 10-től ülhettek 
vissza az iskolapadba.

Április közepén lezajlott az 
első osztályos beiratkozás. Eb-
ben az évben kevesebb nagy-
csoportos kisgyerek indult 
iskolába a katonatelepi óvo-
dából, de ennek ellenére 30 fő 
volt a beiratkozók létszáma, így 
szeptembertől a szokásosnál 
nagyobb létszámú első osztályt 
fogunk indítani. A katonatelepi-
ek szeretik az iskolát, akiknek 
ide járnak a gyerekeik azok a 
szülők pozitívan nyilatkoznak 
róla ezért a településen épít-

kező és kiköltöző családok kö-
zül is a legtöbben bennünket 
választottak, amikor iskolát 
kerestek az óvodából kikerülő 
gyermekeik számára. 

Nagyon örülünk annak, hogy 
szeptembertől újabb családok 
kerülnek be az iskola által Ka-
tonatelep vérkeringésébe. Az 
iskola létszáma folyamatosan 
növekedik. Míg 2012-ben az is-
kola tanulóinak száma 127 volt, 
2021 szeptemberében már 200 

fölé emelkedik, és a további 
években ez a növekedés várha-
tóan nem áll meg. A települé-
sen élők létszámának rohamos 
növekedése, a nagycsaládosok 
letelepülése és az iskola gyerek 
létszámának emelkedése az 
iskola nagyságát és befogadó 
képességét illetően újabb el-
gondolást és cselekvést sür-
get. Május során zajlottak a 
középiskolai érettségik. Volt 
diákjaink közül sokan vannak, 

akik az idén végeznek és si-
kerrel vették az akadályokat az 
érettségi vizsgákon. Kecske-
mét jó hírű iskoláiban – a Kada 
Elek Közgazdasági Szakközép 
és Szakgimnáziumban, a Gróf 
Károlyi Sándor Szakgimná-
ziumban, a Református Gim-
náziumban, a Bólyai János 
Gimnáziumban érettségiztek, 
egy-egy tárgyból emelt szintű 
vizsgát is tettek és középfokú 
vagy már felsőfokú nyelvvizs-
gát szereztek, így valamennyi-
en főiskolán, egyetemen ter-
vezik folytatni tanulmányaikat. 
A szorgalmas és jó képességű 
diákjaink valamennyien meg-
találják helyüket és dicséretes 
eredményeket könyvelhetnek 
el a középiskolában.  Mindig 
nagyon büszkék vagyunk rájuk 
hiszen tudásukkal, jó eredmé-
nyeikkel iskolánk jó hírnevét 
tovább öregbítik és mindig  
példaként állnak a jelenlegi di-
ákjaink előtt.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

HÍREK ISKOLÁNKRÓL
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„MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
Adószám: 19048222-1-03

KÉRJÜK TÁMOGASSA ISKOLÁNK SPORT- 
ÉS SZABADIDŐS PROGRAMJAIT ADÓJA 1%-ÁVAL!

Húsvéti pályázat – eredményhirdetés
Tisztelt választókerületi 

Lakosok!

Az idei húsvétot a járvány 
miatt sajnos nem tudtuk 
ősi hagyományaink szerint 
ünnepelni, de hogy nagy-
péntek és a húsvét szelle-
mét megőrizzük, „Húsvéti 
Alkotások” címmel pályá-
zatot hirdettem a körzet-
ben élő alsó tagozatos 
gyerekek számára. Pályáz-
ni lehetett tojásfestéssel, 
rajzzal, húsvéti dekoráció-
val, az ünnephez kapcsoló-
dó kitalált vagy valós törté-
nettel és verssel.

Örömmel tapasztaltam, 
hogy a pályázat megmozgatta 
a gyermekek fantáziáját, 20 
pályázótól /köztük 3 óvodás-
tól/ összesen 26 alkotás érke-
zett be, döntően rajz és deko-
ráció illetve egy vers is. 

A pályázatokat a Katonate-
lepi Közügyek lap szerkesztő-
bizottsága bírálta el. (Szerk. 
megj.: az alkotásokról készült 
fotók alapján, helyezési szám 
szerint sorba állítva) 

Szavazatuk összesítése 
alapján, íme, az eredmény:

A zsűri döntésétől függetlenül, 
a pályázat kiírójaként, egy kü-
löndíjat is felajánlottam, an-
nak a pályázónak, akinek az 
alkotása nekem legjobban tet-
szett. Ezt a különdíjat Makai 
Gergelynek (Mathiász Iskola 
2. osztály) ítéltem oda Húsvéti 
reggel című verséért:

Húsvéti reggel
A lányok felkelnek, 
Piros tojást festenek.
A fiúk elindulnak,
Hímes tojást kutatnak.
Viszik a vödör vizet,
Leöntik vele a leánynépet.
A lányok nem hervadnak,

Egész évben virágoznak.
A fiúk lelkendeznek,
Boldogan hazamennek.
Összeszámolják a tojásokat,
Örvendeznek, annyit kaptak.
Éhesek már, nagyon várják
A finom húsvéti lakomázást.
Sokat ettek, nyugovóra mennek 
S várják a következő húsvéti reggelt.

A pályázatra jelentkezett óvo-
dások közül a különdíjat (va-
lamennyi zsűritag egyöntetű 
szavazata alapján):

Valamennyi résztvevőnek 
oklevéllel és egy szerény meg-
lepetéssel köszönjük meg 
munkáját.

A díjazottak alkotásait a Ka-
tonatelepi Közügyek c. lap má-
jusi számában tesszük közzé.

A díjak átadásának időpont-
járól és helyszínéről e-mail-
ben a résztvevőket tájékoztat-
ni fogjuk. 

Zsűritagok voltak: dr. Fekete 
Gábor Kisberk Hella, dr. Keré-
nyi Zoltán, Kovács Klára, dr. 
Turai Laura

Dr. Fekete Gábor 
önkormányzati képviselő

a pályázat kiírója

Holló Tibor Áron (Móra Ferenc Iskola, 1. osztály):
Húsvét a hegyekben 

Józsa Zoltán (Mathiász János Iskola, 1. osztály)

Tóth Dániel Áron (Református Iskola, 1. osztály)

Éles Laura Diána  
(5 éves, Platán utcai óvoda 

Katica csoport) kapja:
„Biribiri bárány, aki alig áll  

a lábán.”

1% 



   2021. május 5Katonatelepi Közügyek  n KÖZÉLET

– Na, örülsz?
– Persze, hogy örülök. Milyen 

kérdés ez, Tibor? Na, de tőled 
már megszokhattam az ilyet.

– És, milyen a kis srác?
– Hát van két keze, meg két 

lába. Úgy elsőre minden a he-
lyén van rajta.

– Képed nincs?
– Most nincs nálam.
– Telefon?
– ...
– Ja, persze, neked csak 

buta telefonod van. És mi 
lett a neve?

– Benett.
– Mi?
– Mondom, Benett! 
– Ejha!
– Nyugodj meg, én is így 

néztem.
– Volt egy utazótáskája a 

fiamnak, arra volt valami 
ilyesmi ráírva.

– Nem tudom, honnan vet-
ték, de ilyen legalább még 
nem volt a családban.

– Akkor igyunk a kis uno-
kádra, ha már tejet fakasz-
tunk! Egészségére! Nőjön 
nagyra! 

– Úgy legyen!
– Rendbe´ volt minden?
– Igen. Képzeld, négy kiló-

val született a gyerek!
– Az nem semmi, Ferikém! 

Nem semmi! A Klári szerint 
pont annyit kéne fogynom.

– Neked? Az meg se lát-
szana rajtad! Akkora hordót 
viszel itt.

– Ez a tartalékom.
– Ja, hogy azt itt tartod a 

bankszámlád helyett?
– Te csak ne turkálj az én 

üres bankszámlámon. Én 
egyébként is csak kápét fo-
gadok el.

– Igen, tudom. De azért 
könnyebben létráznál a kis 
tartalékod nélkül.

– Nem az a baj, az ízüle-
tek...És vettél már valamit 
az unokádnak, Feri?

– Semmit se engednek 
venni, mert szerintük ők 
jobban tudják, hogy mi kell. 
De pénzt azért elfogadnak. 
Vannak még régi játékok, 
amikkel a két lány játszott, 
amikor még kicsi volt, majd 
megkapja azokat, ha na-
gyobb lesz.

– Az már nem fog neki kel-
leni. Manapság elég, ha adsz 
a gyerek kezébe egy telefont, 
azzal elvan egész nap.

– Hát látom. A buszon is 

csak nyomkodják ezt a mar-
haságot. Teljesen bele van-
nak bambulva. Nem beszél 
már senki senkivel.

– Azért jóval egyszerűbb 
az élet, amióta van okos te-
lefon. Annyi mindent el lehet 
intézni.

– Bezzeg régen...
– Bezzeg régen, bezzeg ré-

gen! Ne károgj már annyit. 
Fogadd el, hogy változnak az 
idők! Inkább idd a fröccsö-
det! Egészség!

– Egészség! Ne tudd meg, 
a lányomék annyi mindent 
összevásároltak ennek a 
gyereknek, hogy föl kellett 
venniük valami villámhitelt, 
mert nem maradt egy fill-
érjük se a hónap közepére.
Nincs az a pénz, amit ne tud-
nának elkölteni. 

– Mért, miket vettek? 
– Hát vettek kérlek szépen 

egy babapopsi-törlő-melegí-
tőt.

– Miit?
– Jól hallottad, Tibikém. 

Hogy ne fázzon a kis tökös 
feneke, ha túl hideg a törlő-
kendő.

– Ilyen is van?
– Hajjaj! Ehhez jön még a 

bébiőr, légzésfigyelő, kerek 
cumi, lapos cumi, ringatózó 
gyerekágy, kókuszpólya, cu-
misüveg sterilizáló, pelenka 
szagtalanító kuka, fogzás 
segítő borostyánkő nyaklánc, 
párásító, párátlanító, pisi 
sátor...

– Az meg mi?
– Keress rá a telefonodon, 

és megtudod. Elengedhetet-
lenül fontos, he-he.

– Régen azért nem aggód-
ták túl ennyire a dolgokat.

– Na, tessék, most te is 
bezzegelsz!

–Nem, de minket nem fél-
tettek ennyire agyon. 

– Hát nem. Én még télen is 
mezítláb mászkáltam kint, és 
nem volt semmi bajom.

– Nekünk meg nem volt ve-
zetékes vizünk a tanyán. Azt 
a vasas vizet ittuk, amit a 
kútból húztunk.

– Ja, most meg, ha kicsit 
nitrátos a víz, akkor már nem 
szabad belőle inni, mert ká-
ros.

– Hozok még egy kör fröcs-
csöt, az nem árthat. Meg va-
lami tüskét, is, ha már egy-
szer fakasztunk.

...
– Képzeld, visszakaptam a 

jogsimat!
– Na, a Tóni?
– Ja, de psszt! Ezt nem 

mondd senkinek!
– Csak, hogy te mondhasd 

el mindenkinek, mi? He-he. 
Akkor most remélem tanultál 
belőle, és nem vezetsz többet 
piásan.

– Nem voltam piás, Feri-
kém, csak ittam egy kicsit. 
Jobban kell vigyázni legköze-
lebb. Majd ki kell tapasztalni, 
hogy mikor vannak kinn, és 
akkor nem szabad arra men-
ni.

– Mikor jön már meg az 
eszed? Egyszer majd balese-
tezel, és akkor, vége...

– Úgy beszélsz, mint az 
anyósom, elég belőle egy is. 
Nem azért jöttem ide, hogy 
tőled is ezt hallgassam. In-
kább élvezzük ki, hogy végre 
újra itt ülhetünk a Hobby te-
raszán!

– Kiböjtöltük, de remélem, 

most már marad nyitva min-
den! Itt a védettségi igazolá-
som, mehetek mindenhova.

– Hát az enyém nem jött 
meg, nem tudom hova kever-
ték el. A végén még nem me-
hetek el a meccsre, de akkor 
nagy balhét rendezek.

– Milyen meccsre?
– Képzeld a fiam megle-

pett egy jeggyel, megyünk a 
magyar portugálra a Puskás-
ba.

– EB?
– Ja.
– És mikor lesz?
– Június 15. Remélem, 

addigra hazajöhet a gyerek 
Finnországból. Már vagy egy 
éve nem találkoztunk.

– Biztosan. Egészség!
– Egészség, Ferikém! Hú, 

te, képzeld, kiderült, hogy mit 
jelent a rovásírásos tetoválá-
som.

– Na?
– El se merem mondani.
– Úgyis el fogod! Semmit se 

bírsz magadban tartani.
– Hát, megmutattam a Tóni 

öcsémnek is a tetkóimat. Az-
tán egyszer csak hangosan 
fölröhögött. Kérdeztem, hogy 
mi a baja. Erre rábökött a 
rovásos tetkóra, és megkér-
dezte, hogy tudom-e, hogy mi 
van odaírva. Mondtam neki, 
hogy nem.

– És?
– Ő tudja az ilyeneket, mert 

benne van valami hagyo-
mányőrző egyesületben.

– Ja, ezek a hátrafele nyila-
zó jurta lakók?

– Íjászok, de mindegy.
– Na, de mondd már, hogy 

mi van ráírva!
– Egy főváros neve.
– Olyan, mint Budapest, 

csak van két betű eltérés.
– Bukarest???
– Igen.
– Na neee! Szegény Bu-

karest, he-he. Nem gondol-
ta volna, hogy egyszer ro-
vásírással kerül föl valakinek 
a karjára.

– Szegény Bukarest? Sze-
gény én! Mit csináljak most? 
A pulóveremet se merem 
levenni. Mi lesz velem a 
meccsen? Ott azért lesznek 
olyanok, akik ezt el tudják ol-
vasni, és szerintem nem fog-
nak neki örülni.

– Tudod mit? Írasd mögé, 
hogy „miénk lesz”, he-he.

Wesz Péter írása
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Kovács István József

BÚCSÚ KATONATELEPTŐL

2021 január 5-e van
Lezárult életem egy része.
Mögöttem maradt sok-sok kedves emlék
Az édenkertem a „múzsa dalokkal”
A fák, virágok illata,…..íze

Most nosztalgiázom sajdult lélekkel
Elszámoltam magamban az évekkel
Szép volt, termékeny, alkotásdús, csodás
Ide szakadt a lelkem egy darabja
A valódi együttlét mámora…..adja

És az édenkert, az emlékeim sorát
Nem feledem el, míg élek…..soha
S ha meglepi a lelkemet a honvágy,
Majd buszra szállok és visszamegyek...„haza”
Hogy élvezzem és lássak mindent újra

Hogy sétálhassak szép utcáidon,
Hogy köszönthessem ismerősim sorba
Az emlékezés útján érkezem
De most búcsúznom kell, tőled, s tőletek!
Emlékezéseim szépek, s kedvesek.

A TÉLI KERTBEN

(Így búcsúzom)

A téli kertben zúzmara virágzik
A kistó jegén játszik napsugár
mint zsebtükrön a fények fókuszálva.
A szivarfán egy kedves gerlepár

Picinyke cinke ugrándoz az ágon
A madáretető egy bőség-kosár
Szuzy kiskutyám hempereg a hóban
Minden oly fehér, fenséges vidám

Verőfény-árban itt a téli kertben
Még bennem él a tavasz és a nyár
Az ősznek színvarázsa még melenget
Minden évszakban csodás e „kertitáj”

Nosztalgiázom és csapong a lelkem
Mennyi sok kötődés, mennyi színes emlék
Elbúcsúzom, mert most el kell mennem
Édenkert álmoknak vége, vége már.

Búcsúzom a katonatelepi kerttől
A téli kertben elbúcsúzom végleg
Mert újgazdára lelt az a ház
De verseimben ott csillog a fénye.

Egy nyugdíjas házba költözök csupán
De nem idegen ez sem életemben
Hisz éltem ott már, és ott élt Anyám
Ott is volt tavasz, nyár ősz és fénysugár

A Pilinszky-centenárium margójára
Száz éve született és negyven esztendeje 
halt meg Pilinszky János, a XX. század 
második felének legjelentősebb költője. 
Ma szokás a betű, a könyv, a költészet 
válságáról beszélni. Lomtárba kerülnek 
a könyvek. De mindig is így volt ez az 
igazi értékekkel. Mindig is csak utólag 
illesztette a késő utókor a profetikus te-
hetségek szoborfejére a babérkoszorút. 
Pilinszkynél maradva: vallási kiadvá-
nyokba és pártkiadók lektori állásaiban 
élte részvétlen és sikertelen hétköznap-

jait és csak az utolsó évtized irányította 
rá a figyelmet, éppen a rajongó és érdek-
lődő fiatalok révén. Érdemes megemlé-
keznünk a kevéssé ismert momentumról, 
hogy például első drámaelőadását éppen 
a kecskeméti Katona Gimnáziumban 
követelték és valósították meg a lelkes 
diákok. Pilinszky nem hiába másolta le 
évszázados késéssel Dosztojevszkij élet-
útját – ismét a lét értelmét, az emberiség 
Istenhez való viszonyát állította művé-
szete előterébe. Mert hasztalan anyagias 
törekvésünk, fennkölt karrierünk, hogyha 
ott lóg fejünk fölött a tábla: mindez mire 
való? Erre a tömör és egyszerű kérdés-
re Pilinszky öntörvényű, egyetemes és 

kielégítő választ, válaszokat adott. Aki 
csak egy-két lapot elolvas műveiből, sor-
ra felleli az emberfölötti bölcsességeket, 
isteni kinyilatkoztatásokat. Mindezt a 
vergődő ember hitelességébe mártva. A 
költők a világ el nem ismert törvényho-
zói – szoktuk idézni Shelley-t. De az iga-
zi, vérbeli költészet előbb-utóbb elismert 
törvényhozóvá válik. Az érvényesen bölcs 
irodalomnak van arra ideje, hogy bevár-
ja értőit. Az emberben pedig „a présbe 
kényszerülve” állandó igényként ott él a 
vágy az útmutató szavak iránt, s hogy a 
költői látomások hozzásegítsék, hogy 
örökkévaló boldogságra tehessen szert.

 Dr. Turai Laura

(Szerkesztőségi előszó: Immár több mint egy éve nincs közöttünk 
Nagy L Éva költő, író, szerkesztő,  az emberi lélek lelkes híve, 
ismerője gondozója, lapunk kultúra rovatának vezetője. Halála 
nagy űrt hagyott szívünkben és még most is hiányoljuk, meleg és 
lelkes szavait, írásait, gondos kulturális ismeretterjesztő munká-
ját. Életének utolsó éveiben hűséges harcostársa volt, az életben 
és a szellemi munkában, Kovács István József, aki most, viharos 
hónapok után, el kellett, hogy hagyja a kedvelt katonatelepi alko-
tóműhelyét, ahol a kecskeméti szellemi élet jeles tagjai többször 

is találkozhattak, együtt alkothattak. Kovács István József költő, 
így, hogy az élete már nyugodtabb periódushoz ért, (a Marga-
réta a otthon lakója lett), jelentkezett a szerkesztőségünkben, 
újra kezdve és folytatva azt a munkát, amit hőn szertett párjával 
elkezdett, de befejezni együtt már nem tudott. Most két búcsú-
versét szeretnénk közre adni, remélve, hogy ez csak egy emléke-
zés, és a versírást folytatva, továbbra is tudjuk írásait lapunkban 
közölni.) 

Kerényi Zoltán f. szerk.

PIlInszKy János:

Címerem

A kegyelem és öröm együtt ért
azzal, amit nyomoruságnak

neveznek általában.

Szög és olaj lehetne címerem,
mit írhatnék azonban szövegéül?

Talán azt, hogy mindent megértek,
felhők futását és disznók fejét

rálapúlva a préskemény palánkra.

De ez is mit jelent?
Nekünk magunknak muszáj végül is

a présbe kényszerűlnünk Befejeznünk
a mondatot. 
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Pünkösd – egy Lélek – megértés
Az ember társaságra van te-
remtve. Csak úgy élhetünk 
igazán, hogy megéljük kap-
csolatainkat, adunk és elfo-
gadunk, beszélgetünk, szere-
tünk, megöleljük a hozzánk 
közel állókat. A közelséget, 
szeretetet, tiszteletet kifejező 
mozdulatainkból sokat elhagy-
ni kényszerültünk az elmúlt év 
során. Az egymás közötti kap-
csolattartáshoz a szavakon túl 
elengedhetetlen a tekintet, mi-
mika, gesztus, vagy éppen az 
érintés. A szóban elmondott 
közlésünk úgy érthető igazán, 
ha látjuk is a másikat. Talán 
ezért is van közöttünk annyi 
félreértés, ellentét az utóbbi 
időben. Ma már egyértelműen 
bizonyítják kutatások, hogy a 
járványhelyzet okozta elzárt-
ság rengeteg elfojtott ellenté-
tet hozott felszínre és újakat 
is szült. Többek között azért, 
mert a kapcsolataink csator-
nái leszűkültek.

Az ember nemcsak a má-
sik emberrel való kapcsolatra 
van teremtve, hanem Istennel 
való közösségre is. A világban 
egyedül az ember nyitott a 
láthatatlanra, a lelki dolgok-
ra. Képes törődni a lelkével, 
vagy éppen elhanyagolni azt. 
Törődnünk kell a testtel és a 
lélekkel is. Isten a lelkünket 
akarja megérinteni, de egész 
életünkre hatni akar. Ahogyan 
a kapcsolatainkat nem tudjuk 
csak a szavak által megélni, 
hanem szükség van a tekin-
tetre, mozdulatra is, éppen 
úgy féloldalas az életünk a 
lélekkel, Istennel való törődés 
nélkül – pont olyan, mintha a 
társas kapcsolataink csak a 
szavakban merülnének ki.

A keresztyének húsvét 
után ötven nappal ünneplik 
pünkösd ünnepét, amikor a 
Szentlélek eljövetelére és a 
keresztyén egyház létére em-
lékezünk. A pünkösdi történet 
egyik csodája, hogy különböző 
nyelvű és hátterű emberek 
egyszer csak elkezdik érteni 
az Isten üzenetét és egymást 
is. Van ennek a történetnek 
egy régebbi, pontosan a meg-
értés csodájával ellentétes 
bibliai előzménye is. Bábel 
tornya építésénél az embe-
rek túlzott dicsőségvágyból 

kezdtek építkezni, azt remél-
ve, hogy felérhetnek az Isten-
hez. Az akkor még egy nyel-
vű emberiség büntetése az 
volt, hogy Isten összezavarta 
nyelvüket. Noha a nyelvtudo-
mány más magyarázatot ad 
a nyelvek születésére, a Bábel 
tornya biblia történetét úgy 
értelmezhetjük, hogy ahol em-
beri dicsőségvágy uralkodik és 
az a fajta elbizakodottság és 
önhittség, hogy bármilyen ma-
gaslatra, akár isteni szintre is 
fel lehet jutni, ott az emberek 
elkezdenek elbeszélni egymás 
mellett, nem fogják érteni egy-
mást. Mintha ennek sok jelét 
látnánk korunkban. Építésbe, 
haladásba vetett hitünk néha 

megrendül, máskor felerősö-
dik. Most talán még a tájéko-
zódás, útkeresés idejét éljük 
a nyitások közepette, de ne 
legyen illúziónk, hosszú távon 
sokat nem fogunk tanulni az 
elmúlt év tapasztalataiból!

Pünkösd ünnepén Isten Lel-
ke kiáradt először 12, majd 
több ezer emberre. Megtörtént 
az, amire valahol mindannyian 
vágyunk: értették egymást. 
Sok meg nem értés, félreértés, 
félremagyarázás uralkodik a 

kapcsolatainkban. Vannak, 
akik a megértés, párbeszéd 
szándékáról is lemondtak, be-
szélnek, de a másikat meghal-
lani nem tudják, nem is akar-
ják. Ezért a pünkösdi történet 
nekünk is szól.

A megértés előzménye az 
volt, hogy az emberek (ott 
akkor az apostolok) kinyíltak 
Isten felé. Elkezdtek beszélni 
vele, vagyis imádkoztak. Az 
Istennel kapcsolatát helyre ál-
lító és megélő embernek szük-
ségszerűen változik, kell vál-
tozzon a másik emberhez való 
viszonya; ahogyan a másik 
emberrel beszél és bánik. Az 
Istennel való kapcsolat hely-
reállása úgy történhet meg, 

hogy elhisszük Jézus Krisztus 
megváltó kereszthalálát és 
feltámadását és kérjük Istent, 
bocsásson meg nekünk.

Az imádkozó apostolok 
megkapták Isten Lelkét, aki az 
erő, a szeretet és a józanság 
Lelke. Mennyire szükségünk 
van mindháromra a kapcso-
latainkban! A létrejövő első 
keresztyén közösség arról volt 
ismert mások előtt is, hogy 
soha nem látott egység volt 
közöttük. Ha pedig ellentét 

támadt közöttük – hiszen ez 
minden emberi közösség jel-
lemzője – szeretetben tudták 
rendezni azokat.

Mostani, sok félreértéssel 

terhelt helyzeteinkben legyen 
biztatás számunkra a pün-
kösdi történet üzenete. Van 
visszaút a félreértésből, meg 
nem értésből. Van visszaút 
rendezetlen kapcsolatainkból. 
Kezdjük ott, hogy rendezzük 
Istennel a rendezetlen dol-
gokat, imádkozzunk hozzá és 
imádkozzunk azokért, akikkel 
konfliktusaink vannak! Nekünk 
is adhat Lelkéből, hogy érteni, 
elfogadni és szeretni tudjuk 
egymást.

Laczay András
lelkipásztor

Fotó: punkosdinfo.hu
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Májusi teendők a kertben
Az év ötödik hónapjában járunk, amely a kertkedvelők 
számára az egyik legkedvesebb hónap. Korábbi lap-
számainkban sokat elemezgettük az időjárás mostoha 
bánásmódját, így most inkább csak néhány, elengedhe-
tetlen teendőt részletezünk, melyek még segíthetnek 
helyrehozni a természet okozta károkat. Minden virág-
zik, zöldül, és az utolsó fagyos éjszakáknak is búcsút 
intünk, talán az idén nem is lesz fagyosszentek, ugyan-
akkor a kártevők és kórokozók is teljes gőzzel munkába 
állnak. Lássuk, milyen teendők várnak ránk májusban, 
a kertben!

Virágok és társaik

• A fagyosszentek elmúl-
tával az összes fagyérzékeny 
virág (egynyáriak) a szabadba 
kerülhetnek. Időszerű az egy-
nyári virágok vetése, mint pl. 
oroszlánszáj, körömvirág, pil-
langóvirág, napraforgó.

• Dáliát el lehet ültetni.
• A gyep újravetése vagy 

pótlása magvetéssel a régi fű 
közé.

• Most lehet a földlabdás, 
konténeres fás növényeket, il-
letve a tűlevelűeket ültetni.

• A konténeres évelők a 
többi konténeres növényhez 
hasonlóan most, de akár ké-
sőbb is nyugodtan ültethetők. 

Míg a leander néhány mínusz 
fokot is elvisel, más „egzoti-
kus” növénnyel meg kell várni 
az utolsó fagyokat. A szüksé-
ges visszavágást, átültetést 
és mindenekelőtt a tápanyag 
utánpótlást el kell végezni.

• A hagymás virágokat 
hagyjuk visszahúzódni, és 
csak az elszáradt leveleket 
távolítsuk el. Csak így áll 
majd rendelkezésre elegendő 
erő a következő évi bő virág-
záshoz.

Zöldségek és fűszer-
növények

• Téli káposztafélék ter-
mesztése: minél korábban 

vetünk, annál erősebb lesz a 
növény a tél előtt.

• A sorok közé vethetünk 
zsázsát, spenótot, retket vagy 
hónapos retket, valamint egy-
nyári fűszernövényeket.

• A karósbab vetésére is ér-
vényes, hogy a kevesebb több! 
Karónként legfeljebb hat szem 
babot vessünk.

• Időszerű a káposzta, ka-
ralábé, póréhagyma, saláta és 
zeller kiültetése. Az uborkát, 
batátát, paradicsomot és pap-
rikát a hónap közepén lehet 
kiültetni. Az érzékeny növé-
nyeket takarjuk le fátyolfóliá-
val. A zellergumó nem fejlődik 
ki, ha a növény csak egyetlen 
egyszer is megfázott.

• Valamennyi egynyári nö-
vény kiültethető.

Gyümölcsöskert
• Az orsó és a termőkaros 

koronájú gyümölcsfákat az 
utolsó fagyoktól célszerű fá-
tyolfóliával védeni. A virágzó 
szamóca is veszélyeztetett. Az 
enyhe fagytól úgy védekezhe-
tünk, hogy este vizet perme-
tezünk; ez véd a -1-2 °C-os 
hideg ellen.

• A ribiszke és az egres 
most virágzik, ezért több 
nedvességet igényel. Óvato-
san kell öntözni és mulcsozni 
– fűnyesedékkel vagy kéreg-
mulccsal.

• A bogyós termésű gyü-
mölcsöknél a gyümölcshul-
lást a vízhiány mellett a nem 
megfelelő beporzás okozhatja. 
Ültessünk különféle fajtákat, 
mert számos bogyós termésű 
cserje nem öntermékeny, ezért 
pollenadó kell a megterméke-
nyítéshez.

• A termőkarosok fiatal 
hajtásait vissza kell csípni. Az 
őszibarack hajtásait szükség 
szerint szabályozni kell.

A hortenzia eredendően egy 
kerti, kültéri cserje, mely már 
elterjedt cserepes szobanö-
vényként is kapható a kerté-
szetekben, áruházakban. Nagy 
csodaszép labda alakú virágai 
teszik kedvelté ezt a növényt. 
Mivel leginkább kertben érzi 
jól magát, így szobanövény-
ként kevés ideig eltartható, de 
fagymentes helyen cserépben 
is átteleltethető. Év elején nyí-
lik, ezért nőnapra, anyák nap-
jára kedvelt ajándék!

A hortenzia, Ázsiában és 
Amerikában őshonos növény, 
mely egy közepesen magas és 
könnyen bokrosodó növény, 
amelynek gyönyörű gömb 
alakú virága van és igencsak 
hangsúlyos, sötétzöld vagy 
középzöld levélzete, amely ke-
rekded alakú.

A boltokban sok színben 
fordulhat elő, gyakran láthat-
juk rózsaszín, fehér, lila, akár 
kék színekben. A virágai az 
év első felében kezdenek el 
nyílni. Szoliter növényként is 

nagyon népszerű, hiszen rend-
kívül mutatós, de akár egy la-
zább, természetesebb sövényt 
is növeszthetünk belőle.

Virága nagyon érdekes, mert 
természetes indikátorként 
működik.  Savanyú talajon 
kék, lúgos talajon rózsaszín 
színű virágot hoz. Érdemes 
azért tudni, hogy nem minde-

gyik fajtája reagál látványosan 
a föld pH értékére. Viszont mi 
magunk is tudjuk befolyásolni 
a virágzat színét, a következő 
módon: mivel a hortenziák 
különös színváltó tulajdon-
ságaikat a talaj pH értékének 
ingadozásának köszönhetik 
és szerencsére nem nehéz 
feladat a talaj pH értékét meg-

változtatni, odafigyeléssel és 
türelemmel sikerülni fog.

A növénytartókban term-
esztett hortenziákat egysze-
rűbb színváltásra késztetni, 
hiszen a cserepekben vagy vi-
rágládákban elhelyezett tápta-
laj sokkal könnyebb alakítgat-
ni. Rózsaszínből kékké, vagy 
kékből rózsaszínné alakíthat-
juk virágjaink színét, azonban 
az utóbbi átváltozás valamivel 
nehézkesebb feladat. Sajnos a 
fehér és krémszínű hortenziák 
nem hajlamosak erre a folya-
matra, ezért legfeljebb egy 
enyhe rózsaszín árnyalatot 
érhetünk el – nem érdemes 
próbálkozni vele. A hortenzia 
talajtól (pH=4) függően lehet 
kék színű. Ha alumínium-szul-
fáttal öntözzük a növényt, ak-
kor a virágok azúrkék színűek 
lesznek. Ha timsóoldatot te-
szünk az öntözővízbe, akkor 
pedig még élénkebb kék virá-
gaink nyílnak majd. Mindkét 
adalékanyag beszerezhető a 
gazdaboltokban.

A hónap dísznövénye: a Hortenzia (Hydrangea macrophylla)

Dr. Kerényi Zoltán
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NÖVÉNYVÉDELEM
Májusban jelenik meg a legtöbb kártevő!
• Hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy stb. jól 

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

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

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

• Akasszunk ki csapdát a levéltetű ellen.    
 (Forrás: edenkert.hu)

Építőipari kivitelezés 
– békéltető testületi tapasztalatok

Az előző lapszámban részletesen ismertettük, hogy 
mire figyeljenek azok, akik ingatlanukon nagyobb ki-
adásokkal járó felújítási (karbantartási) munkálatok 
elvégeztetését tervezik, és milyen dokumentumok 
szükségesek egy későbbi esetleges jogvita eredmé-
nyes rendezéséhez. Röviden összefoglalva a mind-
két fél által aláírt megállapodásnak /szerződésnek/ 
tartalmaznia kell, hogy ki a vállalkozó, ki a megbízó, 
milyen munkákról van szó, hol kell végezni, mennyi-
ért, ebből mennyi az előleg, mikorra kell befejezni a 
munkát.

De emberek vagyunk, oly-
kor gyarlóak, még gyakrab-
ban a kívánt felújításhoz 
szűkre szabott anyagiakkal, 
így aztán megesik, hogy írás 
helyett csak szóban kötünk 
üzletet, remélve, így kicsit 
olcsóbb lesz. /Arról már nem 
is beszélve, hogy örülünk, ha 
végre találtunk szakembert 
a tervezett felújításhoz!/ Mo-
solygás, fejcsóválás helyett 
tehát inkább okuljunk azok-
ból a példákból, amelyekből 
egyet most, a többit majd a 
következő lapszámokban tá-
runk az Olvasók elé, Karádi 
János, a Bács-Kiskun megyei 
Békéltető Testület munkatár-
sa összeállítása alapján.

A fogyasztónak fogalma 
sem volt róla, kit bízott meg a 
munkákkal

Egy idős nyugdíjas újsághir-
detés alapján talált rá egy ál-
tala keresett szakemberre, 

akit a hirdetésben megadott 
mobilszámon fel is hívott. El-
mondta: családi házát kell kí-
vülről lefesteni. Ezt követően a 
helyszínen találkoztak. Szóban 
megállapodtak 750 ezer forin-
tos munkadíjban, amiből elő-
legként – a vállalkozó kérésére 
– 400 ezer forintot a megren-
delő átadott. Mindezt úgy, hogy 
se nyugtát, se számlát nem ka-
pott. A vállalkozó és alkalma-
zottai rövidesen el is kezdték 
a festést. A munkák hozzáve-
tőleg kétharmadával végeztek, 
amikor a vállalkozó kérte a 
megrendelőt, hogy fizesse ki 
a vállalási díjból fennmaradt 
350.000 Ft-ot, mivel csak így 
tudják befejezni a munkát. Az 

idős ember kifizette a kért ösz-
szeget, szintén nyugta, illetve 
számla nélkül, bízva abban az 
ígéretben, hogy másnap majd 
jönnek, s ekkor be is fejezik 
a festést. De sem másnap, 
sem utána nem jött senki! A 
fogyasztó folyamatosan hívta 
telefonon a vállalkozót, ígéret-
nél azonban többre nem jutott, 
majd már el sem tudta érni. 
Ezt követően fordult a békél-
tető testülethez, indítványá-
ban kérve az el nem végzett 
festés díjának, azaz 350.000 
forintnak a visszafizetését. A 
kérelemben a fogyasztónak 
meg kell adni a vitás ügyben 
érintett vállalkozás, vállalkozó 
pontos nevét és székhelyének 
címét. A megrendelő ezt nem 
tudta teljesíteni, hiszen sem-
milyen igazolványt nem kért, 
az egyszerű bemutatkozásnál 
hallott néven kívül semmit 
sem tudott a vállalkozóról. A 
székhely pontos címét nem 
ismerte, csak így jelölte meg: 
„állítólag Kecskemét és kör-
nyékén, tanya is van”. Ennyi 
információ ismeretében a bé-
kéltető testület nem tudta el-
indítani az eljárást. Hiánypótló 
levelet küldtek ki a fogyasztó-

nak, aki a hiánypótlásra adott 
határidő letelte után sem tud-
ta pótolni a kért adatokat, így 
kénytelenek voltak megszün-
tetni az eljárást.

A békéltető testület mun-
katársa a fenti példához hoz-
záfűzte: többször előfordul, 
hogy a fogyasztók és a meste-
remberek között csak szóbeli 
megállapodás születik. Ebben 
az esetben is fordulhat a fo-
gyasztó a békéltető testület-
hez, ha a vállalkozóval vitája 
támad az elvégzett munka 
minősége vagy hiánya miatt. 
Ám az ügynek csak akkor le-
het kedvező kimenetele, ha a 
meghallgatáson mindkét fél 
megjelenik /ehhez valós név 
és a vállalkozás székhelyének 
pontos címe elengedhetetlen 
feltétel/, és az eljáró tanács 
közreműködésével sikerül 
megállapodniuk a feleknek.  

Bács-Kiskun Megyei  
Békéltető Testület
6000 Kecskemét,  

Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525, 

70/938 4765, 70/938 4764
E-mail: 

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Ne hagyd veszni adód 1%-át!

Kérjük, támogasd a
KATONATELEPI SPORTEGYESÜLETET!

Adószám: 18656493-1-03
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Áprilisi kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA

Az OSE Lions otthonában ara-
tott egy pontos győzelmet a 
DUNA ASZFALT-DTKH Kecs-
kemét csapata a férfi kosár-
labda NB I play-out szakaszá-
ban. A kecskemétiek Thomas 
jó játékával végig harcoltak, 
küzdöttek a győzelemért, így 
alakult ki a 76–77-es vég-
eredmény. Külön öröm, hogy 
a vendégcsapatban, ismét sok 
fiatal tehetség jutott szóhoz.  

Zalakerámia ZTE KK – 
DUNA ASZFALT-DTKH Kecs-
kemét 96–66. A hazaiak a 
mérkőzés elejétől kezdve 
vezettek, ezt a különbséget 
próbálták a vendégek kiegyen-
líteni, de a végére igen maga-
biztos győzelem alakult ki.  

A Kaposvári KK csapata lá-
togatott Kecskemétre és szen-
vedett egy gólos 75–74 arányú 
vereséget. Kemény mérkőzés 
volt, végig nagy küzdelemmel 
a pályán. A hazaiak gyenge 
védekezésükkel rosszul kezd-
ték a mérkőzést, de a végső 
döntő pillanatban sikerült ki-
csikarni a győzelmet, amihez 
Thomas ismét hozzátette a 
magáét.  

A Jászberényi KSE csapatát 
fogadta hazai környezetben a 
DUNA ASZFALT-DTKH Kecs-
kemét csapata és múlta felül 
87-65 arányban. A hazaiak 
ismételten gyenge védekezés-
sel kezdtek, majd később har-
cosságuknak, Thomas jó játé-
kának és a friss embereknek 
köszönhetően tudtak váltani 
már az első félidőben is. A fel-
zárkózás a vendégek minden 
erejét kivette, így pont nélkül 
távoztak.  

Kaposvári KK – DUNA ASZ-
FALT-DTKH Kecskemét 57–71. 
Végre agresszív, kemény véde-
kezéssel kezdtek a vendégek 
és ennek szoros első félidő 
lett az eredménye. A máso-
dik játékrészben támadásban 
is sikerült extrát nyújtani, így 
Jaramaz vezetésével elhozta a 
pontokat a kecskeméti csapat. 

A PVSK-VEOLIA együttesé-
nek otthonából hozta el a pon-
tokat a DUNA ASZFALT–DTKH 
Kecskemét. A vendégek végig 
kézben tartották az irányítást, 
szépen felkészültek a pécsiek 

taktikai repertoárjából és még 
bravúros pontokat is tudtak 
szerezni, így alakulhatott ki a 
73–83-as végeredmény. 

DUNA ASZFALT-DTKH 
Kecskemét – Zalakerámia 
ZTE KK 83–63. A hazai csa-
pat gyenge kezdés után átállt 
egy agresszívabb játékra, re-
mekül használta ki az ellenfél 
gyenge ponjait, így végül felül 
tudtak kerekedni a vendége-
ken. Örvendetes, hogy megint 
sok fiatal kapott lehetőséget a 
kecskeméti csapatban, amivel 
éltek is. 

DUNA ASZFALT – DTKH 
Kecskemét – OSE Lions 101–
88. Egy jó iramú mérkőzésen 
a rutinosabb kecskeméti csa-
pat győzött, kihasználva a 
vendégek nem túl acélos vé-
dekezését. Ezzel a győzelem-
mel a hazaiak már biztosan 
a kilencedik helyen végeznek 
a bajnokságban a többi ered-
ménytől függetlenül. Hír még 
a csapat háza tájáról, hogy a 
következő szezonban is Vá-
radi Kornél irányítja majd az 
együttest. 

FUTSAL

A férfi első osztályú futsal baj-
nokság felsőházi rájátszásá-
ban az SG Kecskemét Futsal 
a Balaton Bútor FC Veszprém 
csapatát fogadta. Szépen kez-
dődött a mérkőzés a hazaiak 
számára, magabiztos előnyt 
szereztek, de végül mégsem 
tudtak ezzel élni. Összességé-
ben nem volt kiemelkedő tel-
jesítmény és a védelem sem 
működött kifogástalanul, így 
alakult ki a 4–6-os végered-
mény a vendégek javára. 

SG Kecskemét – Haladás 
VSE 3–4. Álomszerű hazai 
kezdés után egy abszolút ki-
egyenlített első félidőt pro-
dukáltak a felek. A második 
játékrészben folytatódott az 
éles küzdelem, de a hajrában 
a vendégek a maguk javára 
tudták fordítani az eredményt. 

Bravúros döntetlent ért el 
idegenben a kecskeméti csa-
pat az MVFC Berettyóújfalu 
ellenében. A vendégek végig 
csapatként küzdöttek, a má-
sodik félidő elején még két 
góllal vezettek is, majd egy 

őrült hajrát követően kialakult 
a 2–2-es végeredmény. 

RÖPLABDA

A HÉP-Kecskeméti RC csapa-
ta Székesfehérváron folytatta 
szereplését a MÁV Előre Beri-
cap otthonában a felnőtt férfi 
röplabda Extraliga kvalifikáci-
ós körében. Az első szettben 
még tartották magukat a ha-
zaiak, azután viszont a kecs-
kemétiek jó szerváival nem 
tudtak mihez kezdeni és így 
alakult ki a sima 0–3-as vég-
eredmény. 

A DKSE otthonában egy 
szoros meccsen szenvedett 
3–1 arányban vereséget a 
KRC, a végig lendületesebben 
játszó hazaiaktól.  

KRC – DEAC SNK Kft. 3–0. 
Az elején egymás mellett ha-
ladtak a csapatok, majd a ha-
zaiak agresszívabb támadásra 
váltottak, így sikerült viszony-
lag simán felülkerekedni az el-
lenfélen. Kandulinszki remek 
teljesítményt nyújtott. 

A KRC idegenben lépett 
pályára és maradt alul 0-3 
arányban a vendéglátó Kistext 
csapata ellen. Az első szett 
szoros volt, majd ezt követő-
en a hazaiak magabiztosabb 
játékot nyújtottak, így meg-
érdemelten szerezték meg a 
győzelmet, még akkor is, ha a 
harmadik szett újra izgalmas 
volt.  

HÉP-Kecskeméti RC – DÁG 
KSE 3–0. Egy nem túl magas 
színvonalú mérkőzésen, de 
sima győzelemmel fejezte be 
bajnoki szereplését az idei 
évadra a kecskeméti csapat. 
A mérkőzésen sokan kaptak 
lehetőséget a hazai oldalon és 
Kandulinszki jó játékának is 
köszönhetően szerezték meg 
végül az ötödik helyet. 

KÉZILABDA

A női kézilabda NBI/B Keleti 
csoportjában a GBB Zrt. Kecs-
keméti NKSE 33–20 arányban 
vereséget szenvedett a Haj-
dúnánás SK otthonában. Az 
első félidőben sokáig tudták 
tartani a lépést házigazdájuk-
kal a kecskeméti lányok, de a 
második játékrészre teljesen 

felőrlődtek, így végül sima 
mérkőzés lett.   

Hazai pályán fogadta a GBB 
Zrt. Kecskeméti NKSE a Haj-
dúnánás SK együttesét a ko-
rábbi nagyarányú vereséget 
követően. Az első félidő má-
sodik felében a vendégek ko-
moly előnyt szereztek, amit a 
végére sikerült ledolgozni, de 
az egyenlítés elmaradt, mert 
döntő pillanatokban ziccerek 
maradtak ki hazai oldalon. 
35–31 arányban végül ismét 
hajdúnánási siker született 
ezen a harcos meccsen. 

Szoros küzdelmet hozott 
a GÖDI SE – GBB Zrt. Kecs-
keméti NKSE találkozó. A 
vendégek maguknak tették 
nehézzé az összecsapást, 
mert folyamatosan elszalasz-
tották a megnyugtató előny-
höz szükséges lehetőségeket. 
Sem támadásban, sem pedig 
védekezésben nem tudtak ki-
emelkedőt nyújtani, de Nyakó 
13 góljának is köszönhetően a 
végére egy góllal 27–28 arány-
ban végül nyertek a kecskemé-
ti lányok.  

GBB Zrt. Kecskeméti NKSE 
– PC Trade Szegedi NKE 27–
30. A mérkőzés elején sok 
hibával játszottak a hazaiak, 
támadójátékuk nehézkes volt. 
A szegediek ugyanakkor végig 
koncentráltabbak voltak, csak 
a végén engedtek ki, amikor a 
hazaiak megpróbáltak fordíta-
ni, de sajnos nem sikerült. 

A KTE-Piroska Szörp felnőtt 
férfi kézilabda csapata az NB 
I/B. bajnokságban a Pick Sze-
ged U22 vendégeként aratott 
25–27 arányú győzelmet. Az 
első játékrész végére kialakult 
már egy négy gólos különb-
ség a vendégek javára, amit 
a folytatásban próbáltak ki-
egyenlíteni a hazaiak. Ez nem 
sikerült, többek között a ruti-
nosabb kecskeméti játékosok 
jó teljesítményének köszön-
hetően. 

A Mezőkövesdi KC ottho-
nában aratott 27-31 arányú 
győzelmet a KTE-Piroska 
Szörp csapata. A kecskeméti 
fiúk végig jobbak voltak mind 
védekezésben, mind pedig 
támadásban így egészében 
irányították az összecsapást. 
Csordás Marcell gólerős já-
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tékával megmutatta, hogy 
jobban akarták a győzelmet 
ellenfelüknél. 

A Vecsési SE otthonában 
aratott 27–35-ös arányú győ-
zelemmel tovább robog céljai 
elérése felé a kecskeméti csa-
pat. A mérkőzést sok hibával 
kezdték a vendégek, majd a 
szünetben sikerült változtatni-
uk a védekezésen és a táma-
dásokon is, így magabiztosan 
gyűjtötték be a pontokat. Hor-
váth kiválóan játszott. 

Az Optimum–Solar Békési 
FKC-t fogadta otthonában a 
KTE-Piroska Szörp együtte-
se és nyert 24–20 arányban. 
Az első félidőben még jobb 
volt a vendég alakulat, de a 
kiváló csapatmunkának, a 
keményebb védekezésnek, a 
javuló kapusteljesítménynek 
és Országh gólerős játéká-
nak köszönhetően a második 
játékrészre a maga javára 
fordították a mérkőzést a ha-
zaiak.

KTE-Piroska Szörp – Balas-
sagyarmati Kábel SE 27–20. 
Végig férfias, kemény küz-
delem zajlott a pályán, de a 
második félidőben a hazaiak 
javuló védekezésüknek kö-
szönhetően megnyerték az 
összecsapást. 

SÚLYEMELÉS

Két kecskeméti súlyemelő 
(Árvai Cintia és Kmegy Máté) 
részvételével zajlott Moszkvá-

ban a Súlyemelő Európa-baj-
nokság. 

KERÉKPÁR

Bronzérmet szerzett Hrenkó 
Norbert az MKB Cycling Team 
kerékpárosa a Parád–Kékes-
tető útvonalon megrendezett 
Hegyi Országos Bajnokságon, 
felnőtt kategóriában, ahol 
több kecskeméti bringás is 
bíztató eredményeket ért el. 

Dr. Kovács Péter

Boldogult gyerekkorom felto-
luló emlékei nyomán szinte 
látom édesanyám fejcsóválá-
sát, hallom szelíd korholását, 
mert bizony - csakúgy, mint 
egykor - mai is úgy bontottam 
fel egy levelet, hogy feltéptem 
a borítékot. Pedig hányszor 
mutatta, hogy késsel kell óva-
tosan felnyitni, a hátsó részét 
levágni, s eltenni. „Mire jó az, 
hiszen úgyis begyújtunk vele” 
– kötözködtem. Pedig tudtam, 
hogy mire jó. Bevásárló listá-
nak, emlékeztetőnek, üzenő 
cédulának – a sütőben találod 
az ebédet, melegítsd meg -, 
avagy a háztartás heti kiadá-
sainak összeszámolására. 
Aztán majd be lehet gyújtani 
vele. „Spórolni kell a papír-
ral – mondogatta -, mert a 

spórolással erdőt mentünk!”  
Egy kis darab fecnivel? – kö-
tözködtem tovább. Erre csak 
legyintett rám. Mert mit tehet 
egy édesanya, ha a gyereke 
nem fogja fel, hogy a termé-
szettel együtt kell élni, azt 
óvni. Neki könnyű volt, így 
született, neki a vérében volt a 
mai szóhasználat szerinti kör-
nyezettudatosság. 

Pedig a lelkem mélyén értet-
tem én akkor is, s ma, amikor 
már nemcsak fenyegető jóslat, 
hanem ténylegesen itt van a 
klímaváltozás, még inkább 
értem. Sok kis cetli is sokra 
megy. Hát még a sok-sok pa-
píralapú számla!

A Reflex környezetvédő civil 
szervezet és az XForest maga-
zin honlapjain utána néztem, 

mibe kerül egy tonna papír 
előállítása.  Az adatok szerint 
1700 kg, azaz kb. 15-17 fa, 
417 köbméter víz, 717 kWh 
energia, 181 kg mészkő, 87 kg 
kén, 60 kg klór kell az előállí-
tásához.

Mondhatnánk, hogy de hát 
egy tonna papír rengeteg, 
egy-egy számla pedig legfel-
jebb csak néhány deka, minek 
emlegetni itt tonnát! Minek? 
Nézzük a BÁCS-VÍZ adatait. 
Kb.150 ezer ügyfele van, két-
havonta számláznak. A borí-
tékot még nem is számolva, 
ha mindenkinek papír alapon 
küldenék ki a számlát, akkor 
ahhoz minden esztendőben 
6727 kg fa, 117205 liter víz, 
24076,8 kWh energia /több 
mint tíz család átlagos évi 

áramfogyasztása/ kellene.  És 
ez csak egyetlen régió egyetlen 
szolgáltatója, holott itt vannak 
még a tv-, telefon-, internet 
előfizetések és az áramszol-
gáltató is.

Tehát ne becsüljük le az 
egy-egy háztartásba eljutó 
csak pár deka papírszámlák 
mennyiségét! Ne csak sopán-
kodjunk, hogy nem bírjuk ezt a 
szélsőséges időjárást, a tartó-
san nagy meleget, a tartósan 
szokatlanul hűvös napokat, 
a folyamatos esőzések utáni 
szinte azonnali aszályt. Ne 
mondjuk, hogy mi mit sem te-
hetünk a klímaváltozás ellen, 
de tegyünk legalább egy apró 
lépést. Mindenki, aki teheti, 
váltson e-számlára!

Kovács Klára

Válts e-számlára!
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

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. Fischer László (+3630 998 1187),  

Rendelő: +3676 471 053
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11–13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13–15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   

(+3630 590 1819)  +3676 507 916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 

Rendelő:+3676  471 503 minden kedden 12:30–13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,  

Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/A Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13-18 óráig
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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu
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MOST MÉG JOBBAN MEGÉRI 
E-SZÁMLÁRA VÁLTANI!

Regisztráljon online felületünkön a www.bacsviz.hu oldalon keresztül, mellyel 
kapcsolatban a lépéseket az alábbi linken elérhető videóban be is mutatjuk:  
www.bacsviz.hu/ugyfelszolgalat/elektronikus-ugyintezes

Az e-számla a megszokott számlaformátumban a regisztráció során megadott email 
címre érkezik. Aktuális számláit kényelmesen, otthonról teljesítheti bankjánál adott 
csoportos beszedési megbízás útján, egyszerűen bankkártyás fizetési móddal vagy 
átutalással, egyéni azonosító számok feltüntetésével. 
Ha e-számlára vált, egy környezetbarát és praktikus megoldást választ.

Nettó 3000 Ft egyszeri kedvezményt adunk 
lakossági vízdíjából, amennyiben az elektronikus ügyfélszolgálati 
felületen e-számlára vált és 24 hónapon keresztül e-számlás marad.

1 2 3

Elektronikus ügyintézés
kiválasztása

Linkre kattintva kényelmesen 
indítható az ügyintézés

E-számlára váltás

i


