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Azt se bánnám, ha jégverés,
(pusztuljon a silány vetés!)
Csak tudnám, hogy jövendőre
dől az áldás a mezőre.
Nagy udvara van a holdnak:
eső lesz holnap.
Köröskörül nagy idő jár,
egy-egy dörgés, egy-egy villám,
idehallszik, idelátszik:
de itt nálunk tikkadásig
eped a föld, full az ember,
mindig esőtlenül leng el
fejünk fölött ahány felhő.
Nyugszik a nap s újra feljő.
Sárga vére foly a holdnak:
eső lesz holnap.

Rejti magát a sok csillag,
alig-alig világítnak,
rejti magát az ég arca,
fátyolfellegeket hajtva,
meg-megakad a szél lomhán
egy-egy vén diófa lombján.
Nagy udvara van a holdnak:
eső lesz holnap.
Nem ártana már egy csendes
tartós-eső. Sose rendez
zivatart az ég minálunk.
Esőtlenül, eső nélkül
mit csináljunk?
Nagy udvara van a holdnak:
eső lesz holnap.

KÁNYÁDI SÁNDOR: Időjóslás száraz nyári este

A Gergely-naptárban augusz-
tus az év nyolcadik hónapja, 
és 31 napos. Nevét a híres 
római császárról, Augustus 
Octavianusról kapta, előtte 
a római naptár szerint, ez az 
év hatodik hónapja volt. 

A hónap történetéről ko-
rábbi, augusztusi lapszáma-
inkban sok részletet megír-
tunk, lényegében Augustus 
császár naptárreformja so-
rán, minthogy életének leg-
több szerencsés napja ebben 
a hónapban játszódott le, 
ezért a saját, felvett nevével 
jelölte meg ezt a hónapot. 
Maga az „augustus” szó vol-
taképpen az „augur”(madár-
jós) elnevezésre vezethető 
vissza, akinek jóslata sze-
rencsét jelent, és miután a 
császár pályafutása rendkí-
vül szerencsés volt, a szen-
átus is „a legszerencsésebb” 
(augustus) jelzőt találta a 
legmegfelelőbbnek a hónap 
elnevezésének. 

A hónap igazán bővelke-
dik jeles napokban, az évek 
során ismétlődő fontos ese-
ményekben, vallási és népi 
hagyományokban is meg-
maradó emlékekben, szoká-
sokban. Kisasszony havában 
- bár augusztust a kánikula 
havának tartják, a népszoká-
sok már előre, őszre mutat-
nak. A gólyák elköltözése, a 
szüret is megjelenik hiedel-
meinkben, és az őszkezdő 
napot is sok helyen ebben a 
hónapban ünneplik. De ne-
vezik még nyárutónak, új 
kenyér havának is. Őseink e 
hónapot Aranyasszony (Bő-
ség) havának nevezték, a régi 
kalendáriumokban pedig a 
legtöbbször a Kisasszony 
vagy Szűz hava elnevezések-
kel találkozhatunk. Csaknem 
minden naphoz kötődik vala-
mi esemény, mindet idő sem 
lenne elemezni, azért néhá-
nyat kiemelünk, részleteseb-
ben taglalva.

Augusztus 1. – Vasas 
Szent Péter napja

Augusztus 1-jének pogány 
múltját kettős keresztény ün-
nep alapításával próbálta az 
egyház elfeledtetni. Ez a nap 
a katolikusok számára Szent 
Péter bilincsekből való sza-
badulásának emlékünnepe, a 
nép nyelvén Vasas Szent Péter, 
Szent Péter vasaszakadása.

E napon emlékeznek arra, 

amikor is egy angyal kisza-
badította Heródes börtöné-
ből, ahol láncra verve őrizték. 
Mivel augusztus elseje bal-
szerencsés nap, ezért nem jó 
ómen ezen a napon házassá-
got kötni. A Mura vidékén a 
szőlőtermelőknek dologtiltó 
nap volt, mert azt feltételez-
ték, a szőlőszemek lepereg-
nek a fürtről. Egyes vidékeken 
viszont ez a nap patkányűző 
napként ismert. Egy, a kuko-
ricára vonatkozó termésjóslás 
szerint: „Ha Vasas Szent Péter 
napján még eső lesz, lesz ku-
korica, de még akkor se esik, 
gyühet a Duna vize is, nem 
lesz kukorica”. Ilyenkor vetet-
ték a kerékrépát sok helyen.

Augusztus 4. Babits Mihály 
halálának 70. évfordulója

Ezen a napon hunyt el Babits 
Mihály (1883–1941) költő, író, 
műfordító, irodalomtörténész, 
a Nyugat első nemzedékének 
tagja, a 20. századi magyar Vasas Szent Péter szobra
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ól irodalom klasszikus egyénisé-
ge. A század legműveltebb írója: 
eredeti nyelven olvasta végig 
csaknem az egész európai iro-
dalmat.  A szekszárdi születésű 
Babits mindig is nosztalgikus 
vágyódással gondolt a dunán-
túli magyar vidékre. A költő és 
felesége (Tanner Ilona) a városi 
lét nyugtalanító kereteit maguk 
mögött hagyva vidéken keresték 
a feloldódás és a kikapcsolódás 
lehetőségét, ezért költöztek 
Esztergomba.. Babits esztergo-
mi évei alatt is szerkesztette a 
Nyugatot, élénk postaforgalmat 
bonyolítva Esztergom és Buda-
pest között. Emellett számos hí-
res  versének (mint „ A különös 
hírmondó”, „Vers a csirkeház 
mellől”, „Holt próféta a hegyen”, 
„Rímek”, „Búcsú a nyárilaktól”), 
műfordításának, prózai mun-
kájának, egyéb alkotásának 
konkrét és tematikus helyszíne 
a város és a hegyi ház. 1938. 
augusztus 17-én, már betegen, 
itt olvasta fel a Jónás könyvét 
feleségének. A Jónás könyve 
Babits profetikus művei közé 
tartozik, műfaja elbeszélő köl-
temény. A bibliai kerettörténetet 
felhasználva a költő szellemi 
önéletrajzát, lírai önvallomását 
írta meg, részben önmagát is 
a főszereplő Jónással azonosít-
ja. Utolsó erejével is dolgozott, 
Szophoklészt fordított, éjjeli 
szekrényéről vitte el Illyés Gyula 
a mű javító példányát.

Augusztus 10. 
– Lőrinc napja

Szent Lőrinc a katolikus egy-
ház leginkább tisztelt szentjei-
nek egyike, a 3. században halt 
vértanúhalált. Valószínűnek 
tartják, hogy II. Sixtus pápa 
diakónusa volt. Amikor a pá-
pát elfogták, rábízta az egyház 
kincseit azzal, hogy ossza szét 
az egészet a szegények között. 
Lőrinc a kapott feladatot elvé-
gezte, ezért kegyetlenül megkí-
nozták, de még a fogságban is 
a betegeket gyógyította, a meg-
térteket megkeresztelte. Egyes 
vélekedések szerint elevenen 
elégették, a máglyán is a bűnös 
világot siratta. Nem téveszten-
dő össze a jóval később szent-
té avatott Brindisi Szent Lőrinc 
olasz kapucinus szerzetes, pap, 
egyháztanító teológussal, aki a 
tridenti zsinat utáni katolikus 
megújulás jelentős alakja.

A szegények, a könyvtárosok, 
a tűzoltók, a tűzzel dolgozó pé-

kek és cukrászok tekintik párt-
fogójuknak. Az égési sebek, láz, 
szemfájás enyhítésére is hozzá 
lehet fohászkodni.

Több időjárással kapcsolatos 
regula is kapcsolódik ehhez a 
naphoz, amelyek már azt jelzik, 
hogy a nyárnak lassan vége lesz. 
Szegeden azt tartják, hogy a fák 
Lőrinc napjától már nem fejlőd-
nek tovább ebben az esztendő-
ben. A népi hiedelem szerint az 
utolsó nap, amely alkalmas für-
désre, mert már hideg lesz a víz.

A borászok az e napi időjá-
rásból és a hegyen tartott sző-
lőmustrából a várható szüretet 
jósolgatják. A Lőrinc napi eső 
egyes vidékeken jó bortermést 
ígér. A többi gazda viszont a 
napsütéses, szép időnek örül, 
mert az hosszú, szép őszt, és 
bőséges gyümölcstermést je-
lent.

A közhiedelem szerint a diny-
nye e naptól kezdve már nem 
olyan finom, úgy mondták, lőrin-
ces, lucskos lesz. Ezzel szemben 
a valóság az, hogy augusztus 
10-ére csak a korán leszedett 
dinnyék válnak túléretté, a diny-
nyeszezon a másik Lőrinc na-
pon, szeptember 5-én ér véget. 
Azt mondják, ha Lőrinc napján 
szép idő van, hosszú lesz az ősz, 
és jó gyümölcstermés várható. 
(Forrás: www.rfmlib.hu)

Augusztus 15. 
– Nagyboldogasszony 

napja
Nagyboldogasszony napján 
Mária mennybemenetelére 
emlékezik a keresztény egyház. 
Boldogasszony ünnepek az 
egész évben felbukkannak, kö-
zös vonásuk, hogy mindegyik 
Szűz Mária ünnepléséről szól. 
Hét Boldogasszony ünnepet 
tart számon a néphagyomány, 
a hetes szám szakralitására 
kell odafigyelnünk! Kölcsey 
Himnusza előtt a Boldogasz-
szony Anyánk kezdetű ének 

töltötte be a Himnusz szerepét 
a katolikusok számára. 

Sok helyen tartanak búcsút, 
Moldván, e napon gyógynövé-
nyeket szentelnek, majd ezzel 
füstölik meg a betegeket. E 
naptól kezdve tiltották az asz-
szonyok számára a fürdést a 
folyóvízben. A Mura vidékén 
élőknél ez is dologtiltó nap, 
főleg a sütés kerülendő, mert 
a tűz kicsaphat a kályhából, 
kemencéből. Drávaszögben e 
napon keresztet vágtak a fák-
ba, hogy egészséges legyen, és 
sokat teremjen. A népi megfi-
gyelés szerint, ha Nagyboldo-
gasszony napján szépen süt a 
nap, kiváló minőségű bor lesz 
abban az évben. Úgy tartják, 
hogy a Nagyboldogasszony és 
Kisboldogasszony (augusztus 
15. – szeptember 8.) között ül-
tetett tyúkok sok tojást tojnak. 
(Forrás: netfolk.hu)

Augusztus 16. – Rókus 
napja

Szent Rókus (1340.-1379. 
augusztus 16.) szent hitval-
ló, csodatévő ferences rendi 
szerzetes. Szülei halálát kö-
vetően, húszéves korában, 
Rókus pénzzé tette örökségét, 
hogy szegényeknek és ispo-
tályoknak adományozhassa. 
Elzarándokolt Itáliába, ahol 
akkor pestisjárvány tombolt. 
Az acquapendentei kórházban 
ápolt először pestises betege-
ket. Általánosan a pestisből 
gyógyulók védőszentjeként 
tisztelik. Az orvosok, kórhá-
zak és betegek, valamint a 
ridegen tartott szarvasmar-
hák védőszentjének a névnap-
ja. Az íreknél másnap, 17-én 
kezdődnek a hangos vernyá-
kolással jellemzett „Macska 
éjszakák” (Cat nights). A régi 
ír hiedelem szerint ilyenkor a 
boszorkányok macska képét 
öltik, és csak az éjszaka el-
múltával változnak vissza em-
berré. Erre összesen kilenc al-
kalommal képesek, az utolsó 
átváltozás után végleg macs-
kák maradnak. Egyes magya-
rázatok szerint ebből ered a 
„macskának kilenc élete van” 
szólásmondás.

Augusztus 20. 
– Szent István napja

Augusztus 20. az egyik legré-
gibb magyar ünnepnap, Szent 
István király napja, a keresz-
tény magyar államalapítás, 

a magyar állam ezeréves 
folytonosságának emléknap-
ja. Uralkodása idején István 
még augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját avatta 
ünneppé, akkorra hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsot 
és tartott törvénynapot. 

Élete végén a beteg király 
ezen a napon ajánlotta fel az 
országot Szűz Máriának, és 
1038-ban ő maga is ezen a 
napon halt meg. Az ünnep dá-
tumát Szent László király tet-
te át augusztus 20-ára, mert 
1083-ban VII. Gergely pápa 
hozzájárulásával ezen a na-
pon emeltették oltárra István 
király relikviáit a székesfehér-
vári bazilikában, ami szentté 
avatásával volt egyenértékű. 
Szent István király ünnepének 
megtartásáról már az 1222. 
évi Aranybulla első pontja is 
rendelkezett.

(Fotó: Pesti sracok.hu)

A két világháború között az 
ünnep kiegészült a Szent Ist-
ván-i, azaz a Trianon előtti 
Magyarország visszaállítására 
való folyamatos emlékezéssel, 
emlékeztetéssel. 1938. au-
gusztus 18-án, Szent István 
halálának 900. évfordulója 
alkalmából Székesfehérváron 
összeült az Országgyűlés – a 
kihelyezésre a négy nappal 
korábban megalkotott tör-
vény adott lehetőséget –, 
és augusztus hó 20. napját 
Szent István király emlékeze-
tére nemzeti ünnepnek nyil-
vánította. Augusztus 20-án 
rangos állami kitüntetéseket 
adományoznak, ekkor adják 
át többek között a 2011-ben 
alapított Magyar Szent István 
Rendet, a legmagasabb állami 
kitüntetést.

1774 óta államalapító kirá-
lyunk ünnepe. Először 1818-
ban tartottak körmenetet 
Szent István jobbjának tiszte-
letére. 

E nap az új kenyér ünnepe 
is. Ezután már nem tanácsos 
szabadban fürödni, mert a vízi 
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szellemeket nem szabad meg-
zavarni. Ettől a naptól kezdve 
mennek el a gólyák.

Augusztus 23. Nemes Nagy 
Ágnes halálának 
30. évfordulója
(Fotó: nokert.hu)

Nemes Nagy Ágnes (Budapest, 
1922. január 3. – Budapest, 
1991. augusztus 23.) Baum-
garten-, József Attila-, Világ 
Igaza és Kossuth-díjas magyar 
költő, műfordító, esszéíró, pe-
dagógus, a Digitális Irodalmi 
Akadémia posztumusz tagja. 
Budapesten született, magyar- 
latin-művészettörténet szakon 
tanult. Még egyetemistaként 
elküldte verseit Szerb Antal-
nak, aki további írásra biztatta, 
kölcsönös tisztelet, mester-ta-
nítvány kapcsolat alakult ki 
köztük. Első kötete 1946-ban 
jelent meg. Nyomasztotta, 
hogy a szép nőt látják benne, 
úgy érezte, hogy emiatt, mint 
költő háttérbe szorul, de ő a 
szellem embere akart lenni. 

Belépett a Magyar Írószö-
vetségbe és a Magyar PEN 
Clubba. Férjével, az irodalomra 
átnyergelő jogásszal, Lengyel 
Balázzsal Kékgolyó utcai ott-
honukban irodalmi szalont tar-
tottak fenn, és megalapították 
a Nyugat szellemiségét tovább-
vivő Újhold c. lapot. Ezt 1948 
őszén betiltották, de így is 
irodalomtörténeti jelentőségre 
tett szert. 1947-ben egy évet 
a Római Magyar Akadémián, 
majd Párizsban töltött ösztön-
díjjal más magyar írók: Weöres, 

Károlyi, Ottlik, Pilinszky társa-
ságában. Nemes Nagy 1958-ig 
gimnáziumi tanárként dolgo-
zott, ezután pedig az írásaiból 
élt.  Versei mellett esszéíróként 
is jelentős, továbbá műfordí-
tóként is: magyarra ültette át 
többek között Racine, Corneille, 
Brecht, Moliere és Victor Hugo 
műveit. A hetvenes, nyolcva-
nas években a magyar irodalmi 
élet meghatározó személyisége 
volt. 1979-ben négy hónapot 
töltött Iowában, az egyetem 
nemzetközi írótáborában. Ke-
vesen tudják, hogy a 2017-ben 
Oscar-díjas „Mindenki” című 
rövidfilm zárójelenetében a 
Tavaszi felhők című versének 
megzenésítése hangzik el.

Augusztus 24. 
– Bertalan napja

Bertalan apostol ünnepe, aki a 
szűcsök és csizmadiák védő-
szentje. Jézus tanítványa volt, 
ezért vértanúhalált halt. Zo-
máncképét a Szent Koronán Jé-
zus képe mögött találjuk.

Általában ördögűzőként, 
gyógyítóként tartják számon, 
kígyómarás ellen is jó védel-
met ad.

Időjósló napnak számít. Egy 
kalendáriumi rigmus szerint: 
„Amint Szent Bertalan magát 
mutogatja, az őszi idő is ma-
gát mind aszerint tartja.”

Bertalan napját hívják ősz-
kezdő időpontnak is, az őszi 
szántás, vetés, a szüret meg-
kezdésének ideje. A szőlőkben 
elszaporodnak a seregélyek, 
kerepeléssel próbálják őket 
távol tartani, hogy ne tudják 
kicsipkedni a szőlőszemeket. 
A gólyák készülnek a hosszú 
útra, a halak már nem nőnek, 
csak híznak. 

A Bertalan napon frissen 
köpült vajnak hajdanán gyó-
gyító erőt tulajdonítottak, a 
mogyoróból sajtolt olajjal a 
fájós füleket kenegették. (For-
rás: beol.hu., wikipedia.hu)

Összeállította: 
Kerényi Zoltán f. szerk.

Használtgépkocsi-vásárlás
Azt hiszem, nem vagyok egye-
dül azzal a gonddal, hogy le 
kellene cserélni az öreg autót, 
mert viszonylag rövid idő alatt 
olyan sokszor kell javítani, 
hogy hovatovább már „arra 
keresünk”.  Lecserélni, de 
mire? Legjobb lenne újat ven-
ni, csak hát ennek a vágynak 
sokunknak gátat szab a pénz-
tárca. Reálisan marad a hasz-
nált autóvétel.  S az ember 
elkezd hirdetéseket böngész-
ni, kereskedőtől kereskedőhöz 
járni. Végre talál egyet, ami 
árban is és úgy „ránézésre” is 
megfelel, s boldogan aláírja az 
adás-vételi szerződést, viszi 
haza az autót, s nem is gondol 
arra, hogy cseberből vödörbe 
kerülhet.

Pedig a békéltető testüle-
tekhez beérkező panaszok 
arra vallanak, hogy bizony, 
nem vagyunk elég körülte-
kintők használt autó vásár-
lásakor.

Mit kellene tehát tenni? 
Mindenekelőtt a fogyasz-

tóknak nem szabad vakon 
megbízniuk sem a még annyi-
ra meggyőző hirdetésekben 
sem a kereskedő lehengerlő 

rábeszélésében, hanem még 
az adásvétel előtt vagy szak-
szervizzel, vagy az általuk jól 
ismert autószerelőjükkel átné-
zetik az autót.  Sok bosszúsá-
got és sok felesleges kiadást 
megspórolhatnak ezzel ma-
guknak.

Nagyon fontos, hogy a szer-
ződést alaposan tanulmányoz-
zák át!

A mellékleteket és az apró 
betűs részt is, ne hagyják sür-
getni magukat.

Így nem fordulhat elő olyan 
eset, ami a fővárosi békéltető 
testület elé került, miszerint 
az aláírt szerződés mellékle-
te egyértelműen rögzítette az 

autó hibáit. Ezen hibák miatt 
ugyanis utólag nem lehet rek-
lamálni, ezekért a hibákért 
a kereskedőt felelősség nem 
terheli! 

A vevő később csak olyan 
hiba miatt reklamálhat a ke-
reskedőnél, amelyet a szerző-
déskötéskor nem ismert, vagy 
nem is kellett volna ismernie, 
még akkor sem, ha körültekin-
tően jár el. 

Fontos az is, hogy a használt 
autó összes gyári kulcsát kér-
jük el a kereskedőtől.  Ne fo-
gadjuk el, hogy csak egy kulcs 
van, de „lehet másoltatni”!

Ha minden körültekintés 
ellenére használat közben 

mégis kiderül a kocsi rejtett 
hibája, s a kereskedő nem 
hajlandó kijavíttatni vagy a 
vételár arányos részét visz-
szatéríteni, akkor érdemes a 
békéltető testülethez fordulni, 
megfelelő dokumentumokkal. 
Így csatolni kell a szerződést, 
a szakszerviz vagy autószere-
lő által kiállított iratokat, eset-
leg a javítás számláját.

A Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület címe: 
Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon:  
76/501-525, 70/938 4765

E-mail: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
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Júliusi számvetés
Interjú dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselővel

– Újságíró berkekben úgy 
tartják, ha itt a nyár, akkor 
itt az uborkaszünet, azaz 
nem vagy csak alig-alig 
történik valami hírértékű 
esemény. Így van ez az Ön 
által képviselt 14-es válasz-
tókerületben is? 

– Egyáltalán nem. Sőt, ezen 
a nyáron szinte felpörögtek az 
események.

– A katonatelepi új 
bölcsőde és a sportegyesü-
let klubhelyiségére gondol?

– Kétségtelen, hogy ezek a 
leglátványosabb, legnagyobb 
beruházások, de ezekre ké-
sőbb szeretnék kitérni. Hi-
szen Katonatelepen kívül a 
választókerület más részein 
is előreléptünk. Így Szolnoki 
hegyben, Vacsihegyben és a 
Törekvés faluban is. 

– Konkrétan mivel?
– Szolnoki hegyben a ka-

nyarodó szakaszokat tégla-
törmelékkel, illetve az egész 
útszakaszt piros murvával 
töltötték fel. Véleményem 
szerint Szolnoki hegyben 
hosszú-hosszú idő óta nem 
volt ilyen nagy volumenű út-
karbantartás. Vacsihegyben 
a Talfája-köz nevű út kátyúit 
meleg aszfalttal töltötték fel, 
s az út mentén vízelvezető 
árkokat ástak ki.  Ezzel egy 
jó, egyenletesen sima útalap 
jött létre, mely alkalmas arra, 
hogy a későbbiek során hideg 
vagy meleg aszfalttal felü-
letzárást is kapjon. A város 
felajánlotta, hogy amennyiben 
a lakosság összefog, a felület-

zárás költségének a felét állja.  
Törekvés lakótelepen pedig az 
ötös főút Lajosmizse felé ha-
ladó irányában lévő megálló-
ban egy fedett buszváró került 
kihelyezésre. Régi kérése volt 
ez a helyi lakóknak, amit an-
nak idején, megválasztásom 
előtt meg is ígértem nekik. 
Immár nem kampányígéret-
ről van szó, hanem valósággá 
vált buszváróról.   Itt egyéb-
ként csakúgy, mint Katonate-
lepen, nem egy teljesen új, ha-
nem felújított lindab lemezes 
buszváróról van szó. 

– Rátérve Katonatelepre, 
látni, hogy örvendetesen jó 
ütemben halad a bölcsőde 
építése.

– Valóban. Viszont kerí-
tésszomszédként ott az óvo-
da. Épülete, kerítése, udvara 
látványban messze elmarad a 
bölcsődéjétől, mintegy leront-
va annak képét is. Emiatt fel-
kerestem Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester asszo-
nyunkat, s nem hiába.  Utasí-
tására elindult a felmérés az 
óvoda épületének, udvarának, 
kerítésének a szépítése cél-
jából. Felvettük a kapcsolatot 
Katkics Tamás tervezővel – ő 
álmodta meg a bölcsőde épü-
letét –, és arra kértük, hogy 
segítsen az óvoda homlokzati 
színvilágának megalkotásá-
ban. De nemcsak az épület 
külseje kap új köntöst, hanem 
a kerítés is és az udvar zöld-
felületi részen kívüli sávjaira 
térkő burkolat kerül. Elbont-
ják a raktározásra használt 

már kissé romos kőépület is, 
helyette faház épül az óvoda 
hátsó kertjében, így nem ta-
karja el a szép új bölcsődét. 
A faház és az óvodaépület kö-
zött egy járda is épül. 

– A bölcsődeépítés pályá-
zati projektjének nem ré-
sze az óvoda küllemének és 
környezetének megszépíté-
se, honnan lesz erre forrás?

– A város költségvetéséből. 
Egyébként a múlt évben az 
elvégzett munkálatok bejárá-
sakor polgármester asszony 
arra kérte a polgármesteri hi-
vatal illetékes osztályait, hogy 
vizsgálják meg a műszaki és 
pénzügyi feltételeit annak, mi-
ként lehetne egy-egy felújított 
óvoda, bölcsőde környezetét 
is megújítani. A tapasztalatok 
szerint ugyanis gyakran elő-
fordult, hogy a szép új épület 
kerítése maradt a régi, csak-
úgy, mint az elsózott, néhol 
töredezett járdák és a belső 
udvar valamint a játszóesz-
közök is hagytak némi kíván-
nivalót. Tavaly mintegy 540 
óvodai játszóeszközt mért fel 
a város, ezek javítása, cseréje 
folyamatban van, de egy átfo-
gó vizsgálat készült az intéz-
mények kerítései, belső zöld-
felületei állapotáról is. Ebbe a 
projektbe sikerült belevenni a 
katonatelepi óvoda külsejének, 
udvarának megújítását is. 

– Katonatelepen van-e 
még más folyamatban lévő 
vagy közeljövőben terve-
zett beruházás?

– Igen. A sportegyesület 

klubhelyiségének építése, de 
nagyon fontos, hogy még az 
idén egy új járdaszakasz is 
elkészül, mégpedig a Hosz-
szúnyelű utca vasúton túli ré-
szén, ami szintén régi vágya 
volt az itt lakóknak.  Úgy ér-
zem, az elmondottak érzékel-
tetik, hogy a választókerület 
fejlődése töretlen. Mindezek-
nek részint azért is örülök, 
mert nagyon szerettem vol-
na és továbbra is szeretném 
meghálálni azt a bizalmat, 
amelyet az itt élőktől kap-
tam. Másrészt pedig azért is 
örülök, mert a mindannyiunk 
által aggodalommal, féle-
lemmel, sokunknak bánattal, 
gyásszal átélt járványhelyzet 
után mindnyájunknak kellenek 
a jó hírek, a reményre, bizako-
dásra okot adó fejlődésről. S 
kellenek az olyan vidám, fel-
hőtlen szórakozások is, mint 
amire a pandémia miatti egy 
éves kihagyás után idén vég-
re sor kerülhet, nevezetesen 
október 2-án, a Katona Zsig-
mond emlékparkban tartandó 
szüreti napra.

Kovács Klára

KATONATELEPI KÖZÜGYEK

Kiadó: Falu-és Tanyabejáró Alapítvány (6000 Kecskemét, Talfája tanya 40.)

Felelős kiadó: Kovács Mária Klára kuratóriumi elnök

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 1100 példányban
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Kecskemét „Város Bora” 
kiválasztás Katonatelepen

Évtizedes hagyomány váro-
sunkban, hogy az új évjá-
rat előtt szakértő zsűri és 
az önkormányzat bírálóiból 
összeállított bizottság ki-
választja Kecskemét Város 
Borát. A 2020-as évad a 
járványügyi korlátozások 
miatt elmaradt, ezért idén 
meghívásos alapon szer-
vezete meg a kiválasztást 
a Mathiász János Borrend, 
székhelyén, a MATE (Ma-
gyar Agrártudományi Egye-
tem) Katonatelepi Szőlé-
szeti és Borászati Kutató 
Intézetben.

Idén hat termelő 21 mintá-
ja indult a megmérettetésen, 
ahol továbbra is a fő célnak 
tartották visszaadni az alföldi 
borok régi rangját, s hogy a 
város – borászati értékei által 
is –megmutatkozhasson.

A 21 borminta 6 olyan bor-
termelőtől származott, akik 
ezt a megtisztelő címet az el-
múlt években megszerezték. 
Július 29-én két zsűri ver-
buválódott, hogy kiválassza 
ebben az évben is Kecskemét 
Város Borát. Az egyik a szak-
ma rangos képviselőiből álló 
pontozóbizottság, a másik pe-
dig az úgynevezett „társadalmi 
zsűri” volt, ők nem pontoztak, 
„csak” kóstoltak és értékeltek. 
Szeberényi Gyula Tamás, Gaál 
József alpolgármesterek, va-
lamint Fekete Gábor frakció-
vezető a város képviseletében 
a szakmai zsűriben foglaltak 
helyet.

 Bevezetőjében Szeberényi 
Gyula Tamás megköszönte a 
szervezők munkáját, s elmond-

ta, hogy régi hagyománya van 
annak, hogy a Mathiász János 
Borrend és a szakma képvise-
lői kiválasztják a város borát.

– Így még jobban tudjuk 
értékelni a borászokat, akik 
azzal törődnek, hogy itt Kecs-
keméten és a város környé-
kén minőségi legyen a bor. 
Állandóan keressük azokat 

a kitörési pontokat, ame-
lyek marketing szempontból 
a városnak is hasznosak. A 
régi hagyományok alapján a 
borkultúra is egy ilyen pont. 
Mindenki profitál ebből a 
kezdeményezésből - emelte 
ki az alpolgármester. Fontos 
törekvése a versenynek, hogy 
visszakapják az alföldi borok 
a maguk rangját.

Érdekesség, hogy az eddigi 
években csak egyszer nyert 
vörösbor, a mostani kósto-
lásnál is túlsúlyban voltak 
a fehérborok, a Kövidinka, 
Rajnai, Cserszegi, Irsai Olivér, 
Generosa és az Olaszrizling.

A választásnál fontos 
szempont – az illat, sav, meg-
jelenés, harmónia, valamint 
egyéb szakmai szempontok 
mellett, – hogy a bor hunga-
ricum jellegű legyen, hiszen 
a szervezők vallják, hogy az 

alföldi borok értéket képvisel-
nek, meg kell találni helyüket 
a világpiacon. Másik kritéri-
um, hogy a bor akár egy év 
múlva is ugyanolyan minősé-
get képviseljen, fejlődőképes 
legyen. Ennek azért is van je-
lentősége, mert a díjazott bor 
városunkat is reprezentálja.  
Szép ajándékot tudunk adni 
a hozzánk érkező vendégek-
nek, vagy vendégként mi is 
büszkén vihetünk ajándékba 
a város borából. Tudjuk rek-
lámozni Kecskemét Város 
Borát, illetve a borkultúrát. 
Kecskemét és Kecskemét 
borkultúrája olyan értékeket 
hordoz, melyeket érdemes 
megmutatnunk. A borászok 
számára pedig ez is egy el-
ismerés, piaci pozíciójukat is 
erősíti, hiszen egy éven át a 
kiválasztott bor címkéjén fel-
tüntetheti a Kecskemét Város 
Bora címet.. Nagyon remé-
lem, hogy a Város Borának 
lenni az egy rang – nyilatkozta 
a Kecskeméti Médiacentrum-
nak Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester.

Előreláthatólag augusztus 
27-én lesz az eredményhirde-
tés, akkor mi is megtudhatjuk, 
melyik bor, és melyik termelő 
nyerte el idén a megtisztelő 
Kecskemét Város Bora címét. 

(Forrás: hiros.hu)
Összeállította:

Kerényi Zoltán
f. szerk.

A szakmai zsűri

A társadalmi zsűri

Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester kóstol 

(Banczik Róbert felvételei)
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Vízivándor tábor a Dunakanyarban
Legjobb évszak a nyár! 
Ezért kell tartalmasan 
eltölteni, hiszen nyáron 
jobban van lehetőségünk 
elmenni, nyaralni, túrázni, 
táborozni. A számtalan le-
hetőség közül egyik volt 
az az egy hetes tábor, ahol 
felnőttek, gyerekek egya-
ránt evezhettek a Dunán.

Magyarország egyik leg-
szebb tája a Dunakanyar. Hihe-
tetlen természeti és izgalmas 
történelmi látnivalót kínál az 
oda ellátogatók számára. 
A Duna ezen a szakaszon a 
Börzsöny és a Pilis között ka-
nyarog és vízen haladva még 
jobban megcsodálhatjuk a táj 
szépségét.

 A tábor útvonala Eszter-
gomtól, a Római partig tar-
tott. Az egy hetes tábor során 
64 kilométert haladtunk a Du-
nán. A folyó mélysége ezen a 
szakaszon 2-6 méter, széles-
sége 600-1000 méter között 
változik, a folyás sebessége 
6 km/h. Szálláshelyek Esz-
tergom, Dömös, Szentendre 
voltak, és az evezés mellett 
városnézésre, szárazföldi 
túrára is volt lehetőségünk. 
A vízen történő közlekedés 
kenukkal történt amelyhez a 
legfontosabb szabályokat el 
kellett sajátítanunk. A kenu 
szállítása, vízre bocsátása, a 
beszállás, lapátok használa-
ta, evezés technikája mind új 
ismeret volt számunkra. Meg 
kellett tanulni, hogy a kenuban 
ülő legénységnek mi a feladata 
és kormányost valamint vezé-
revezőst kellett választani.

 A Duna kellemes, nyugodt 
mellékágában zavartalanul 
tudtuk elsajátítani az evezés 

és kormányzás technikáját. 
A kezdeti esetlen mozdulatok 
után azonban rutinosan hasz-
náltuk a lapátokat és a kenu 
legénysége jól összehangoltan 
dolgozott annak érdekében, 
hogy ne legyen borulás és kel-
lő tempóban haladjunk a ví-
zen. Az esztergomi útvonalon 
egy a hajóforgalomtól elzárt 
vadregényes öbölben eveztünk 
ahol fürdőzési lehetőség is 
volt. Természetesen magát a 
várost is meglátogattuk, sétát 
tehettünk Esztergom történel-
mi belvárosában, megnéztük 
a legnagyobb egyházi épületet, 
a bazilikát is. Következő úti cél 
Dömös. Hajóra szállva a folyá-
sirányt követve 20 kilométert 
eveztünk és kihasználva a jó 
sodrást, a nap második felé-
ben meg is érkeztünk újabb 
szálláshelyünkre.

 Aki járt már Dömösön 
tudja, hogy milyen izgalmas 
túraútvonalakat kínál a Pilis. 

A számtalan lehetőség kö-
zül vannak kényelmesebb és 
bevállalósabbak egyaránt. A 
Rám-szakadék igazán külön-
leges kalandra hív. Megmász-
hattunk egy sziklás szurdokot, 
korlátokba kapaszkodva, lét-
rákon mászva, vízfolyásokon 
átkelve juthatunk fel. A Lu-
kács-árkon keresztül visszaér-
tünk a Malom-patak völgyébe, 
majd fel a Vadálló kövekhez. A 
bizarr sziklarengetegnél már 
ízelítőt kaphattunk a csodás 
kilátásból, ami pár kilométer 
múlva a Prédikálószéknél tel-
jesedett ki. Itt gyönyörködhet-
tünk a Dunakanyar legszebb 
panorámájában. A csúcs két 
megye határán található, 639 
méteres magasságával a Vi-
segrádi-hegység harmadik 
legmagasabb pontja. A tábo-
runk itt sem időzött sokáig, 
újra vízre szálltunk, irány 
Szentendre. Dömöst elhagy-
va a jobb parton láthattuk a 

Visegrádi várat a hegytetőn a 
Fellegvárral, alatta a várhegy 
tövében pedig a Salamon 
tornyot. A Szentendrei-szi-
get csücskén megálltunk és a 
Dunabogdányi strandon csob-
banhattunk egyet, majd 30 ki-
lométert evezve megérkeztünk 
Szentendrére.

 Ugye sokan jártatok már 
Szentendrén, a festők városá-
ban. A macskaköves utcákon, 
szűk sikátorokban sétáltunk, 
megkerestük a híres eser-
nyőket. A Skanzen néprajzi 
gyűjteménye, a belvárosban 
sokféle fagyizó, múzeumok, 
templomok várják az ide láto-
gatókat. A tábor véget ért saj-
nos, amikor a hetedik napon 
kenusainkkal befutottunk a 
Római-partra. Innen vonattal 
utaztunk haza, de rengeteg 
élményt, csodás fotókat, a jó 
társaság hangulatát hoztuk 
magunkkal.

Kisberk Hella

(Kisberk Hella fotói)
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– Na, milyen a teltházas Puskás, 
Ferikém?

– Hangos.
– Tessék?
– Mondom, HANGOS!
– Ja, ja… he-he, hangos, de rohadt 

jó a hangulat. Nem gondoltam, hogy 
én valaha eljutok ide. Még voltam an-
nóidőkbe’ a Népstadionba’ egy mecs-
csen, de már nem nagyon emlékszek 
rá.

– Apám segített építeni ötvenegybe’. 
Musz-os volt.

– Az mi?
– Hát, Tibor, örülhetsz, hogy nem 

tudod! Munkaszolgálatos volt. Pont 
annyi földjük volt, hogy kulákok lettek, 
aztán többek között mehetett építeni 
a Népstadiont. Á…mindegy, régen 
volt.

– Na, jön a himnusz!
…
–  Micsoda hangulat! Nézd, milyen 

libabőrös lettem, Ferikém!
– Látom, de azt a bukarestes teto-

válást nem nagyon mutogatnám itt a 
helyedben!

– Húztam volna hosszúujjút ebben a 
melegben? Remélem, nem ismerik a 
rovásírást!

– Abban én nem bíznék. Ezek itt 
mellettünk feketében vannak, és most 
kezdik énekelni a „Nélküled”-et.

– Hoppá, pedig ez nem is a béközép. 
Jól belekeveredtünk a sűrűjébe. Majd 
ráteszem a kezem.

– Te csak vigyázz, hogy mire teszed 
rá a kezedet!

– Ezt ne nekem mondd!
– Annak, akit erre kéne figyelmez-

tetni, annak nem kell vigyáznia.
– Hogy én sose tudtam jó helyen 

festeni! Pedig most lehetnék én a vi-
lág leggazdagabb szobafestője.

– Ez szerintem csak a gázszerelők-
nél működik.

– Szegény ember gázzal főz.
– Valahogy úgy, he-he.
– Ni, ott fut a Ronaldo!
– Ja, akkor mi a pirosak vagyunk?
– Jó reggelt, Ferenc! … Mi ez? A 

Szalai nem magától esett ám el, spori!
– Ez simán szabadrúgás!
– Persze, mit vársz egy török bíró-

tól! Törökök, pha. Legalább úgy utál-
nak, minket, mint mi őket.

– Na, most meg két vén marhát mu-
togatnak a kivetítőn.

– Azok mi vagyunk! Benne vagyunk 
a tévében, Feriiiiiii! Integesss!

– Dehogyis, én nem így nézek ki.
– Jól áll neked ez a sál, Feri!
– Hát, nem volt olcsó… Innék már 

valamit, olyan meleg van. Kár, hogy a 
sört nem hozhattuk be.

– Van a büfében, majd a szünetben 
elugrunk.

– De te nem ihatsz, ugye, mert haza 
is kéne vezetni valakinek.

– Jaaj, ne viccelj már! Egy sör bele-
fér. Majd kiizzadom szurkolás közben.

– Egyébként emlékszel még, hogy 
hová parkoltunk? Mert én nem talál-
nék vissza, az már biztos.

– Peeersze, úgy ismerem a környé-
ket, mint a tenyeremet. A Lágymá-
nyosnál balra, aztán a magas fáknál 
ott a lila emeletesház után pár méter-
rel visszább, a szürke betonkerítésnél 
parkoltunk le. Volt ott egy tűzcsap is.

– Lágymányos az nem Budán van?
– Budán? Hát Budán vagy Pesten az 

ugyanaz, nem? Egy város, nem?
– Há’ de van közte egy Duna, Tibor.
– Persze a Duna az folyik, de a 

meccs is, úgyhogy figyeljünk, nehogy 
lemaradjunk egy gólról. Majd megta-
láljuk a kocsit, ne aggódj!

– Ajj, ez mellé ment!
– Mit tippelsz, mennyire nyerünk?
– Miii? Nyerünk?
– Én megraktam mixen a 3-0-t.
– A mi javunkra?
– Ja, sose fogadok a magyar csapat 

ellen.

– Kizárt! Előbb jön be a lottóötö-
söm.

– Majd csak figyelj! Lemossuk őket. 
Nézd, most is támadunk!

– Támadtunk..
– De a védekezésünk legalább végre 

jó. Ez az Orbán nagyon érti a focit.
– Nem hiába építtette ide ezt a sta-

diont.
– Hülye, nem arra gondoltam, ha-

nem a Willi Orbán-ra.
– Jaaa! Az más.
...
– Hogy szuperál a csibekeltető?
– Még nem jutottam oda, hogy ki-

próbáljam. Kéne keresnem fias to-
jásokat, mert amiket a Lidibe lehet 
kapni, azoknak kakashoz nincs közük, 
az biztos. Meg infrám sincs.

– Most aztán használd is, ha már 
egyszer Pilisvörösvárra kellett el-
menni érte!

– Az első csirkecombokat te eheted 
meg, megígérem, he-he.

– Jól van, na, nem azért mondtam. 
Na, lehoztuk a félidőt null-nullra. Egy 
gyors sör?

– Benne vagyok, Tiborkám! Még a 
végén tényleg megszorongatjuk a Ro-
naldo-ékat.

…
– Rablás, hogy mennyi itt a sör!
– Legalább nem iszol még egyet, és 

viszonylag józanul haza tudsz vezetni 
Katonatelepre.

– Azt figyeld! Á, nem ment be. Nem 
igaz!

– Mentek akkor a fiadhoz Finnor-
szágba?

– Ja, augusztusba’. Repjegy már 
megvan. Sose repültem még, Feri-
kém, be vagyok szarva rendesen.

– Nekem jó itt a földön is. Mire 
visszajössz, meglesznek az első na-
poscsibéim.

– Majd írok neked képeslapot, jó?
– Vírust ne küldj vele!
– Figyeld már, góóól!
– Les volt!
– Basszus, pedig egy pillanatra 

elhittem. Mekkorát őrjöngött itt min-
denki!

– Viszont ez bement!
– Ez be, hogy rohadna meg! Nyolc-

vanötödik perc! Mért nem bírtuk to-
vább?

– Most meg tizenegyes!
– Milyen tizenegyes? Ne már!
– Ott a második, Tibor!

– Ne röhögjé’, Ronaldo! Mit röhögsz! 
Kinn megvárlak! VÉGED VAN!

– Na, nyugi! Ne lovalld bele magad!
– Öt perc hosszabbítás, csak ne kap-

junk mégegyet!
– Lerágom a körmömet.
– És ott van, ezt nem hiszem el! 

Megint gól. Ezt nem érdemelték meg!
– Bejött ez a három-null, Tibor.
– Pedig jók voltunk. A szelvényem 

meg mehet a kukába.
– Mutasd csak! …Te, Tibor, te a ven-

dégre fogadtál.
– És?
– A portugálok voltak a vendégek. 

Nyertél!
– Mi? Tééényleg! Legalább lesz mit 

elkölteni a Hobby-ban.
…
– Itt bolyongunk már egy fél órája, és 

a kocsi még sehol. Te Tibor, az a sejté-
sem, hogy neked fogalmad sincs, hogy 
hol vagyunk.

– Várjál, most megkeveredtem. Meg-
lesz, mindjárt meg lesz. Itt jobbra kel-
lett menni az biztos, de utána…

– Mi az utca neve, ahol parkoltunk?
– Mittudomén! Nem az utcaneveket 

néztem.
– Akkor mit?
– Volt ott valami reklám. Valami láb-

gomba kenőcsöt reklámoztak vagy 
mi. A csajnak olyan lábai voltak…

– Ezzel most ki vagyunk segítve.

Wesz Péter

Babits és Nemes Nagy
Nyolcvan éve halt meg Babits 
Mihály, harminc éve követ-
te neves tanítványa, Nemes 
Nagy Ágnes. Nagyot alkotva 
nagy tévedéseket is javítot-
tak. Babits - Dante „vezeté-
ke”, vagyis fordítója - a poéta 
doctus (tudós költő) kezdet-
ben hevesen védte az úgyne-
vezett „elefántcsont-torony” 
szépségkultusz bástyákat, tá-
vol maradva a „piszkos” napi 
politikától. Arisztokratikusan 
elhatárolódott a köznéptől: 
„távol légy tőlem, alacsony 
tömeg”. Hívő katolikusként 
és gyarló halandóként azon 

sajnálkozott, hogy „ó, jaj, meg 
kell halni”. Később ráébredt 
arra, hogy kevés csak meg-
rögzött hallgatással sújtani 
a társadalmat fenyegető ve-
szélyes eszméket, eljutott az 
testvéreiért felelősséget érző 
lelkiismeret öntisztító ideájá-
hoz. Sőt, a halál igézetében 
kíméletlen ítéletet, önkritikát 
is gyakorolt saját maga, élet-
műve fölött is. Ekkor ejtette el 
az azóta minden felelősség-
teljes magyar fülében ismerő-
sen és magasztosan hangzó 
szavakat:„mert vétkesek közt 
cinkos, aki néma”.

Babits tehetséges tanít-
ványa, Nemes Nagy Ágnes 
igazi széplélekként a forma 
bűvöletében például a kék és 
sárga (Ég-Nap) csodálatos 
összhangját elemezte. Toll-
hegyre tűzte az ablaka alatt 
szerteágazó krisztinavárosi 
öregtölgy méltóságát. Nem 
találva hangot az ismerős val-
lások kínálatában, Ekhnátont 
hívta segítségül, hogy új istent 
csináljon a borzalmak ellen. 
Fiatalságában, az ötvenes 
években özönlöttek is ezek a 
borzalmak, és sok gyanútlan 
irodalmár beleszédült a dik-

tatúra bűvöletébe. Még az ifjú 
Nemes Nagy is megsiratta a 
hóhér Sztálint, és csak akkor 
rettent vissza, amikor érte-
sült arról, hogy egy tisztánlátó 
bátor munkásasszonyt azért 
vetettek börtönbe, mert dühé-
ben kifakadt Sztálin ellen. Ek-
kortól fordult vissza - Pilinsz-
kyvel karöltve - Nemes Nagy 
Ágnes is az Újhold folyóirat 
tökéletesség-eszményéhez. Ő 
is eljutott a babitsi katarzisig, 
megtisztulásig. 

Kései kötete címe: „A lovak 
és az angyalok”. 

Turai Laura
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A szeretet ki tudja mondani 
azt is, ami fáj

Egy fiatal lány egyre remény-
telenebbül süllyedt bele a 
kábítószer rabságába. Füve-
zéssel, szipuzással kezdte, 
de egy-két éven belül eljutott 
a heroinig. 

Végig érezte a keserves, 
szorongató kínlódást a lel-
kében, hogy nem lesz ez így 
jó, hogy szabadulnia kellene, 
de nem volt ereje hozzá. Egy 
barátnője, aki látta a gyöt-
relmeit, végül nagy nehezen 
rábeszélte, hogy keressen 
fel egy tudós papot, aki rá-
adásul komoly pszichológiai 
képesítéssel is rendelkezik, 
s kérje az ő segítségét. A tu-
dós pap számos alkalommal 
beszélt a lánnyal, de nem ha-
ladtak semmire. 

Az atya nagyon óvatos 
volt: véletlenül sem akarta 
megbántani a lányt, nehogy 
elriassza. Mindig másokra, 
külső okokra hárította a fe-
lelősséget a lány drogfüg-
gőségével kapcsolatban, s 
megoldani is úgy próbálta a 
helyzetet, hogy a külső kö-
rülmények megváltoztatá-
sára biztatta a lányt. Mintha 
neki magának szinte semmi 
köze sem lenne a dologhoz. 

Miután hosszas kezelés 
sem vezetett semmi ered-
ményre, a lány egyszerre 
csak hirtelen eltűnt a város-
ból. Teltek a hónapok, las-
san egy-két év is, és a tudós 
pap már elfelejtette a lányt. 

Egyszer csak összebu-
kott a városban a barátnő-
jével, aki elhozta hozzá, s 
akkor eszébe jutott egykori 
páciense. Kérdezősködni 
kezdett róla. „Ja, az a ba-
rátnőm! Nagyszerűen van!” 
– lelkendezett a barátnő. 
„Már egy éve leállt a drog-
gal. Valami szociális munkát 
végez, mélyen hívő lett. 

Minden vasárnap jár 
templomba, s olyan levele-
ket ír nekem, mint valami 
apáca.” Hogyan lehetséges 
ez? – kérdezte magától az 
atya. Elkérte a lány címét, 
s elhatározta, hogy meglá-
togatja. Amikor betoppant 
hozzá, a lány nagy örömmel 

fogadta. Amikor a pap fag-
gatózni kezdett a szabadu-
lásáról, a lány ezt mondta: 
„Tudja atyám, maga nagyon 
kesztyűs kézzel bánt velem. 
Nem döbbentett rá engem 
arra, hogy alapvetően én 
vagyok a hibás az állapoto-
mért, s nekem kell tenni is 
azért, hogy megmeneküljek. 

Amikor ebbe a városba 
költöztem, még súlyosan 
drogoztam. Mindennap egy 
pizzériába mentem kajázni, 
s az ottani szakács felfigyelt 
az állapotomra. Egyszer 
azt mondta nekem: Te lány! 
Nem mehet ez így tovább! 
Teljesen tönkre teszed ma-
gad! Isten segítségével meg-
menekülhetsz! Mikor kezded 
már el végre olvasni a Bib-
liát? 

Én először csak gúnyo-
lódtam rajta, de már annyira 
kapaszkodtam volna minden 
szalmaszálba, hogy végül 
mégiscsak vettem egy Bibli-
át. Olvasgattam, és hetekig 
semmit nem kaptam belőle. 
De egyszer csak Jézus kilé-
pett a könyv lapjai közül, és 
belépett az életembe. Azóta 
minden más lett.” 

A tudós pap szégyenkez-
ve ismerte be, hogy őt min-
den tudományával együtt le-
főzte egy pizzéria szakácsa, 
mert bátrabb és őszintébb 
volt. 

Hányszor és hányszor fé-
lünk attól, hogy a szeretettel 
ellenkezik az, ha figyelmez-
tetjük embertársainkat a 
hibáikra, emberi gyöngesé-
geikre! Pedig éppen az el-
lenkezője az igaz. 

Ezekiel prófétát őrnek 
állítja Isten Izrael népe mel-
lé: figyelmeztetnie kell népe 
fiait istentelen életükre, s 
ezzel szolgálhatja mind az ő 
üdvösségüket, mind a saját-
ját. Jézus az evangéliumban 
szintén felhívja a figyelmün-
ket arra, hogy testvéri sze-
retetből szembesítenünk 
kell szeretteinket életük 
árnyoldalaival, elkövetett 
botlásaikkal, mert ez köte-
lességünk feléjük. 

Természetes, hogy van 
bennünk egyfajta félelem, 
ódzkodás ezzel kapcsolat-
ban, hiszen nem kellemes 
része ez a szeretet gyakor-
lásának. Tartunk a másik 
reakciójától, s bizony lehet-
nek is rossz tapasztalata-
ink. Nem mindig, mindenki 
tudja jól kezelni, ha nyíltan 
beszélnek a hibáiról. 

Az is igaz, hogy tévedhe-
tünk, hogy nem látjuk át tel-
jesen a helyzetet, az okokat, 
hogy rosszul ítélhetünk meg 
eseményeket. 

Félünk attól, hogy csak 
ártunk a kapcsolatnak, ne-
tán veszélyeztetjük is, ha 
őszintén beszélünk arról, 
amit rossznak tartunk a 
másikban. Pedig hosszabb 
távon mindenképp igazo-
lódik, hogy érdemes be-
vállalnunk az igazi testvéri 
szeretetnek ezt a fájdalmas 
velejáróját is. 

Mi szükséges ahhoz, hogy 
valóban keresztényi módon 
juttassuk kifejezésre a fájó 
véleményünket?

Mindenekelőtt az, hogy 
eléggé ismerjük azt, akivel 
beszélünk. Legyen mögöt-
tünk már közös múlt, közös 
élmények, amelyekben vilá-
gossá vált már előtte, hogy 
szeretettel vagyunk iránta, 
hogy jót akarunk neki. 

Ha közelebbi kapcsolat-
ban vagyunk vele, s már szá-
mos jelét adtuk a jóindula-
tunknak, akkor könnyebben 
fogja elfogadni tőlünk a kri-
tikát is, és mi is bátrabban 
ki merjük mondani.

Azután ne feledkezzünk 
meg a pozitívumok, a jó 
dolgok elismeréséről sem! 
Ne csak a rosszat mondjuk 
ki, hanem tudjuk észreven-
ni és szóvá tenni a másik 
emberben jelen lévő szépet, 
igazat, jót is! Ezzel szintén 
megmutatjuk, hogy nem ár-
tani akarunk neki azzal, ha 
a rosszat is előhozzuk.

Nagyon fontos a hang-
nem, a kifejezésmód is. Ne 
valamiféle fölbe döngölés, 
„felülről való ledorongolás” 

legyen részünkről az őszin-
te vélemény, mintha sok-
kal különbek lennénk nála. 
Legyünk készen mi is saját 
hibáink és korlátaink beis-
merésére! 

Nem szabad az illető háta 
mögött beszélni, hanem elő-
ször mindenképp neki kell 
elmondani, ha valami fájdal-
masat észlelünk benne!

Ha másoknak is szólunk, 
akkor olyanoknak tegyük, 
akik szintén jól ismerik, 
szeretik, jót akarnak neki. 
Kérjük az ő segítségüket is, 
és velük együtt lépjünk oda 
hozzá!

Végül az is nagyon fon-
tos, hogy ne csak figyelmez-
tessük, hanem próbáljunk 
is segíteni neki! Tartsunk 
ki mellette, s tegyünk meg 
minden tőlünk telhetőt, 
hogy azt a rosszat, ami az 
életében jelen van, ki tudja 
küszöbölni! 

Ha így cselekszünk, akkor 
lehet, hogy először megbán-
tódik a szavainktól, visz-
szahúzódik, de előbb-utóbb 
felismeri a jó szándékot és 
nem fog tőlünk elhidegülni.

Akkor beszéljünk, ha lel-
kiismeretünkben meg va-
gyunk győződve arról, hogy 
amit tesz, valóban rossz, 
nemcsak más ahhoz ké-
pest, ahogyan mi cseleked-
nénk, viselkednénk hasonló 
helyzetben! Vigyük Isten elé 
imádságban a másik embert 
és élethelyzetét! 

Tudjuk kimondani mi is 
Jézus szavaival: „Az én íté-
letem igazságos, mert nem 
a magam akaratát keresem, 
hanem annak akaratát, aki 
küldött engem.”

Ha mindezt igyekszünk 
megtartani, biztosak lehe-
tünk benne, hogy a negatívu-
mokra irányuló észrevétele-
ink, figyelmeztetéseink is a 
szeretet keresztényi csele-
kedetévé lesznek, s talán a 
címzettjeik is könnyebben 
fogadják el akként.

Dr. Finta József
plébános
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Dr. Kerényi Zoltán

Ha szerencsénk van, a nyár 
során fejlődő és beérő zöld-
ségek és gyümölcsök mos-
tanra elárasztanak minket 
terméssel. Fontos viszont, 
hogy a betakarítási munkák 
után se tétlenkedjünk! Ér-
demes áttekinteni a felada-
tokat, veszélyeket, tippeket 
augusztus hónapra:

Szüret
A szüretelés nem csak az őszi 
feladat, nyáron is aktuális te-
vékenység, és ha már egész 
évben dolgoztunk a kertben 
pont a munkánk gyümölcsét 
hanyagolnánk el? A gyümöl-
csöt termő növényeinket fo-
lyamatosan tartsuk szemmel 
és szedjük le róla azt, ami már 
megérett. A bokrok, fák alá 
hullott gyümölcsöket mindig 
gyűjtsük össze, hogy ne fer-
tőzze meg a fán érő társait, 
így is védhetjük a növények 
egészségét. A kiskertekben 
most már napi szinten szed-
hetjük a paprikát, a paradi-
csomot, érnek a tökfélék, az 
uborkák, vadul nő a karalábé 
és más zöldségfélék is. De mit 
csináljunk a felesleggel? Első 
és legfontosabb lépés, hogy 
mielőtt raktározni kezdjük a 
zöldséget, gyümölcsöt, alapo-
san vizsgáljuk át őket. Nézzük 
meg, nincs-e rajtuk kártevő, 
vagy kórokozó, és a zúzódott, 
elszíneződött darabokat min-
dig válogassuk ki. A második 
lépés, hogy felmérjük a lakást, 
keresünk egy hűvös, száraz 
pontot, ahová elkezdhetjük a 
bepakolást. Ideálisnak számít, 
ha a kamra például 15 C fokos, 

itt már bátran elkezdhetjük a 
betárolást.

Gyomirtás
A nagyobb esők után az első és 
legfontosabb teendők a kiskert-
ben a gazok eltávolítása. Gyor-
san nőnek a kertben a gyomok, 
ezért is érdemes minél ha-
marabb megszabadulni tőlük, 
hogy ne fajuljon el a helyzet! 
Különösen ügyeljünk az erőtel-
jesen burjánzó parlagfűre!

Öntözés
Az augusztus még mindig az 
egyik legmelegebb hónap és 
bár most sok helyen egészen 
sok csapadék érkezett, alap-
vetően ez a hónap még inkább 
aszályosnak számít a szakem-
berek szerint, ezért ügyelnünk 
kell rá, hogy a talaj soha ne 
száradjon ki. A profi kertészek 
legtöbbször a korai órákban, a 
hajnali napsütésben locsolnak, 
mivel így napközben van ideje 
párologni a földnek. Sokan ön-
töznek este, bár ez kevésbé jó 
megoldás, mivel gyakori lehet a 
gombásodás.

Zöldmetszés
Itt az ideje, hogy megmetsszük 
a levendulát és a rozmarin-
got, a lilaakácot. Ügyeljünk rá, 
hogy a lilaakácot csak finoman 
a leágazástól 20 centiméter-
re nyessük le. A csonthéjas 
gyümölcsöknél (cseresznye, 
meggy, korai szilva és kajszi) a 
szüret végeztével, úgy július vé-
géig – augusztus elejéig, a téli 
metszéshez hasonló volumenű 
beavatkozás a zöldmetszés. A 
perifériális részek ritkításával 

gondoskodhatunk a fák bel-
sejének kedvezőbb fényviszo-
nyairól, mely egyben növeli a 
korona belsejének generatív 
aktivitását, azaz a termőré-
szek vitalitását is. Az ősziba-
rack esetében a tervezett szü-
ret előtt 3 héttel szabadítsuk 
ki a fejlődő gyümölcsöket az 
árnyékból a jobb gyümölcsszí-
neződés érdekében, valamint 
augusztus elején célszerű a 
katlan korona belsejéből a sű-
rűsítő, befelé növő hajtásokat 
eltávolítani.

Növényvédelem
• Elsősorban a kerti nö-

vények védelmét nézzük át, 
különös tekintettel a már em-
lített extrém időjárási körül-
ményekre.

• Csonthéjasokban tart a 
betakarítás, szedik az ősziba-
rackot, szilvát. A hagyományos 
kajszifajtákat már leszedték. 
Cseresznyében és meggyben 
a blumeriellás levélfoltosság  
eddig kisebb fertőzést okozott. 
Ennek ellenére egy általános 
lombfertőtlenítés mindenkép-
pen ajánlott.

• Kajsziban és őszibarack-
ban a sztigminás levélfoltosság 
ismét erőre kapott, így – szü-
rettől függően – ez ellen is ke-
zelni kell.

• Nagy számban repül a szil-
vamoly (heti 50-60 imágó), és  
a  keleti gyümölcsmoly (heti 45-
55 imágó). A szilva jól kötött a 
tavaszon, a termés megterheli 
a fákat, s most a csapadékhi-
ány miatt erős terméshullás 
tapasztalható. Ebbe besegít a 
károsítók aktivitása is.

• Az érő gyümölcsön a kárt-
evők, viharok sérüléseket okoz-
nak, ami a moníliás gyümölcs-
rothadás  elindítója. Sajnos e 
betegség megjelenése esetén 
igen nehéz feladat a termés 
megmentése. Egyelőre csak 
észlelési szinten található meg 
a károsítás, de a fák folyamatos 
ellenőrzése fontos feladat.

• Dióban még mindig emel-
kedik a dióburok-fúrólégy (Rha-
goletis completa) száma. A ta-
valyi kártétel mértéke sokakat 
megdöbbentett. Most gondol-
junk arra, s végezzünk újabb 
védekezést a kár mérséklésére. 

• A szőlő már zsendül, a 
korai csemegét már szedik. To-
vábbra is fertőz, terjed a liszt-
harmat ). A tünetek mind hajtá-
son, mind fürtön – elsősorban 
másodkötésűeken – megjelen-
nek. A fertőzöttség mértéke 
már a közepes-erős szintet is 
elérte. Kevésbé ugyan, de meg-
jelent már a peronoszpóra , vi-
szont az esős napok után újabb 
és újabb fertőzési ciklusok in-
dulhatnak el. Mindkét kórokozó 
ellen folyamatos védelem szük-
séges.

• A feketerothadás is tovább 
terjed, a lomb mellett a fürt 
is veszélyben van, de talán a 
legnagyobb veszélyt a szürke-
penészes rothadás (Botrytis 
cinerea) megjelenése jelenti. 
Egyelőre még nem alakult ki 
fertőzés, de a veszélye egyre 
nő. Fürtzáródáskor kellett az 
első célzott kezelést elvégezni, 
s most a kezelés ismétlése ja-
vasolt. 

(Források: hellovidek.hu., 
agroinform.hu)

Az idei év és talán az évszá-
zad legmelegebb és leghek-
tikusabb hónapját éltük és 
szenvedtük meg. Ugyanezt „él-
hették” át növényeink is. Kato-
natelepen még szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, mert 
az ország más részein, sőt 
még Kecskemét környékét is 
figyelve, itt kisebbek voltak a 
szélsőségek. 

Az ország egyik részén  
többhetes csapadékhiány ala-
kult ki, amit 100 mm hiányzó 
esővel lehet jellemezni. Ez 
önmagában elég, hogy a növé-
nyek növekedése leálljon, ko-
rai öregedés, korai felsülés és 

csökkent terméskilátás jelzi a 
probléma súlyát. Különösen 
igaz ez a Dél-Alföld–Bács-Kis-
kun, Csongrád, Békés, Haj-
dú-Bihar megyei területeken, 
de a nyugati vidékeket kivéve 
más helyeken is tapasztalhat-
tuk ugyanezt. 

A csapadékmegoszlásban a 
másik oldalra eső területek pl. 
Észak-Dunántúl, Dél-Dunán-
túl több csapadékot kapott, 
ami alapvetően kedvező, de 
a viharok, jégesők nem kevés 
gondot okoztak. Ezt követően 
a kórokozók fokozott fertőzési 
nyomása adta a feladatot.

Ráadásul a kevés csapadék 

ellenére vihar bárhol - példá-
ul Kecskemét környékén is- 
kialakulhatott, tetemes kárt 
okozva a természetben és épí-
tett környezetben egyaránt. 
Ilyen változatos időjárás jelle-
mezte az egész hónapot, ami-
ben tapasztalhattunk enyhülő 
meleget, majd gyors felmele-
gedést, újra lecsapó viharokat 
és bőséges esőket is – sajnos 
inkább csak a Dunántúlon és 
az északi tájakon. 

Közben magasra emelke-
dett a relatív páratartalom, 
ami kedvezett a betegségek 
terjedésének és a kártevők 
nagy részének is. A veszélyek-

ről részletesebben írnék a kö-
vetkezőkben.

Fontosabb kerti teendők augusztusban
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Az évad dísznövénye: Mályvacserje (Hibiscus moscheutos)
A hibiszkusz vagy más néven 
kerti mályvacserje, törökró-
zsa Ázsiából származik, 2-3 
méter magasra megnövő dí-
szcserje. Gazdag virágzása a 
nyár derekától egészen szep-
temberig tart. Nagyon jól vi-
seli hazánk klímáját, túlzott 

gondoskodást nem igényel. 
Katonatelepen számos kert-
ben, sőt az utcai frontokon 
is megtalálható, gyönyörű 
látványt nyújtva. Szoliterként 
önállóan, a kert egy hangsú-
lyos pontjára ültethetjük, vagy 
nyírott sövényt alakíthatunk 

ki belőle, de akár kis törzses 
fává is nevelhetők. Változatos 
színű virágai, lehetnek szimp-
lák vagy teltek, melyek éppen 
akkor díszítenek, amikor a 
többi nyári cserje már nem 
mutat. A kifejlett növények 
színes virágözöne igazán 

szép látványt nyújt bármelyik 
nyári kertben. Oltvány növé-
nyeket érdemes beszerezni, 
mivel ezek korábban és töb-
bet virágoznak és az új faj-
tákhoz is így lehet hozzájutni.

Fotók: dr. Kerényi Z.

Mályvacserjék Katonatelepen a Szőlőskert utcában
A mályvacserje metszését a 
fagyok elmúltával, március 
elején kell megejteni, a ta-
vasz folyamán többször nem 
javasolt visszavágni, mert a 
virágait az adott évi hajtása-
in hozza a növény. Tavasszal 
viszonylag későn, csak április 
végén, május elején hajt ki. 
Talajra nem érzékeny, a szá-
razságot viszonylag jól tűri, 
a rendszeres tápanyag után-

pótlásról azonban gondos-
kodni kell. Ültetéskor szerves 
trágyát kell a talajba jól be-
dolgozni, tavasszal pedig 6-8 
hónapig tartó, lassan bomló 
műtrágyát érdemes a virágok 
tövébe szórni. Kora nyártól a 
levéltetvek elleni védekezés 
is ajánlott, egyéb kártevőkre, 

betegségekre a növény nem 
érzékeny. Nedves, tápanyag-
ban gazdag talajon fejlődik a 
legszebben. Silány talajon vi-
rágzása gyér, vagy akár telje-
sen el is maradhat. A rendsze-
res kálium tartalmú tápanyag 
utánpótlás segíti a bővebb 
virágzást. Napfényigényes 

növény, ezért fák alá ne ültes-
sük! Bár vízigényes növény, a 
pangó vizet nem viseli el. Téli 
laza takarást igényel. 

Tavasszal, márciusban az 
elszáradt virágszárakat le kell 
vágni. Az évek során a bokor 
egyre terebélyesebbé válik, 
és egy kifejlett példány egy 
szezonban akár 300 virágot 
is hozhat. Komoly kártevője 
nincs. 

 A mályvacserjék gondozása

Júliusi kecskeméti sporthírek – ízelítő
KOSÁRLABDA

A DUNA ASZFALT-DTKH Kecskemét férfi NB I-es kosárlabda 
csapata Xavier Pollard és Andreja Milutinovic személyében két 
új igazolást jelentett be a hónap folyamán. 

RÖPLABDA

A Kecskeméti RC felnőtt férfi röplabda Extraligás csapata új 
edzővel és másodedzővel kezdte meg a felkészülést a bajnok-
ságra. Nagy József személyében egy fiatal szakember veszi át a 
társaság irányítását, akit Kaszap Tamás segít majd a munkájá-
ban. Az edzőkkel egy időben bejelentették Szabó Alpár, Tomanó-
czy Bálint, Gebhardt Áron, Balla Szabolcs és Palánkai-Omoshebi 
Zachary érkezését is.  

BÚVÁRÚSZÁS

A Bácsvíz KVSC versenyzője Blaszák Lilla a 4x200 méteres női vál-
tó tagjaként bronzérmet szerzett a Tomszkban rendezett Uszonyos- 
és Búvárúszó Felnőtt Világbajnokságon.               Dr. Kovács Péter
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