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„Szabadság, egyenlőség, testvériség!”
Mit kíván a magyar nemzet:

Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését.
2. Felelős ministériumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra,  
      magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket  
      vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!”

Az 1848. február 22-i pá-
rizsi forradalom híre eljut 
Magyarországra is. A magyar 
szabadság és haladás hívei-
nek képviseletében Kossuth 
kidolgoz egy „felirati javas-
lat”-ot, mint a Magyar Nemzet 
követelését, majd azt beter-
jeszti az országgyűlés elé. Az 
alsótábla azonnal elfogadta, 
míg a főrendi tábla tárgyalni 
sem hajlandó róla. Ehelyett az 
alkotmányos átalakulást, to-
vábbá érdekegyesítést és bel-
ső reformokat jelölte ki célul 
a korábban megfogalmazott 
sérelmi taktika helyett. Már-
cius negyedikén az ellenzéki 
körhöz tartozók megvitattat-

ják a felirati javaslatot. A fel-
irati javaslat tartalmazta az 
alkotmányosságra, és nemzeti 
kormányra vonatkozó része-
ket, amivel egyetértettek, de 
hiányolták belőle a sokat vita-
tott sajtószabadságot. Továb-
bá az évenkénti országgyűlést 
és más intézmények tételes 
megnevezését, illetve létre-
hozási engedményét. Március 
9-én, Irányi Dániel visszatért 
Pozsonyból, ahol az ellenzék 
vezérévé avanzsált Kossuthtal 
tárgyalt az ellenzéki mozga-
lom helyzetéről, majd ezen a 
megbeszélésen elhatározták, 
hogy egy országos méretű pe-
tíciós mozgalommal próbálják 

meggyorsítani a magyar or-
szággyűlés munkáját.

Ebben a petícióban alkot-
mányos átalakulást, érdeke-
gyesítést és belső reformot 
jelöltek ki célul a korábbi sé-
relmi taktika helyett. 

Ennek hatására fogalmazta 
meg Irinyi József március 12-
ére a „Tizenkét pont”első vál-
tozatát, ami már követelések 
tekintetében jóval túlment az 
eredeti felirati javaslaton. Ez 
az első változat nem csak a 
később híressé vált 12 pontot 
tartalmazta, hanem egy beve-
zetőt is, amely megindokolta a 
kiáltvány születésének okát és 
szükségszerűségét. Az indok-

lásban arra hivatkoztak, hogy 
a történések idejében egész 
Európa mozgásba jött, és így 
Magyarország sem ragasz-
kodhat régi, elavult feudális 
viszonyaihoz. 

Egyértelműen kijelentik, 
hogy a nemzet immár egyes 
eredményekkel nem elégszik 
már meg, és az alkotmány 
átfogó reformját igényli, kö-
veteli.

Terveik szerint a március 
19-i József-napi vásáron tö-
meggyűlésen erősíttették vol-
na meg a követeléseiket, de 
március 14-én este, a 13-ai 
bécsi forradalom hírére úgy 
döntött a Pilvax-kör (Petőfi, 
Jókai, Vasvári), hogy Pesten, 
illetve Magyarországon is 
forradalomra van szükség, és 
nyilvánosságra kell hozni a jo-
gos követeléseiket. 

Ekkor már bekerült a szö-
vegbe, illetve a követelésbe 
a politikai foglyok szabadon 
engedése, továbbá két addigi 
pontot összevontak. Március 
15-e reggelén a Nemzeti dalt 
Petőfi elszavalja a Pilvax ká-
véházban, majd elindulnak a 
márciusi ifjak először a jogi 
egyetemre, onnan tovább az 
orvosi egyetemre, ahol min-
denhol felolvassák a tizenkét 
pontot, illetve Petőfi elsza-
valja a Nemzeti dalt. Egyre 
nagyobb a tömeg, miután az 
utca emberei is csatlakoznak 

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!             E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu

1848. március 15-ére emlékezve

A Petőfi által viselt eredeti 
48-as kokárda
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a forradalmi tömeg együtt el-
vitte a Landerer és Heckenast 
nyomdájába a tizenkét pontot, 
illetve a Nemzeti dalt, ahol a 
nyomdagépet lefoglalva a for-
radalom nevében azt kinyom-
tatták. Másnap reggel petíci-
óként küldték el Pozsonyba a 
forradalmi tömeggyűlés meg-
erősítése nélkül, de a nyilván-
való forradalom súlyával.

A forradalom fontos állo-
mása volt, amikor megnyitot-
ták a pesti tanácstermeket. 
Ott került sor azután végleg a 
„Tizenkét pont” elfogadására. 
Erről még aznap délutánján, 
plakáton értesítették a lakos-
ságot.

Pest város törvényes köz-
gyűlése e plakáton tájékoztat-
ja a város lakosait a március 
15-e délelőttjének városházi 
eseményeiről, a 12 pont el-
fogadásáról, a létrehívott vá-
lasztmány további munkájáról.

„Pest város képviselete ne-
vében alolírottak szerencsé-

sek hivatalosan értesiteni a’ 
magyar nemzetet, hogy a’ mi 
más országokban polgár vér-
be került, – a reformot – Bu-
dapesten 24 óra alatt békés és 
törvényes uton kivivta a törvé-
nyes egyetértés. 

A városi tanács ugyanis a 
választó polgársággal érte-
sülvén arról, mikép a’ város 
polgárai és lakosai vele együtt 
akarnak értekezni az idők 
komoly fejleményei felett, 
a’ tanácskozási termek szá-
zadokon át zárva volt ajtajit 
1848-dik évi martius 15-kén 
délután 3 órakor a’ népnek 
megnyitá, ’s miután megértet-
te annak törvényes kivánata-
it, azokat mint nagyobb részt 
már eddigelő is kebelében 
ápolt hazafiui óhajtásokat, 
egy szivvel egy akarattal elfo-
gadta magáévá tevé, sőt azon 
tizenkét pontot, mellyeket 
nagy részben a nemzet 1790-
dik év óta törvényhozás útján 
is annyiszor sürgetett; ezen 
közgyülésben az országgyü-

léshez intézendő kérelmezés-
kint aláírta.”

A tizenkét pont véglegesí-
tésénél néhány pontot még 
megváltoztattak:

– „Az első pont így válto-
zott: „Sajtó szabadság a’ cen-
sura eltörlésével.”

– „A második pont: „Felelős 
ministerium Buda-Pesten.”

– „A tizenegyedik pontban a 
régiesebb Politicai írásmódot 
használták”

– „A utolsó pontot kiegészí-
tették ekképpen: „Unio Erdély-
lyel.”

A forradalom vér nélkül cél-
ba ért, majd ezek után gyorsan 
következtek az események: 

Megalakul a „Nemzetőrség, 
”Éljen a magyar szabadság” 
rövid időn belül híre megy az 
országban.

1848. március 16-án kül-
döttség indul a bécsi udvar-
ba, ahova már ekkorra eljut 
a pesti forradalom híre. Az 
udvar meghátrált a magyar-
országi hírek hallatára, s 
kénytelen-kelletlen engedett a 
pozsonyi küldöttség követelé-
seinek. Hozzájárult a március 
17-én gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnöki kinevezésé-
hez, továbbá beleegyezett az 
önálló magyar kormány meg-
alakulásába. Megígérte, hogy 
Ő, a király szentesíti a reform-
törvényeket. A gróf Batthyány 
Lajos vezetésével megalakuló 
új magyar kormány már nem 
a királynak, hanem az ország 
választott képviselőinek, a 
magyar országgyűlésnek tar-
tozott felelősséggel. Ezért 
tehát független és felelős kor-
mánya volt a Magyar Nemzet-
nek.

Európa forradalmai sorra 
elbuktak, egyedül a magyar 
forradalom bírta legtovább, 
aki fegyverekkel és szabad-
ságharcával, a nemzetiségiek 
összefogásával, méltó példát 
mutatott a nemzetek Európá-
jának.

Hatalmas ember vesztesé-
gek árán elbukik a forradalom. 
1949. augusztus 13-án Görgey 
tábornok vezetésével Világos-
nál a Feldunai hadsereg fel-
tétel nélkül leteszi a fegyvert 
az orosz  Fjodor Vasziljevics 
Rüdinger tábornok csapatai 
előtt.

Ezt követően sorban kapitu-
lálnak a magyar hadsereg csa-
patai, és utoljára október 2-4 
között az utolsó vár, Komárom 
is elesik.

Ezt Követően Haynau tá-
bornok vezetésével megkez-
dődik a megtorlás. Az aradi 
tizenhárom vértanú kivégzé-
sét követően üldözik a sza-
badságharcban résztvevő 
katonákat, s bebörtönözik, il-
letve kivégzik őket. A magyar 
történelem legszégyentelje-
sebb, sötét időszaka volt egé-
szen 1867-ig, a kiegyezésig 
ezen időszak.

Március 15-én kegyelettel 
és büszkén hajlunk meg a for-
radalom emléke előtt, s ünne-
peljük a bátor szabadsághar-
cos jeles magyarjainkat.

Éljen a magyar Szabadság!

Alkalmazott források
• Az 1848–49-es forrada-

lom és szabadságharc krono-
lógiája

• Az 1848-49-es szabadság-
harc csanakhegyi és ménfői 
hősei (Nagy Zoltán munkája)

• H. Szabó Lajos: Naplók, 
versek, levelek a szabadság-
harc korából (MEK)

• Hermann Róbert: Az 
ihászi ütközet emlékkönyve, 
1849–1999 (MEK)

• A forradalom „elfeledett” 
hősei – a Mult-kor.hu összefog-
lalója

• Történelmi tettek nyo-
mában - 1848. március 15-e 
eseményei a geocaching.hu 
honlapon

Borsos Mihály

Az első magyar kormány tagjai: 
Kormányzó: Batthyány Lajos
Belügyek: Szemere Bertalan
Országos pénzügy: Kossuth Lajos
Igazságszolgáltatás és kegyelem: Deák Ferenc
Honvédelem: Mészáros Lázár
Fölművelés, ipar és kereskedelem: Klauzál Gábor
Közmunka és közlekedésügy: Széchenyi István
Vallás és közoktatás: Eötvös József
A Felség személye körüli miniszter: Eszterházy Pál

Az Első Független Magyar Felelős Minisztérium Tagjai

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány, 6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 3.

Felelős  kiadó: Lázár János,  a kuratórium elnöke

Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán        Olvasó szerkesztő: Balasi Franciska

Nyomdai előkészítés: Tokodi György

Szerkesztő Bizottság: Borsos Mihály, Kisberk Hella, id. Tóth Viktor

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk);Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda); Laczay András (hit és erkölcs); 

Lakosa Zsolt (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány); dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea,  

dr. Serfőző Katalin (egészségügy)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban
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Szépen alakulnak a véderdővel  
kapcsolatos elképzelések
Hirtelen nem is emlék-
szám, talán már 3 írásban 
foglalkoztunk a katonatele-
pi nyárfák kérdésével. Egy 
erdő esetében a tetteket 
nagyon alapos előkészítés-
nek kell megelőznie, hiszen 
amit ma teszünk, annak jó 
vagy rossz következményét 
akár több nemzedék is él-
vezi vagy elviseli majd.

Ami biztos, az idei évben 
elkezdjük a katonatelepi erdők 
okozta probléma megoldását. 
A cél, hogy az eddig „csak 
úgy” az út mentén telepített 
erdősávok kapjanak bizonyos 
közjóléti funkciókat, semmi-
képpen ne zavarják a Kato-
natelepen élők egészségét és 
mindezt úgy hajtsuk végre, 
hogy a jelenben is a legkisebb 
problémát okozzuk.

Úgy gondolom, hogy megér-
te azt a több a több tíz mun-
kaórát a kérdés alapos körül-
járása érdekében befektetni. 
A sok idő, amit ezzel eltöltöt-
tünk, hasznos tanulságokat is 
tartalmazott a jövőre nézve. 
Azt a munkát, amit most elvé-
geztünk, már 2013-ban meg 
kellett volna csinálni, akkor 
készült ugyanis az összes ka-
tonatelepi (… és városi) erdő 
üzemterve. Ez nem jelenti azt, 
hogy a dolgokat ne tudnánk 
a jó irányba terelni, csak így 
sokkal nehezebb. 

Tervezett menetrend: A 
munkát a 441-es út mentén, 
az üzemterven 320C;D;E er-
dőtagokkal kezdjük. Ez Nagy-
kőrös felöl nézve az út jobb 
oldalán, az iskolától kb. 200 
m-re kezdődik és 400 m hosz-
szú. A kb. 50-60 m széles er-
dősávot hosszirányban elfe-
lezzük, majd az épületek felöli 
részt tarra vágjuk, tuskózzuk 
és újra telepítjük.  A tervezett 
erdőben a nyár, mint fő fafaj 
helyett kőris és juhar lesz a 
meghatározó főfafaj. Ezek az 
erdők ún. elegyes erdők lesz-
nek, ami azt jelenti, hogy a fő 
fafaj mellett több kísérő, kie-
gészítő fafaj is eltelepítésre 
kerül, kifejezetten a közjóléti 
funkció érdekében. Ilyen kísé-
rő fafajok lehetnek: hárs, tölgy, 

feketedió, szil, 
ostorfa, május-
fa, eper, vadeper  
stb. A többszin-
tes faállományt 
különböző cser-
jék – pl. kökény, 
fagyal, galagonya 
stb. – teszik majd 
színesebbé.

A rajzon a 320 
CDE tagok hosz-
szanti irányú fe-
lezésével alakul-
na ki a most első 
ütemben végfel-
használt terület, 
amely helyén 

telepítenénk az új állományt 
(vastag fekete vonallal hatá-
rolt téglalap)

 A kép bal oldalán jól ér-
zékelhető az is, hogy  a vas-
út település felöli oldalán az 
önkormányzati erdő (320A) 
mennyivel kisebb a vasúton 
túli magántulajdonban lévő 
328A és 328B1 területekhez 
képest, amelyen szintén pely-
hedző nyárfa állomány van! 

Ezt egészen biztos, hogy 
az idei évben elvégezzük. Ezt 
követően figyelni fogjuk a te-
lepítés eredményét, hogyan 
érzik magukat az új fajták, 
hogyan fejlődnek. Az út men-
tén van néhány olyan erdőtag 
is, amelyre vonatkozóan nem 
készült üzemterv, ezek átala-
kítása nem annyira merev, így 

ezekkel is elkezdünk foglal-
kozni. 

Sajnos rossz hír, hogy iga-
zi látványos előrelépés akkor 
lesz érzékelhető, ha az idén te-
lepített állomány felerősödik, 
ügyes ritkítással ki lehet ala-
kítani sétáló/kocogó útvonala-
kat és akkor már lehet néhány 
utcabútort is kihelyezni. De a 
településfejlesztés már csak 
ilyen műfaj, ráadásul ezt nem 
is lehet sürgetni, a fa az min-
dent meg fog tenni, ami rajta 
múlik, de nőni évről évre csak 
annyit fog, amennyit Ő akar, 
bárki legyen is a képviselő.

Falu György

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

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898

Kerékpárút – mik a kilátások?
Sokakat érdekel a kecskeméti kerékpárút hálózat állapota, 
itt Katonatelepen természetesen ez az út. Röviden összefog-
lalom, milyen lehetőségeink vannak ez ügyben.

Az elmúlt években sok új kerékpárút épült város-szerte. De 
ide sorolható a Katonatelepet Nagykőrössel összekötő szin-
tén új kerékpárút, kiemelkedően jó színvonallal. Ezek építése 
pályázati forrásból valósult meg.

Sajnos a jelenlegi és az eddigi pályázati lehetőségekből fel-
újításra nem lehetett igényelni forrást, így az a furcsa helyzet 
állt elő, hogy aki türelemmel várt, jobban járt, hiszen a 15-
20 éve épített kerékpárutak műszaki tartalma egészen más, 
lényegesen szerényebb, mint az uniós tagság óta, pályázati 
pénzből megépült utaké. Ilyen új út Pl. a Méntelek felé elinduló 
8 km-s is, amely még nincsen 10 éve, hogy megépült. 

A meglévő katonatelepi (és hozzá teszem, hogy a szintén 
a mi körzetünkben található Szolnoki út menti) kerékpárút 
meglehetősen rossz műszaki állapotban van. De városszerte 

sok olyan kerékpárút van, ami, valljuk be rossz állapotú. Az 
aszfaltra nőtt zöldfelület, burkolati hibák és a festés hiánya 
nehezíti a közlekedést, az állag romlását gyorsítja a felhízott 
padka is. 

A városüzemeltetési osztály tavaly elkérte a körzetben el-
végzendő feladatok listáját, amelyben a katonatelepi kátyú-
zások, vízelvezetési problémák kezelése és a kerékpárút 
padkanyesése, valamint nyomvonalkövetést segítő burkolat-
festés is fel volt sorolva.

A feladatot a Kecskeméti Városgazdasági Kft. hajtja végre. 
A kerékpárút menti zöldfelület kezelése azt hiszem megfele-
lő színvonalon meg is történt, azonban a padkanyesés, bur-
kolatfestés sajnos nem fért bele a költségvetésbe.

Bízom benne, hogy az idei évben megindul a kerékpárút 
állagának javítása. Az osztálytól kérni fogom azt is, hogy az 
utat bejárva a kritikus burkolathibák javítását is végezzék el. 

Falu György

A tervezett erdősáv felújítás
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A CSOK (családi otthonteremtési kedvezmény) 
legfontosabb változásai 2016-tól
A családi otthonteremtési 
kedvezményről már írtunk 
egy korábbi lapszámban, 
azonban 2016. februártól 
több ponton bekövetkezett 
változás miatt, a teljesség 
igénye nélkül tekintsük át 
a legfontosabbakat. 

Különválasztásra került 
a CSOK az új lakás építése/
vásárlása illetve a használt 
lakás vásárlása esetén. 

Aki egy gyermeket nevel 
és vásárol új lakást vagy 
családi házat, 600.000,- fo-
rint; aki két gyermeket nevel 
2.600.000,- forint összegű 
támogatásban, míg három 
gyermek esetén 10.000.000,- 
forint támogatásban része-
sülhet és ez utóbbi esetben 
akkor is, ha az igényléskor 
két gyermekük van, de vállal-
ják, hogy 10 éven belül har-
madik gyermekük születik. 

A CSOK-ot házastársak, fi-
atal házaspárok és élettársak 
is igényelhetik, ugyanakkor a 
vállalt gyerekek utáni támoga-
tás feltétele a házasság meg-
léte és a kérelem benyújtásá-
nak időpontjában most már 
csak legalább az egyik félnek 
40 év alattinak kell lennie. 

Gyermektelen házaspár 
legfeljebb három, egygyerme-
kes házaspár legfeljebb kettő, 
kétgyermekes házaspár egy 
gyermek születését vállalhat-
ja a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel összefüggés-
ben. A rendelet szabályozza 
a gyermek vállalásának tel-
jesítésére előírt határidőt, 
amely egy gyermek vállalása 
esetén 4 év, kettőnél 8 év, há-
rom vagy több gyermek ese-
tén pedig 10 év.

A gyermekvállalás telje-
sítéseként kell elfogadni a 
támogatott által örökbefoga-
dott, valamint bírósági vagy 
hatósági határozat következ-
tében utóbb a háztartásába 
került vér szerinti gyermekét 
is. Az élettársak a CSOK-ot a 
velük közös háztartásban élő 
nem közös gyermekeik után 
is igényelhetik, a kapható tá-
mogatási összeget mindkét 
fél esetében – a saját gyer-

mekeik után – ki kell számol-
ni és a számukra kedvezőbb 
konstrukciót alkalmazhatják. 
A felsőoktatásban tanuló 
gyermeket a korábbi 16 éves 
kor helyett más 20 éves ko-
ráig lehet figyelembe venni a 
CSOK szempontjából.

A CSOK olyan új lakás épí-
téséhez igényelhető, amely 
2008. július 1-jén vagy azt 
követően kiállított építési 
engedéllyel vagy az építé-
si tevékenység bejelentését 
igazoló dokumentummal 
rendelkezik. Továbbá min-
den olyan új lakás vásárlá-
sához is igényelhető, amely 
2008. július 1-jén vagy azt 
követően kiállított haszná-
latbavételi vagy azzal egyen-
értékű engedéllyel rendelke-
zik. Már nem szükséges a 
korábbi energetikai besoro-
lás megléte a CSOK igény-
lésekor továbbá a korábbi 
160 m2-es alapterület ma-
ximum is eltörlésre került, 
tehát jelenleg ennél nagyobb 
alapterületű új ingatlanra is 
igényelhető a CSOK és a ko-
rábbi 35 millió forintos vé-
telármaximum is eltörlésre 
került. 

A CSOK-al építhető illetve 
vásárolható új lakás hasznos 
alapterülete 70-80-90 négy-
zetméter lehet.

Új lakás építésénél és vá-
sárlásánál a támogatott sze-
mély és azon gyermek, akire 
tekintettel a családi otthont-
eremtési kedvezmény folyó-
sításra került, a támogatás 
utolsó részfolyósítását köve-
tően – bizonyos körülmények 
kivételével – 10 évig életvi-

telszerűen az új lakásban 
kell, hogy lakjon.

Új lakás építése esetén a 
legfeljebb 150 négyzetmé-
ter hasznos alapterületű 
lakás vagy a legfeljebb 300 
négyzetméter hasznos alap-
területű ház építője vagy 
építtetője az építési bekerü-
lési költség megfizetéséhez, 
illetve az építkezés helyéül 
szolgáló építési telek vétel-
árához adó-visszatérítési 
támogatást igényelhet. Az 
adó-visszatérítési támoga-
tás egyidejűleg és legfeljebb 
egy alkalommal, 2015. ja-
nuár 1-jén vagy azt követő-
en kiállított számla alapján 
legkésőbb 2019. december 
31-ig igényelhető. A támo-
gatás összege megegyezik 
az építéséhez megvásárolt 
anyagok és igénybe vett 
szolgáltatások számlájában 
feltüntetett és a kiállított 
számla szerint megfizetett 
általános forgalmi adó ösz-
szegével, de legfeljebb 5 mil-
lió forint lehet. Ezen túl, a 
három vagy több gyermekes 
családok új lakás építéséhez 
vagy vásárlásához felvett 
hitelintézeti kölcsönükhöz – 
legfeljebb 10 millió forintig 
–3 százalékpontos otthont-
eremtési kamattámogatást 
is kaphatnak, 25 éves futa-
midőre.

Használt lakás vásárlása 
estén további feltétel, hogy 
az igénylők közül legalább az 
egyiknek 180 napos, folya-
matos társadalombiztosítási 
jogviszonnyal kell rendelkez-
ni és nem lehetnek büntetett 
előéletűek. 

A használt lakás vásárlása 
esetén az új szabályozás sze-
rint már nincs hasznos alap-
terület kikötés és ugyancsak 
hatályát vesztette a használt 
lakás vételárára vonatkozó 
korábbi korlátozás is, így a 
használt lakás vételára a 
CSOK szempontjából nem 
bír jelentőséggel. 

Ha valaki a már meglévő 
háza bővítését vagy tetőtér 
beépítését tervezi, arra a 
használt lakásra vonatkozó 
CSOK feltételeket és össze-
geket kell figyelembe venni. 
Földszintes ingatlan eseté-
ben ez legalább egy szobá-
nyi hozzáépítést, míg tetőtér 
beépítés esetén az számít 
bővítésnek, ha a tető mére-
te és formája nem változik. 
Teljes új emelet vagy új te-
tőtér kialakítása új lakóegy-
ségnek számít, amelyre az új 
lakás építésére/vásárlására 
vonatkozó CSOK szabályok 
érvényesek. 

Az új CSOK kizárólag ban-
kokban igényelhető, viszont 
nem szükséges lakáshitelt is 
felvenni mellé, mert önmagá-
ban is igénybe vehető. 

A szabályozás azért kellően 
részletes ahhoz, hogy konkrét 
esetben célszerű jogi, pénz-
ügyi segítséget kérni ahhoz, 
hogy a kérelmező (k) a fel-
tételeknek megfelelnek-e. A 
fenti leírás csak egy rövid 
és közelről sem teljes körű 
áttekintés, ezért minden ügy-
ben annak egyedi áttekintése 
szükséges. 

Dr. Mezős Ottó 
ügyvéd

Telefon: 06 30/470-3030
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A böjti időszak vége nagypén-
tek és húsvét, jelen írásomban 
nagypéntek, Krisztus kereszt-
halálának üzenetét tárom az 
olvasók elé.

A régi korok embere úgy érez-
te, tartozik az Istennek, istenek-
nek. Áldozatokat mutatott be, 
hogy elnyerje a földön túli létező 
jóindulatát. Az áldozat pénzbe 
került, tehát önmaguktól kellett 
elvonni valamit. Lemondok vala-
miről, hogy nyerjek és összessé-
gében mégis több legyen nekem, 
mint volt a lemondás előtt. Ilyen 
életszakaszokban, döntésekben 
és tervek megvalósításában 
vagyunk benne mindannyian. 
Persze van egy újabb szemlélet 
is, ami elszakadt a valóságtól: 
egyre többen akarnak úgy nyer-
ni, hogy előtte nincs munka, le-
mondás, áldozatvállalás.

Az áldozat fogalma át-, meg 
áthatja mindennapjainkat. Ma-
gától értetődően hozunk ál-
dozatot azért, akit szeretünk: 
szülői lemondás, felelősség 
egymásért. Életünk nagy szakí-
tópróbája és lelki válsága lehet, 
ha a meghozott áldozataink 
semmilyen hatást nem váltanak 
ki másokból. Nincs eredmény, 
csak azt érezzük, hogy kihasz-
nál minket a másik. És megtör-
ténik, hogy nem is tudunk már 
szabadulni az áldozatszerep-
ből. Máskor külső körülmények 
késztetnek minket arra, hogy 
kényszeráldozattá váljunk. 
Persze azon dolgozunk, hogy 
mégis jól kerüljünk ki ezekből a 
helyzetekből, ha máshogy nem, 

hát mártírt csinálunk magunk-
ból. Olyan szerepet veszünk fel, 
vagy vetítünk ki, amivel mások 
szimpátiáját akarjuk elnyerni. 
Összességében, áldozatnak 
lenni nem jó, még akkor sem, 
ha látjuk értelmét, pláne ha vég 
nélkül és eredmény nélkül kell 
ebben a helyzetben lennünk. 
Ennek a szerepnek a megta-
pasztalása azonban kinyithatja 
lelkünket Isten felé, aki áldoza-
tot vállalt értünk.

A templomok tornyának tete-
jén Krisztus keresztje áll – kivéve 
a magyar protestáns egyházak 
templomait, mi más szimbólu-
mokat használunk. A kereszt a 
legismertebb keresztyén jelkép. 
Krisztus áldozatára emlékeztet. 
Bár az áldozattá válás az élet ki-
szolgáltatottságát és mélységét 
jelenti, mégis a templomok tor-
nyára helyezve magasba mutat, 
arra késztetve a sokszor magá-
ba roskadó és csak lefelé nézni 
tudó embert, hogy éppen Krisz-
tus áldozata az, ami miatt felfelé 
lehet tekinteni még a legnagyobb 
mélységből is. A Biblia így fogal-
maz: „mi a megfeszített Krisztus 
hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan 
megütközés, a pogányoknak pe-
dig bolondság, de maguknak az 
elhívottaknak, zsidóknak és gö-
rögöknek egyaránt az Isten ereje 
és az Isten bölcsessége.” Vagyis 
Krisztus kereszthalála az ember 

számára lehet érthetetlen, értel-
metlen, vagy fogadhatja éppen 
közönnyel is. Azonban aki érteni 
igyekszik és mélyére látni, saját 
életét is másként fogja látni!

A kereszt Istenről beszél. Is-
ten nem valamiféle mennyei 
elszigeteltségben, a világtól 
hermetikusan elzárva él. Em-
berré lett és az élet legnagyobb 
mélységeit járta meg: megvetés, 
meg nem értettség, kitaszított-
ság, majd testi kínok. Isten nem 
csak beszél, hanem cselekszik, 
emberi testben élt élete mutat-
ja meg a maga teljességében, 
hogy milyen ő! A kereszt arról 
beszél, hogy a legvégsőbb hatá-
rig elment az emberért, a halál 
mélységét is vállalta. Senki nem 
kényszerítette erre, önként vál-
lalta. Persze gúnyolták: „ha Isten 
Fia vagy, szállj le a keresztről”, 
de erejét éppen azzal mutatta 
meg, hogy isteni hatalmát nem 
a keresztről való leszállásban 
láttatta, hanem abban, hogy ott 
maradt. A kereszt beszél az em-
berről, rólunk is. Arra emlékez-
tet, hogy Isten számára annyira 
értékes az életünk, hogy a leg-
végsőkig eljön értünk. Bár van 
az életünkben éppen elég tes-
ti, lelki szenvedés, legnagyobb 
megpróbáltatásaink között 
eszünkbe juthat: olyan Istenünk 
van, aki ugyanezt elszenvedte, 
ezért számíthatunk együttér-

zésére. Krisztus keresztje erőt 
adhat: ha pillanatnyilag nem is 
látjuk szenvedésünk, áldoza-
tunk értelmét, mégis hihetjük, 
hogy annak lehet értelme.

Krisztus keresztje azonban 
túlmutat a földi élet, szenve-
dés és áldozat határain. Halá-
la pillanatában a jeruzsálemi 
templom kárpitja kettéhasadt. 
Ez választotta el a szentélyt a 
templom legbelső részétől, a 
szentek szentjétől, ami az Isten 
jelenlétének, lakhelyének szim-
bóluma. A kárpit kettéhasadása 
azt üzeni, hogy az ember szaba-
don mehet Istenhez és megnyí-
lik számára a mennyei világ. A 
kereszt, ami templomok tornyát 
díszíti, a magasban van. Arra 
hívja hívőt és hitét nem gyakor-
lót, hogy elgondolkozzon arról, 
Krisztus kereszthalála felemel-
het minket, a legnagyobb mély-
ségekben is biztat és hirdeti: 
Isten az útitársunk, szenvedé-
seinkben és áldozattá válásunk-
ban mellettünk áll, és mennyei 
távlatokat nyit életünknek!

Nagypéntek

Laczay András
lelkipásztor

A református gyülekezeti terem
Bizonyára sokan látták, hogy 
a templom háta mögött az el-
múlt hónapokban építkezés 
folyt, közösségi termet építhet-
tünk a gyülekezeti tagok, hitta-
nosok számára. A Katonatelepi 
Közügyek első számában, 2015 
februárjában röviden utaltam 
már arra a tervre, amit évek 
óta dédelgetett református 

közösségünk: „A gyülekezeti 
terem tervei elkészültek, az 
alapkő letételére 2014. szep-
temberének végén, gyülekezeti 
napunkon került sor. Ennek az 
évnek nagy feladata az építke-
zés kivitelezése.”

Miért építkeztünk? A temp-
lom és a lelkészlakás 2004 de-
cemberére készült el. A kettő 

közé szorítva egy 
21m2-es, három-
szög alakú helyiség 
állt rendelkezésünk-
re, ahol bibliaórá-
kat, hittanórákat, 
gyermek istentisz-
teleteket tartottunk. 
Ezt a helyiséget az 
évek alatt kinőttük. 
Szükségessé vált 

ezért a bővítés, egy olyan terem 
és kiszolgáló létesítmények ki-
alakítása, fejlesztése (konyha, 
mosdó), ahol egy vasárnapi 
gyülekezetnél kevesebben, de 
mégis szép számmal, 30-35-en 
kényelmesen elférnek.

A tervezés időszaka után 
2015. július közepén kezdődött 
beruházás. A következő hóna-
pokban pedig néha lassabban, 
néha látványosabban, de szé-
pen haladt. A szükséges forrást 
egyházközségi költségvetés, pá-
lyázaton elnyert pénz és a hívek 
adományai jelentették – köszö-
net ezekért!

Az épület december közepére 
lett használható, a gyerekek ha-
mar birtokba is vették, hiszen a 
karácsonyi műsorra már itt ké-
szülhettek. A hivatalos átadásra 
február 7-én, ünnepi istentisz-
telet keretében került sor.

Van még feladatunk, szeret-
nénk az előttünk lévő időben 
a templom környezetét szebbé 
tenni, rendezett parkolót kiala-
kítani, a templomkertet rendbe 
tenni – ez a következő hónapok, 
évek folyamatos feladata lesz. 

Valljuk, hogy a templom 
is, az új terem is önmagában 
„csak” épület. Ezért a lelki 
építkezést szeretnénk folytatni 
a továbbiakban is: közösséget 
formálni, lelki otthont adni 
a katonatelepi családoknak. 
Hisszük, hogy az egyház olyan 
épület, aminek alapja a Jézus 
Krisztusban való hit, falai pe-
dig belőlünk, emberekből áll-
nak. Azért imádkozunk, dolgo-
zunk, hogy itt, Katonatelepen 
így épülhessünk minél többen 
lelki házzá! Ezért hívunk sze-
retettel mindenkit összejöve-
teleinkre!
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Aki egy kicsit is figyeli az időjárás alakulását (és ki nem?), csak 
kapkodja a fejét, hogy milyen évszakban vagyunk. A XXI. századi 
technika sem képes előre jelezni 1-2 napnál távolabbi időszakra 
az időjárás alakulását. Január egyes napjain márciusi, más nap-
jain decemberi, februárban kétnaponta változó télies, vagy késő 
tavaszi napok váltották egymást, a természetnek sem könnyű 
követni ezt a forgást. Szerencsére növényeink nem sokat tö-
rődtek a statisztikákkal, hiszen a sokéves átlagnak megfelelően 
teleltek át károsodás nélkül. Nem ez a helyzet a növényi károko-
zókkal. A sokéves átlagnál magasabb napi átlaghőmérsékletek, 
a nagyobb csapadék mennyiség (néhol sajnos hó nélkül) rend-
kívüli módon kedvezett a kórokozók áttelelésének, vagyis korai 
és tömeges megjelenésükre kell majd számítanunk. Kiemelten 
szeretnénk most ezzel a problémával foglalkozni.

Kezdetét veszik az igazi tavaszi munkák. A gyümölcsfák met-
szését a hónap első harmadában el kell végezni. A levágott ága-
kat el kell tüzelni, hogy a károsítók újrafertőzését megakadá-
lyozzuk. A lemosó permetezéssel azonban tanácsos megvárni a 
rügypattanást, mert a rügyekben telelő károsítókat így elpusz-
títhatjuk. A szőlő metszésével még nem kell sietni, ha nincs túl 
sok szőlőnk. Április 1-én a szőlő négy sarkát azonban már meg 
kell metszeni a régi közmondás szerint. A veteményezés mindig 
a talaj állapotának a függvénye. Katonatelep en és környékén ez 
nem okoz komoly gondot, de itt is találunk átázott puha talajo-
kat. A kora tavaszi vetemények sárga- és fehérrépa, retek, bor-
só, hagyma akkor vethető, ha már a vetési mélységben a talaj 
6-8 fokos. Ugyanakkor fontos a talaj víztartalmát is megőrizni. 

Amint megpirkadt az ősszel 
felásott, vagy felszántott ta-
laj felszíne el kell gereblyélni, 
hogy csökkentsük a párolgást. 
A sárgarépa és petrezselyem 
vetése nyitott barázdába tör-
ténik, 2-3 cm mélyen és cél-
szerű 20 cm-ként retek magot 
is szórni, majd utána takarni 
és tömöríteni a sort. Erre 
azért van szükség, mert a 
zöldség és sárgarépa csírázá-
sa rendkívül lassú, szélsőséges 
esetekben száraz talaj esetén elérheti akár az 1 hónapot is. A 
gyomnövények azonban erre nincsenek tekintettel, mert akár 
már 1 hét múlva kizöldítik az ágyásokat. A retek is kb. 1 hét alatt 
kikel, és 20 cm-ként jelzik a vetemény sorát, így a sorközöket 
be tudjuk kapálni. Fontos hogy ne vessünk sok retket, mert az 
elnyomhatja a répát. A hagyma akkor a legszebb, ha egyenként 
duggatjuk a földbe 6-8 cm-ként.. Az elkészített melegágy vetését 
március 15-ig el kell végezni, mert utána már késő. A borsót mi-
nél hamarabb el kell vetni, de 4,4 C alatt nem csírázik, ezért meg 
kell várni az ettől melegebb talajhőmérsékletet. Több különböző 
érésidejű fajtát szokás egymás mellé vetni, mert akkor nem egy-
szerre érik és van idő a feldolgozásra és fagyasztásra. Ha későn 
vetjük a borsót, akkor kicsi szárat hoz és rögtön virágozni kezd, 
de ez kevesebbet terem. 

Dr. Kerényi Zoltán

Zöldségek és fűszernövények körüli teendők
• Vetés a szabadba: spenót, zöldborsó, sárgarépa, hónapos 

retek, hagyma, tépősaláta, petrezselyem.
• Gyomnövények: a vetés után elszaporodott gyomnövénye-

ket virágzás előtt feltétlenül el kell távolítani.
• Megjelennek az első csigák. Az összegyűjtés jó és termé-

szetes növénykímélő módszer. (Egyéb módszereket részlete-
zek lentebb)

• Talaj előkészítés: kapával vagy más talajlazítóval lazítani, 
majd a komposztot a felső talajrétegbe bedolgozni.

• A nagyobb évelő fűszernövényeket, például lestyán, cit-
romfű vagy mezei sóska már szabadföldbe ültethetjük.

• A gumós és gyökérnövények, például a csicsóka vagy a 
torma és a hónap második felétől a korai burgonya éppúgy ül-
tethető a fagymentes földbe.

• Zöldségágyásokat előkészíteni. 
• Fólia vagy fátyolfólia alá már ültethető a saláta. Próbálkoz-

hatunk a rukkolával (Rucola selvatica) vagy más néven bormus-
tárral. Ez az Itáliából származó saláta az utóbbi évek slágere.

Hogyan védekezhetünk a meztelen csigák ellen?
A meztelen csigák (De-
roceras spp.), házatlan 
csigák (Arion spp.), nagy 
meztelen csigák ( Milax 
spp., Limax spp.) nedves 
időben rendkívül nagy ká-
rokat okoznak. Egyaránt 
károsítják a csírázó és 
kikelő és az idősebb növé-
nyeket. 

A csigák mindenevők, de 
a finom szöveteket azért 
előnyben részesítik. Peteál-
lapotban telelnek át, a peték 
fehéresek, gömbölyűek, kb. 
2mm nagyságúak. A lárvák 
2-4 hét elteltével kelnek ki. 
Táplálkozni csak éjszaka, 
vagy esős időben bújnak elő. 
A kifejlett csigák kétivarúak 
és kölcsönösen megtermé-

kenyítik egymást. Petéiket a 
földben levő lyukakba vagy a 
kövek alá helyezik el. A csi-

gáknak sok ellenségük van a 
gerincesek között. Fogyaszt-
ják őket a tyúkalkatú mada-
rak, a kacsák, a vakondok, 
a sündisznók, a cickányok, 
a lábatlan gyíkok. A csigák 
petéit és lárváit sokfajta 
futrinkafaj is fogyasztja. A 
mérsékelten tömör, finoman 
megművelt és lehengerelt 
palántanevelő ágy csökkenti 
a csigák búvóhelyeinek szá-
mát. A kis ágyások védőke-
rítéssel és szalagokkal véd-
hetők.

Mivel a csigák éjjel aktívak, 
menjünk ki este a kertbe, és 
a zseblámpa fényénél gyűjt-
sük össze őket. Sós vizet tar-
talmazó üvegben is gyorsan 
elpusztulnak. A legjobb, ha 
a peterakás időpontja előtt 

végezzük. Kihelyezhetünk 
csapdákat is, a levelek alá 
helyezett, földbe süllyesztett 
edényekbe sós vagy szappa-
nos vizet tegyünk. Tegyünk 
ki grapefruit héjat vonulási 
helyükre. A héjak alatt talált 
csigák szintén összegyűjthe-
tők. Helyezzünk ki a növé-
nyek mellé éles köveket vagy 
tojáshéjat.  Ügyeljünk a kert 
tisztaságára, rendszeresen 
távolítsuk el a kertből sze-
metet, és a lehullott levele-
ket. Kiváló a sörcsapda, az 
oltatlan mészpór kiszórása, 
és a csigaölő granulátumok 
kiszórása. Ha ez nem elég: 
a közvetlen biológiai véde-
kezés manapság a Phasmar-
habditis hermaphrodita fo-
nálférgek alkalmazása.

Spanyol meztelen csiga 
(Arion lustacius)

Forrás: www. edenkert.hu
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Fontosabb teendők a gyümölcsösben
A már elvégzett tél végi növényápolási munkálatok 
(metszés, fertőzött növényi részek eltávolítása, tavaszi 
lemosó permetezés stb.) után szükségessé válhat megy-
gy esetében a moníliás betegség, valamint őszibarack 
esetében a tafrinás levélfodrosodás elleni permetezés. 
Ha a fertőzésre hajlamosító időjárási feltételek (hűvös, 
csapadékos, párás idő) adottak, e kórokozók jelentős 
termésveszteséget, minőségromlást okozhatnak. 

A moníliás betegség ese-
tében a kórokozó a virágokat 
fertőzi, a károsítás követ-
keztében a fertőzött részek 
elhalnak. A betegség jelleg-
zetes tünete, hogy az elbar-
nult sziromlevelek, az elhalt 
virágok sokáig a fás részeken 
maradnak. A levélfodrosodás 
szintén a rügyfakadást köve-
tően károsít, azonban e kór-
okozó elsősorban a leveleket 
fertőzi. A betegség következ-
tében az egész levél, vagy a 
levéllemez egy része megna-

gyobbodik, felülete ráncos-
sá, hullámossá válik, színe 
eleinte sárgás, majd pirosas 
árnyalatú lesz. 

Hűvös és sok csapadékot 
hozó márciusi, áprilisi idő-
járás esetén a kórokozók 
járványszerű fellépésére 
kell számítani. A kártételt 
követően a levelek idő előtt 
lehullnak, korai lombveszte-
séget kiváltva. A gyümölcs 
minősége, cukortartalma a 
kártétel következtében csök-
kenni fog.

Különösen olyan kertekben 
és ültetvényekben nélkülöz-
hetetlen a védekezés, ahol el-
maradt a két kórokozó elleni 
tél végi lemosó permetezés. 
A kémiai védekezés megfe-
lelő időzítéséhez elengedhe-
tetlen a növények fenológiai 
állapotának rendszeres meg-
figyelése és a helyi időjárási 
adatok mérése. A moníliás 
betegség ellen virágzás ide-
jén többször, virágzás elején, 
fővirágzásban és – tartósan 
esős időjárás esetén – virág-
zás végén szükséges perme-
tezni. A tafrinás levélfodro-
sodás ellen rügyfakadástól 
kezdődően 10-14 naponként 
indokolt védekezni. A per-
metezéseket május elejé-
ig három-négy alkalommal 
meg kell ismételni. Csak a 
megelőző védekezés nyújt 

eredményes védelmet a két 
betegség ellen. Fontos, hogy 
ilyenkor a különböző réz ha-
tóanyagú gombaölő szereket 
már nem szabad felhasználni 
a zöld növényi részek vala-
mint a virágok rézérzékeny-
sége miatt!

A moníliás betegség ellen 
számos hatóanyagot (többek 
között a ciprodinil, boszka-
lid+piraklostrobin, penkon-
azol) tartalmazó gombaölő 
szer áll rendelkezésre. A 
tafrinás levélfodrosodás el-
len például a difenokonazol 
hatóanyagú készítmények 
alkalmazhatóak. Ezek közül 
néhány kapható a kiskert tu-
lajdonosok számára is. (III. 
kategóriás, „zöldkönyves”, 
szabadforgalmú szer) 

(Forrás: www.nebih.gov.hu)

Az árvácska (Viola wittroc-
kiana) az ibolyafélék család-
jába tartozik, melyet a 19. 
században több faj, köztük a 
háromszínű árvácska vagy 
vadárvácska (Viola tricolor) 
keresztezéséből hoztak létre. 
Mára rengeteg színben, mé-
retben és változatban létez-
nek. A nagyvirágú változatai 
rendszerint tavasszal virágoz-
nak. A virágok színe, a sárgá-
tól, a piroson át, a kékesliláig 
is terjedhet, a mindegyikre 
jellemző sötét szemfolttal. A 
kisvirágú változatok virágai, 
sokszínűek, szemfolt nélkü-
liek és rendszerint nyáron 
vagy ősszel virágoznak. Az 
egyszínű árvácskák fehérek, 
a világos- vagy sötétkékek, 
mély lilák, rózsaszínűek, pi-
rosak, citromsárgák, bordók 
vagy bronzosak lehetnek, sár-
ga vagy fehér középpel. Az F1 
hibridek rendkívül életerősek, 
szép formájúak. Levelei csip-
kés szélűek, viszonylag véko-
nyak, élénkzöld színűek. Az 
árvácskák rendszerint gyors 
növekedésűek, és megfelelő 
gondozás mellett hónapokon 
át virágoznak. A növények ma-
gassága fajtól függően 10-25 
cm között változhat. Kezdet-
ben zömökek, bokros növeke-

désűek, de a virágzás idejére 
megnyúlnak. Az árvácskát ül-
tethetjük a kertbe, de balkon-
ládákban, dézsákban és más 
kültéri edényekben szépen 
fejlődnek, amit azután az er-
kélyen, ablakpárkányon elhe-
lyezve, csodás, üde színfolto-
kat varázsolhatunk közvetlen 
környezetünkbe.

Az árvácska könnyen ne-
velhető növény, gondozása 
viszonylag egyszerű. Kora ta-
vasszal palántákat kell besze-
reznünk, ügyelve arra, hogy a 
koraim virágzást kedvelők a 
nagyvirágú fajtákat keressék. 
A virágzási idejét kitolhatjuk, 
ha az elnyílt virágokat és az 
elhalt növényi részeket rend-
szeresen eltávolítjuk. Az ár-
vácska a tűző napot éppúgy 
bírja, mint a félárnyékot. Első-

sorban azonban a 10-15 C fok 
közötti hűvös környezetet ked-
veli. Nagy melegben a növény 
felnyurgul, kifakul, és erőtlen 
hajtásokat hoz. A palánták 
ültetésére a kora tavasz, már-
cius elejétől április közepéig a 
legmegfelelőbb időpont, de az 
őszi ültetéssel is megpróbál-
kozhatunk. Ebben az esetben 
legkésőbb szeptember végéig, 
október elejéig ültessük el a 
növényeket, hogy a téli fagyok 
előtt még gyökeret tudjanak 
ereszteni. Az árvácska palán-
ták ültetéshez használjunk 
laza, tápdús, jó vízáteresztő 
képességű földet.

Az árvácskánkat rendsze-
resen és bőségesen öntözzük, 
két öntözés között ne hagyjuk 
a földjét kiszáradni. A virág-
zási időszakban kéthetente 
adjunk az öntözővízhez folyé-
kony tápoldatot. Nyáron nagy 
melegben hasznos lehet, ha 
a növényt tápoldattal perme-
tezzük. Az árvácskát saját 
magunk is szaporíthatjuk, a 
legegyszerűbben magról, de a 
szárdugványról való szaporí-
tással is megpróbálkozhatunk. 
A magokat júniusban, de leg-
később július végéig vessük 
el. Használjunk nedves, tő-
zegalapú virágföldet, de csak 

vékonyan takarjuk be rostált 
földel a magokat. A jobb kelés 
érdekében érdemes a szaporí-
tó tálcát letakarni, mert a ma-
gok keléséhez sötét szükséges. 
Ahogy a hajtások megjelennek, 
tegyük minél világosabb helyre. 
A sűrűn kelt magoncokat ritkít-
suk, a feleslegeseket szedjük ki 
és ültessük át. A fejlett palán-
tákat egyesével ültessük el ki-
sebb cserepekbe vagy ősszel ki 
is ültethetjük a kertbe, de 10 C 
fokos helyiségben át is teleltet-
hetjük akár tavaszig.

Esetleges betegségei:
Gombás foltok: Az apró sö-

tét foltokat a leveleken gomba 
okozza. A növényt különítsük 
el, és gombaölő szerrel per-
metezzük

Gyökérrothadás: A gyö-
kér- és szárrészeket gomba 
támadja meg. A beteg növé-
nyeket távolítsuk el, a többit 
gombaölő szerrel kezeljük. Az 
új palántákat ne a fertőzött 
földbe ültessük.

Lisztharmat: A liszthar-
matnak a hűvös, nyirkos kör-
nyezet kedvez leginkább. A 
növényt lisztharmat elleni 
megfelelő gombaölő szerrel 
permetezzük. 

(Forrás: www.viragok- 
szobanovenyek.hu)

A hónap növénye az árvácska (Viola wittrockiana)
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Néhány elköszönő kedves szó  
a négylábúak nevében
Ismét kevesebb lesz eggyel 
a katonatelepi szolgálta-
tások egyébként sem túl 
gazdag választéka. El kell 
köszönnünk városrészünk 
egyetlen állatorvosi rende-
lőjétől és Dr. Molnár Gyula 
állatorvosunktól.

Magam is rendszeres pá-
ciens voltam, jobban mond-
va persze nem én, hanem 
Csumpi kutyám és több 
rendbeli cicáim. Mindany-
nyian kedveltük a „doktor 
bácsit”, volt, „aki” megszep-
penve hagyta magát kezelni, 
mások keményen tiltakoztak 
egy-egy injekció kapcsán. A 
szerencsések azok voltak, 
akik nem vették észre a ne-
müktől való megfosztást, 
mivel ezt átaludták. Így nem 
maradt bennük harag a dok-
tor úr iránt.

A minap beszélgettünk az 
elköszönés jegyében néhány 
érdekes kérdésről. Feltettem 
azt a szokványos kérdést, 
hogy mi indította el ezen 
a pályán, miért pont ezt a 
hívatást választotta. Kissé 
közhelyes, de mégis mélyen 
igaz az, hogy bármely gyó-
gyítással foglalkozó egyén 
részéről a válasz ilyenkor 
érzelmi színezetű. A doktor 
úr is az állatok szeretetét 
hozta fel „mentségéül”. Való 
igaz, hogy ugyanúgy ahogy 
az emberek gyógyítása, ez 
sem szakma, hanem hívatás, 

elhívatottság. Talán mond-
hatjuk, hogy az állatgyógyá-
szat még nehezebb, hiszen a 
paciensek nehezen bírhatók 
szóra, és még a gazdik lelké-
vel is foglalkozni kell.

A doktor úr a négylábú 
pácienseit már gyermekként 
megszerette, amikor nagyap-
ja nagykőrösi gazdaságában 
töltötte a nyarakat. Volt ott 
mindenféle háziállat; disznó 
baromfi, kutyák, macskák.. 
Az állatszeretet orvosi hí-
vatássá az egyetemi évek 
alatt vált. Mindaddig csak 
kedvtelés volt, illetve vonzó-
dás a biológia tantárgyhoz. 
Az Állatorvosi Egyetemet 
1984-ben fejezte be. Annyit 
árult el az akkori oktatásról, 
hogy haszonállat-centriku-
san folyt, elsősorban ezek 
gyógyítására, kezelésére 
készítette fel a hallgatóit. 
Kevésbé foglalkoztak a kedv-
telésből tartott állatok be-
tegségeivel és gyógyításuk-
kal. Ma viszont egy városi 
állatgyógyásztól elsősorban 
ez utóbbi tevékenységet vár-
ja el a lakosság.

Molnár Gyula a szakmát 
Békés megyében kezdte gya-
korolni, egy termelőszövet-
kezetben a szarvasmarhák, 
sertések, lovak tették ki a pa-
cientúrát. Itt találkozott élete 
egyik legnagyobb kihívásával, 
s egyúttal legnagyobb sike-
rélményével. Ez történetesen 
egy bélcsavarodásban szenve-
dő ló megmentése volt. Nem 
lehetett megműteni, mert a 
feltételek nem álltak rendel-
kezésre, mégis sikerült megy-
gyógyítani.

Békés megyéből 1994-
ben tért vissza a doktor úr, 
ekkor telepedett le itt Kato-
natelepen egy szép családi 
házban , ahol pár év múlva 
a rendelőt is berendezte. 
Közben egy osztrák gyógy-
szergyár alkalmazásában 

állatorvos-látogatással fog-
lalkozott, de dolgozott állat-
patikában és tehenészetben 
is. Az itteni rendelőjét első-
sorban kisállatok: kutyák, 
cicák „látogatták”, maga is 
foglalkozott malamutok és 
pulik tenyésztésével. 

Beszélgetésünk alatt is 
több cicát kezelt a doktor 
úr, például egy szép Foltinak 
nevezett öreg macskát, egy 
nagyra nőtt kandúrt. Kint a 
rendelő előtt több kutya és 
macska várt a sorára. Lát-
szott, hogy a gazdik kihasz-
nálják ezt a néhány napot, 
míg fennáll a rendelő.

Beszélgettünk a jövőről is. 
Elmondta a doktor úr, hogy 
folytatja a praxist, sajnos 
kissé messze. A városban, a 
Március 15-e utcán nyílik az 
új korszerűbb rendelője, ahol 
váró, kezelő és műtő áll ren-
delkezésre az új elvárások-
nak megfelelve. Sőt a szol-
gáltatás egy kutyakozmetikai 
szalonnal is bővül.

Szóba került az új állat-
védelmi törvény is. Ez szi-
gorú előírásokat tartalmaz 
az állattartók számára,ám 
a betartatásához nem állnak 
rendelkezésre a megfelelő 
feltételek. Mivel a doktor úr 
fő állása most az Állategész-
ségügyi Igazgatóságon van, 
mint állatvédelmi felügyelő, 

sok kirívó esettel találko-
zik.  Nemrég éppen felénk, 
Talfáján fedeztek fel egy saj-
nálatos esetet. Itt szörnyű 
körülmények között tartott 
kutyákat kellett megmenteni.

Ennek kapcsán beszélget-
tünk a felelős állattartásról 
is. Hangsúlyozni kell a vé-
dőoltások fontosságát, ami 
a paraziták (kullancsok, bol-
hák..) valamint a veszettség 
ellen véd,ez  egyaránt fontos 
az állatnak és a vele szoros 
kapcsolatban élő gazdának 
is. Ugyancsak lényeges a túl-
szaporodás megakadályozá-
sát célzó ivartalanítás is.

Kedves Gazdik! Kedves 
Négylábú Barátaink!  Min-
denki nevében köszönjük a 
doktor úr hasznos tevékeny-
ségét, és kívánunk további 
munkájához sok sikert és 
hálás pácienseket!

„A bundája ázott,  
talpa nedves,
de oly szépen néz rám.  
Jöjj be, kedves!
Jöjj be, ha ez neked  
gyönyörűség.
Ne csalódjék a Remény,  
a Hűség.”

Nadányi Zoltán
Balasi Franciska 

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

Kedves Olvasó!
Rovatunk e havi számában a kullancsok által terjesztett, há-
ziállatokra veszélyt jelentő betegségekről olvashatnak cikket, 
amit Dr. Talabér Zsolt állatorvos Úr írt. Ő itt lakik Katonatele-

pen, és mint a Budai utcai Állatgyógyszertár vezetője szakmai 
tanáccsal lát el minden hozzá forduló állattartót. 

A kullancsok által terjesztett, embereknél okozott megbete-
gedésekről a következő számban írok. 
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A kutyák kullancsok által terjesztett betegségei
Hazánk egész területén, így Kecskemét környékén is 
nagy számban élnek kullancsok. Az idei enyhe télen alig 
ritkultak meg, így már február második felében elindult 
a tavaszi „támadási” hullám. A kullancsok igen nagy szá-
zaléka olyan kórokozókkal fertőzött, amelyek veszélyt 
jelentenek a kutyákra (is). A bőrbe fúródva a kullancsok 
megfertőzik az ebeket, súlyos, sokszor halálos kimene-
telű betegségeket okozva. A két leggyakoribb betegség 
a babéziózis és a Lyme-kór.

Babéziózis
A betegséget a Babesia can-

is nevű egysejtű okozza, mely 
a kutya vérében élősködik, a 
vörösvértesteket pusztítja el. 
Ezzel súlyos vérszegénységet 
okoz, ami kezelés nélkül vég-
zetes lehet.

Ha fertőzött kullancs fúrta 
magát a kutyába, akkor a tü-
netek a csípés után néhány 
nap múlva jelentkezhetnek. 
Régebben a betegség jelleg-
zetes, feltűnő tünetekkel járt: 
magas láz, levertség, étvágy-
talanság. Manapság azonban 
gyakori a szinte tünetmentes 
megbetegedés, legtöbbször 
csak enyhe bágyadtság jelent-
kezik, étvágytalansággal. A 
betegség ezen formája szintén 
halálos lehet, de sokkal nehe-
zebb időben felismerni. 

Ami segítheti az időben való 
felismerést, az a vizelet színé-
nek jellegzetes megváltozá-
sa. A kutya vizelete normális 
esetben az emberi vizelet szí-
néhez hasonló, világos szal-
masárga. 

Azonban a betegség miatt 
folyamatosan pusztuló, szé-
teső vörösvértestek vérfesték 
tartalma a vizeletbe jut, ami 
miatt az feltűnően sötétebb 
lesz: sötét sárga, néha egé-
szen barnás. (Nem vér van 

benne, csak lebomlott vérfes-
ték, ezért nem piros.) 

Hogyan ismerhetjük fel a 
betegséget?

Ha a kutyában kullancsot 
találtunk, akkor fokozottan 
figyeljünk a fent említett tü-
netekre. Az elkövetkező he-
tekben minden nap legalább 
egyszer ellenőrizzük a vizelet 
színét. Ez betonon feltűnő 
lehet, fűben már kevésbé lát-
szik. A legjobb megoldás, ha 
a tócsára gyorsan egy papír 
zsebkendőt dobunk és óvato-
san rálépünk. A fehér papíron 
jól látható a vizelet színe. Ha 
bármelyik tünetet észleljük, 
azonnal vigyük a kutyát állat-
orvoshoz. A betegség tökéle-
tesen gyógyítható, de csak ak-
kor, ha ez időben megtörténik.

Hogyan előzhetjük meg a 
betegséget?

Sajnos, a kórokozó babé-
ziák ellen nincs forgalomban 
olyan vakcina, amellyel olyan 
védelmet érhetnénk el, mint 
például a veszettség elleni ol-
tással. Elsődleges tehát a ku-
tyák védelme magával a fer-
tőzést közvetítő kullanccsal 
szemben. Ezt kétféle módon 
érhetjük el; egyrészt a környe-
zetben (saját kertben) irtjuk 
a kullancsokat, másrészt a 

kutyákat védjük megfelelő ké-
szítményekkel.

Permetezés
A saját kertben csak olyan 

permetszert használhatunk, 
amely ránk és a háziállatokra 
nézve is veszélytelen, ideértve 
a kutyákon kívül a macskákat, 
baromfikat, és minden egyéb 
haszonállatot, amely a kezelt 
területen megfordul. Ilyen per-
metszert általában állatgyógy-
szertárakban lehet beszerezni, 
mivel a forgalmazásuk enge-
délyköteles. 

A kutyák védelme
Kedvenceinket ma már sok-

féle szerrel védhetjük a kul-
lancsok ellen. Vannak bőrre 
csepegtethető oldatok, spray, 
nyakörvek, ultrahangos kul-
lancsriasztók, legújabban már 
belsőleg adható tabletták is. 
E szerek hatásbiztossága és 
hatásuk időtartama is igen 
változatos, csakúgy, mint az 
áruk. Sok minden közrejátszik 
abban, hogy egy-egy kutyának 
melyik válik be, ezért célszerű 
testreszabott szaktanácsot 
kérni ezek beszerzésekor. Sok 
üzletben kapható sokféle ter-
mék, sajnos, a minőségük is 
elég sokféle, nehéz közöttük 
eligazodni. Egy általános ta-
nács: az igazán hatásos szerek 
csak állatorvosi rendelőkben 
vagy állatgyógyszertárakban 
szerezhetők be, mert ezek 
forgalmazása engedélyhez kö-
tött. (Még egy tanács: javasolt 
olyan szert választani, amely 
egyben a szúnyogokat is távol 
tartja a kutyától, mivel már 
Kecskemét környékén is ter-
jedőben van a kutyák halálos 
betegségét okozó szívférges-
ség, melyet a szúnyogok ter-
jesztenek.)

A kullancsok eltávolítása
Ha a kutyánkban kullancsot 

találunk, akkor azt minél előbb 
távolítsuk el,, mert a kullancs 
nem azonnal a befúródás után 
fertőz, hanem csak bizonyos 
idő, kb. 24 óra elteltével. Az 
eltávolításához jó lehet egy 
egyszerű csipesz, de jobb, ha 
speciális kullancskiszedő csi-
peszt használunk. 

A megelőzés fontos része, 
hogy a kertünkben élő kutyát 

rendszeres átvizsgáljuk, átfé-
süljük, nincs-e benne kullancs. 
Ha pedig olyan helyen sétá-
lunk, kirándulunk, ahol kullan-
csokkal találkozhatott, akkor a 
séta vagy kirándulás után a le-
hető leghamarabb fésüljük és 
nézzük át. A „kullancsszezon” 
a kora tavaszi és az ősz elején 
a legveszélyesebb időszak, 
sajnos a hideget is egyre job-
ban bírják, Igazából már csak 
akkor van nyugtunk tőlük, ha 
a környezetünket egybefüggő 
hóréteg borítja - ami, úgy tű-
nik, egyre ritkább jelenség. 

A Lyme-kór
A Lyme-kór (lájm-kór) szin-

tén kullancsok által terjesztett 
betegség, melynek okozója, a 
Borrelia burgdorferi nevű bak-
térium emberre is veszélyes. 

A fertőzés első tünete a kul-
lancscsípés körül kialakuló, 
nem fájdalmas, nem viszke-
tő, kör alakú, lassan növekvő 
bőrpír, mely a kutyákon a szőr 
miatt általában észrevehetet-
len. A betegség első szakasza 
így tünetmentesnek mondha-
tó, sokszor még az ember se 
veszi észre magán a bőrpírt, 
vagy nem törődik vele. A bőr-
tünet kezelés nélkül is eltűnik, 
de a kórokozó sajnos a szer-
vezetben marad, és sokszor 
csak hosszú idő (hónapok vagy 
évek) múltán okoz, akkor már 
súlyos tünetekben jelentkező, 
alig gyógyítható betegséget. 

A kórokozó ebben a későbbi 
szakaszban szinte az összes 
szervet képes megtámadni, 
így a betegség rendkívül vál-
tozatos tüneteket okozhat, a 
klinikai diagnózis emiatt és a 
sokáig lappangó jelleg miatt is 
nehéz. Leggyakoribb tünetek 
a végtagok között vándorló 
sántaság, ízületi bántalmak, 
idegrendszeri elváltozások. A 
gyógykezelés nehéz és hosz-
szadalmas, gyakran kevéssé 
eredményes.

Van viszont egy fontos kü-
lönbség; a Lyme-kór ellen lé-
tezik hatásos védőoltás, me-
lyet évente kell ismételni, és 
amely védelmet ad magával a 
betegséggel szemben. (A kul-
lancsok ellen nem véd.)

Dr. Talabér Zsolt
Kecskemét, Budai utcai  

Állatgyógyszertár 
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Katonatelep múltjáról és 
jelenéről beszélgettem 
Csapó Istvánnal, aki 1960 
óta tartja magát katona-
telepinek, jelenleg aktív 
tagja a Nyugdíjas Klubnak 
és minden, a köz érdekét 
szem előtt tartó kezdemé-
nyezésben konstruktívan 
részt vesz. A következők-
ben a vele folytatott be-
szélgetést jegyezte le Var-
ga Zsolt kollégánk. (A fotón 
balról az első Csapó István, 
a második Kisgergely Kál-
mánné)

– Mit meséltek az „öre-
gek” a városrész névadásá-
ról?

– Annak idején mikor még 
nagyobb homokhátság volt itt, 
a két Katona testvér, Zsigmond 
és Béla itt vettek birtokot, majd 
betelepítették szőlővel. Neveik 
alapján, szőlőtelepeikről szü-
letett meg a Katonatelep elne-
vezés.

A két testvér lakhelyét ketté-
szelte a vasút. A településünk 
jelenlegi részén állt Katona 
Zsigmond villája, a vasút túlol-
dalán Katona Béláé. Régebben, 
nyár időben Béla villájában 
rendeztek bálokat, majáliso-
kat. Mesélték, hogy mikor Ka-
tona Zsigmond jött a birtokára 
vonattal, mindig meghúzta a 
vészféket, mivel nem volt meg-
álló. A vasút társaság ezt meg-
unva először megállót, majd 
állomást épített a településen.

– Úgy tudom gyerekkoro-
dat Talfájában töltötted

Az első 6 osztályt a Talfája 
-pusztán lévő tanyasi isko-
lába jártam,a 7-8. osztályt 
már a Katonatelepi iskolában 
fejeztem be 1960-ban. Kato-
natelepi kötödésemet onnan 
számolom.

– Áram és gáz híján ho-
gyan zajlott az életetek?

– A világítást petróleumlám-
pa biztosította,a főzést spar-
heltben, a fűtést kemencével 
és kályhával oldottuk meg.

A kisebb bevásárlásokat a 
441-es út melletti italbolttal 
közös kis boltban intéztük.

Nagyobb bevásárlást Kecs-
keméten. Naponta 3-4 alka-
lommal járt a helyközi járat a 
város felé, de bejártunk lovas 
kocsival és vonattal is.

– Katonatelepet a múlt 
század hetvenes éveiben 
kezdte fejleszteni az akkori 

Városi Tanács. Ez hogyan 
történt?

– Először a Szőlészeti Katató 
munkásainak osztottak telke-
ket a Katona Zsigmond utcá-
ban 1970-ben.

Mivel igény volt rá további 
fejlesztések történtek, így ala-
kult ki a Kocsis Pál utca, Zsig-
mond Ferenc utca, Szőlőskert 
utca,majd következett a Lugas 
sor. Már minden házban volt 
villany, de vezetékes vízzel és 
gázzal nem rendelkeztünk. Ez 
volt az „olajkályhás” korszak. 
Ahogy a lakosság száma nö-
vekedett, úgy fejlesztették az 
iskolát és az óvodát.

– Sok év eltel azóta, az ak-
kori fiatalok mára nyugdí-
jasok lettek. Igény volt egy 
nyugdíja klubra. Úgy tudom 
alapítója voltál ennek. Kik-
kel alapítottátok?

– 2004. november 18-án ala-
pítottuk Kisgergely Kálmánné 
vezetésével,Formanek József 
helyettes támogatásával,13 
fővel.

– Közösségi ház híján hol 
találkoztatok?

– Az iskolában alakultunk 
meg és ott tartottuk összejöve-
teleinket, ahogy most is. Nyári 
szünetben a klub-társak kertjé-
ben találkozunk.

– Emlékszem minden szü-
reti napon felléptetek ma-
gyar nótákkal, népdalokkal. 
Hogy áll az énekkar most?

– Énekkarunk sajnos meg-
szűnt. Sok helyre hívtak minket 
pl: Kecel, Gyula, Szabadszállás 
városokban léptünk fel.

– Köztudott hogy szeretsz 
főzni. Meg szoktak hívni kü-
lönböző helyekre. Hol főztél 
az elmúlt években?

– Először a klub-társak 
részére, majd következett 
Kecel-virág fesztivál 5 éven 
keresztül. 10 évig jártam a 
Nyíri erdőbe rendezvényekre. 
Rendszeresen részt veszek 
a Hunyadi városi napokon, 
Nagykőrösön az Arany-napo-
kon, Csemőben a virágos falu 
rendezvényen, Kecskeméten a 
„kakasfőző fesztiválon”. Rend-
szeresen felkérnek a klub-tár-
sak születésnapi alkalmakkor.

– Mik a kedvenc ételeid?
– Szívesen főzök pacalt, bir-

kát, marha pörköltet, kakast, 
gulyásleveseket, babgulyást, 
de vad ételeket is. Szeretek 
tárcsában sütni, szalonnát, 
kolbászt, virslit,burgonyát,-
hagymát,csirkét pácolva,ser-
tés oldalast,tarját pácolva.

– Milyen díjakat kaptál 
főző versenyeken?

– Kistérségi főző verseny 
I.-helyezés., XII. Virágfesztivá-
lon, Kecelen 2007-ben meg-
kaptam a „bográcsos ételek 
főzésének mestere” díjat. 
Kecskeméten a Hírös- váro-
sért egyesület külön díját. Szá-
mos I-II-III. díjat is nyertem.

– Visszatérve a jelenbe,az 
érdekelne milyen közösségi 
élet volt itt régebben? 

– Én régóta élek itt, de még 
akkor is nagyobb „nyüzsgés „ 
volt a településünkön, mint 
manapság. Most miden el-
idegenedett. Egy kutatás al-
vó-városrésznek írja le Kato-
natelepet. Ezt én betudom a 
közösségi terek teljes hiányá-
nak. Sokan nem tudják, de mi 
vagyunk az egyetlen város-rész 
Kecskeméten, amely nem ren-
delkezik egy darab gondozott 
parkkal sem. Az egész olyan 
mintha valakik nem akarták 
volna, hogy itt az emberek egy-
mással találkozzanak.

– Hogy volt ez régebben?
– A 70-es,80-as években 

rengeteg fiatal család költö-
zött ide, kezdett kialakulni egy 
kertvárosinak mondható tele-
pülés. Rendelkeztünk egy kis 
futballpályával ahol hétvége-
ken,jó kis meccsek voltak. Oda 
kijártak a családok. Közösségi 
ház híján az iskola volt a ren-
dezvények színtere. Jobb híján 
nagy élet volt a helyi vendég-
látóhelyeken. Úgy volt, hogy a 
90-es évek közepére építenek 
közösségi létesítményeket, de 
ebből nem lett semmi. Talán 
majd most.

– 42 éve élsz Katonate-
lepen. Mitől lehetünk élhe-
tőbb település? Mitől lesz 
itt jó élni?

– Szükségünk van egy kö-
zösségi házra ahol a nyugdíja-
sok és a fiatalok is megtalálják 
a helyüket, kikapcsolódásra, 
szórakozásra. Mindenképpen 
szükségünk van közösségi tér-
re, gondolok itt sportpályára, 
parkokra, játszó térre. Kell egy 
hely ahol rendezvényeket lehet 
szervezni.

– Mit főznél ha Katonate-
lepen is rendeznének főző 
versenyt?

– Füstölt csülkös babgu-
lyást, csipetkével.

Köszönöm az interjút, to-
vábbi sok sikereket, a bogrács 
mellett.

Lejegyezte: Varga Zsolt 

MÚLT ÉS JELEN

A régi bolt és kocsma a 441. út mellett
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Eltökélt szándékunk, hogy újságunkban ne csak írjunk a fia-
talokról, hanem teret adjunk nekik saját gondolataik, elkép-
zeléseik, esetleges emlékeik, élményeik közlésére, többek 
között kifejezőkészségük és tehetségük megmutatására. 
Értsünk ez alatt nemcsak feladatszerűen elvégzett munká-

kat, hanem saját fotókat, rajzokat, elbeszéléseket, verseket, 
riportokat, melyeket rendszeresen közölnénk lapunkban. 
Ennek első példája lehetne két kisebb munka, mely ugyan 
csoportos feladat volt a Mathiász iskola több osztályában, 
sok egyéni gondolatot is összegyűjtöttek a tanulók.

Gyerekek írták…
Minden év februárjában megemlékezünk iskolánk névadó-
járól, Mathiász Jánosról. Az idei évben a felső tagozatosok 
készültek osztályonként egy-egy prezentációval. A 8. osztá-
lyosok bemutatták Katonatelep történetét, a 7. osztályosok 
az iskolánk múltjával ismertették meg a tanulókat, a hato-
dikosok pedig Mathiász János életéről és munkásságáról 
készítettek képes összeállítást. Kicsik és nagyok egyaránt 
érdeklődve nézték a régi fotókat, ahol az épülő iskola, a 
sportcsarnok volt lefényképezve, kisdobosok szavaltak az 
iskola névadó ünnepségén, olyan gyerekek ültek a régi is-
kolapadokban, akik ma már felnőttek. Fényképekkel illuszt-
rálva hallhatták Mathiász János életének történetét, régi 
fotókkal ismerkedtek Katonatelep múltjából. 

Katonatelep  
régen és ma

Katonatelep Kecskemét egyik 
elővárosi településrésze. Nevét 
Katona Zsigmond gyógysze-
részről kapta, akinek Kecske-
mét északkeleti részén voltak a 

futóhomokot is megkötni  képes 
szőlőbirtokai. Először a vasúti 
megálló kapta a Katonatelep 
nevet, később, az 1970-es évek-
ben az itt kialakuló falusi jellegű 
település neve is ez maradt. Ma 
közel 3000 ember él itt.

A világhírű szőlész-borász, 

Mathiász János az 1890-es 
években kezdett itt nagyobb 
birtokokat vásárolni, majd tele-
pedett le élete hátralévő részé-
re családjával. Mathiász nevét 
2010-ben hivatalosan is Hunga-
rikummá minősítették. 

Katonatelep szőlészeti-borá-
szati arculatát ma már csak az 
egyre szűkösebb keretek között 
működő Szőlészeti Kutatóinté-
zet és az évente megrendezett 
Szüreti napok  őrzik. A telepü-
lésrész egyenlőre alvó, zöldö-
vezeti városrésze Kecskemét-
nek. A Kecskemétet Cegléddel 
összekötő 441-es főút mentén 
fekszik, Kecskeméttől 2 km-re 
északkeletre. A városrész köz-
vetlenül bekapcsolódik Kecske-
mét helyi tömegközlekedésébe 
a 23-as busz, illetve 2012 óta 
a 23A busz segítségével. Kato-
natelepet közvetlen kerékpárút 
köti össze a megyeszékhellyel 

és a Nagykőrössel. Katonatelep 
vasútállomás a Cegléd-Szeged 
vasútvonalon érhető el. Az állo-
máson 2008. december 14-ig 2 
óránként, ütemesen álltak meg 
a személyvonatok, ezt követően 
napi 1 pár vonat áll meg itt. 

Látnivalók:
• Katonatelepi református 

templom
• Budapesti Corvinus Egye-

tem Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézete. 1892. után ál-
lami rendelettel hívták életre a 
Kecskeméti Szőlészeti Kutatóin-
tézetet, ahol olyan kiválóságok 
tevékenykedtek, mint a világhírű 
szőlőnemesítő, Mathiász János.

• Mathiász János Általános 
Iskola

• Óvoda

Összeállította: Mathiász 
János Általános Iskola  

8. osztálya

Iskolánk története
A Kereszt-út mentén, a Katona sző-
lő mezsgyéjétől az országútig terjedő 
sarokbirtokot Szeless József dr., ta-
karékpénztári elnök vásárolta meg. E 
területnek az országút felé eső sarkán 
épült fel 1897-ben az első iskolaépület 
Katonatelepen. Első tanítója Zsigmond 
Ferenc lett. A 21 éves fiatalember nagy 
ambícióval fogott a tanításhoz, a népok-
tatáshoz. Nemcsak lelkes szőlész-ta-
nítványa, hanem hűséges barátja is lett 
Mathiász Jánosnak. Ő is foglalkozott 
szőlőnemesítéssel. Elsőként vezette be 
a tanyai iskolában a mezőgazdaság és 
a kertművelés oktatását. Huszonnyolc 
évig, fiatalon bekövetkezett haláláig taní-
tott Katonatelepen.

1920-ban épült egy újabb tanterem. Itt 
kezdte meg fáradhatatlan munkálkodását 
Kocsis Pálné, Ida néni, aki hosszú ideig 
nagy pedagógiai tudással, emberszere-
tettel tanította a település és környékének 
gyermekeit.

Iskolánk 1907-ig népiskolai igazgató 
felügyelete alatt állt. 1907-től a Külterü-
leti Iskolák Igazgatóságához került, mely 
több tanyasi iskola (pl. Úrrét, Nyomás, 
Szolnoki út, Talfája, Katonatelep) irányí-
tását fogta össze – a 40-es évek máso-
dik felében Lőrincz Béla vezetésével.

A következő nagy tanítóegyéniség 
Romhányi Gyula volt, aki 30 évig taní-
tott iskolánkban, 1951-től igazgatóként. 
A II. világháború után egy melléképület 
átalakításával újabb tanteremhez jutott 

az iskola. Gyula bácsi nevéhez fűződik a 
település közművelődési életének meg-
teremtése, s az iskola épületének 1957-
ben történő nagyobb méretű bővítése, 
mely igen nagy előrelépést jelentett a 
település éltében is. A megfelelő oktatási 
körülmények, az újra fejlődésnek induló 
szőlészeti lehetőségek (munkahely), ha 
lassan is, vonzani kezdték az érdeklődő-
ket, a későbbi kitelepülőket.

Romhányi Gyula nyugdíjba vonulás 
(1961) után az iskola vezetését Fazekas 
Ferenc vette át, aki jelentős eredmé-
nyekkel vett részt a település életében, s 
irányította az intézményt 1990-ig, nyug-
díjba vonulásáig. Kecskemét katonatelepi 
városrészének kiépüléséhez szervező 
tevékenységével nagymértékben hozzá-
járult, mint igazgató, mint magánember, 
és mint képviselő. A városrész gyara-
podása, s a gyerekek fejlődéséért való 
elkötelezettsége késztette iskolatelepítő 
tevékenységének megkezdésére, ugyan-
is a katonatelepi iskolában még a 601-as 
évek végén is volt összevont osztály.

1973-ban a Katonatelepi Általános 
Iskolához csatolták a Nagykőrösi Úti Ál-
talános Iskolát (nyomási iskola) talfájai 
tagiskolájával együtt. Ezzel megszűnt az 
összevont osztályok, de megkezdődött a 
tanulók majdnem 15 évig tartó buszozta-
tása. A tanítás nehéz körülmények között 
folyt. Katonatelepen tanult a felső tagozat 
az országút két oldalán elhelyezkedő 
épületekben, az alsó tagozat a nyomási 

iskola épületében 3 km-re a felsősök-
től. Fazekas Ferencnek köszönhetően 
1975-re az 1920-ban épült tanteremből 
és szolgálati lakásból óvodája, a másik 
szolgálati lakásból melegítőkonyhája, 
ebédlője és technika műhelye lett az is-
kolának.

1983-ra különálló épületként, felépült 
négy új tanterem. Javultak az oktatás fel-
tételei, de az állandó délelőtti tanítás és 
a napközis ellátás fejlesztése érdekében 
a 3-4. osztályok továbbra is a nyomási 
iskolaépültben tanultak.

1986-ban az iskola felvette Mathi-
ász János szőlőnemesítő nevét, mely 
tovább erősítette a tanulók településhez 
való kötődését. Katonatelep is tovább 
fejlődött: lett víz- és gázvezeték, bolt, 
közvilágítás, burkolt út, állandó buszjárat, 
telefon. Egyre több családi ház épült. A 
dinamikusan fejlődő településnek az 
iskola épülete egyre szűkebb és korsze-
rűtlenebb lett. Az igazgató tehát célul 
tűzte ki a körülmények további javítását. 
1987 szeptemberére a meglévő tanter-
mek átalakításával, 4 új építésével, s az 

iskolaépületek összekötésével átadásra 
került egy 9 tantermes, szinte új iskola. 
Eltűntek az olajos padlók, a széntüzelé-
sű kályhák. Megvalósult, hogy minden 
osztály egy helyre járhatott iskolába, s 
megkezdődhetett egy még erősebb „csa-
ládi közösség” kialakítása. Az „új” iskola 
építését Fazekas Ferenc maga felügyelte, 
mert szívügyének tartotta, hogy a tanítás 
szeptemberben megindulhasson. 

Ugyancsak Ő volt kigondolója és 
kivitelezője az iskola sportpályájának, 
ami példás lakossági összefogással 
készült el 1990 tavaszára. A követke-
ző nagy fejlesztés az 1994-1995-ben 
felépített tornacsarnok volt. A csarnok 
átadására 1995. november 25-én került 
sor. 2014-ben önkormányzati finanszí-
rozással újították fel a sportcsarnokot 
és az öltözőket. Ugyancsak 2014-ben 
avatták fel a Bács-Kiskun Megyei Kato-
na József Könyvtár helyi fiókkönyvtárát 
is, amely szintén az iskola épületében 
kapott helyet.

Összeállította: Mathiász János  
Általános Iskola 7. osztály
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„Elmúlott a rövid farsang…”
Elmúlott a rövid farsang, de 

mi azt nem bánjuk,
sirassák a lányok itthon  

maradásuk,
kiknek a nagy méreg miatt
ráncos az orcájuk.” 

 (Forrai Katalin: 
 Ének az óvodában)

Február 19-én elbúcsúz-
tattuk a telet óvodánkban 
farsangi ünnepség kereté-
ben. Mostanra megérlelődött 
bennünk, hogy az eddigi ha-
talmas farsangi rendezvé-
nyünket csoportonként kelle-
ne tartani, ami nagyszerűen 
sikerült. Már reggel jelmezbe 
öltözve léptek a gyerekek a 
csoportszobákba, ahol szin-
tén jelmezbe öltözött felnőt-
tek (macik, cica, bohócok, 
boszorkány, kislány, cowbo-

yok, hókirálynő, hercegnő, 
magyar kislány) fogadták 
őket. Az óvoda összes dolgo-
zója és minden kisgyerek öt-
letes, szebbnél szebb jelmez-
ben parádézott egész nap.

Minden csoportban szí-
nes programokkal készültek 
az óvó nénik. A jól bevált 
eseményeket megtartottuk 
„kicsiben”: volt jelmezes fel-
vonulás, különféle ügyességi 
vetélkedők (székfoglaló, sep-
rőtánc, szörpivó és fánkevő 
verseny, autóverseny), tánc, 
tombolasorsolás (ahol érde-
kes módon mindenki nyert). 
Rengeteg fénykép készült a 
délelőtt folyamán, a gyereke-
ket a jelmezükben hivatásos 
fényképész is megörökítette.

A gyerekek nagyon élvez-
ték, hogy az egész napot jel-

mezben tölthették, és hogy 
jobbnál jobb játékokban, ve-
télkedőkben vehettek részt. 
Lelkesen vetették bele ma-
gukat a feladatok végzésébe, 
minden területen kipróbálták 
ügyességüket, gyorsaságu-
kat. A szülők süteménnyel és 

üdítővel segítették a farsan-
gi hangulat megteremtését. 
Egy igazán nagyon jól sike-
rült, gyerekeknek és felnőt-
teknek egyaránt pozitív él-
ményekkel teli napot sikerült 
varázsolnunk az óvoda falain 
belül.

Általános segélyhívó telefonszám (éjjel nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 8tűzotók 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  417428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)  

Rendelő: +3676  471428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig

Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 9981187),  
Rendelő:+3676  471503

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea   

(+3630 5901819)  +3676 507916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), 

Rendelő:+3676  471503 Minden kedden 12:30-13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a., 

Tel.: +3676 323188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,  

kedd, csütörtök: 13-18 óráig

KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1. 

Tel.: +3630 9956350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Szálláshelyek: Jegenye Panzió: Kecskemét, Katonatelep, Lombos u. 48.

Tel. +3676 471213
Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:

Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.  
Tel.: +3676 471486

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
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