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Közügyek, közélet politikamentesen?
Amikor elindítottuk a Katonatelepi Közügyek c. havi
újságunkat, ars poeticánk
alapelve volt, hogy politikamentesen, tájékoztatási
lehetőségeket kihasználva, próbáljunk egy közösséget formálni, számukra
jobb életfeltételeket teremteni.
Eltelt több mint egy év és
lassan kiderült, hogy ennek
az alapelvnek nagyon nehéz
megfelelni, eleget tenni a
különböző elvárásoknak. Az
emberek általában úgy gondolnak a politikára, mint a
hatalomért folytatott küzdelemre, mint ennek színterére, s mint a politikai színtér
eseményeire. A tevékeny politika valójában érdekek harca a közéletben, leginkább
a közhatalomból való részesedésre vagy a közhatalom
döntéseinek befolyásolására
való igyekezet. A tétlen politikai szerep pedig, hogy a
közösség egyszerű tagja elfogadja a közhatalom döntéseit, mivel úgy gondolja, hogy
nem tudja azt befolyásolni.
Mi nem szeretnénk belefolyni a tevékeny politikába, különösen nem igyekeznénk a
közhatalomból részesedni,
de tudomásul kell vennünk,
hogy nem lehetünk sikeresek
céljaink megvalósításában,
ha a tétlenek mindent elfo-

gadó táborába soroljuk be
magunkat.
Tudomásul kell vennünk,
hogy miden általunk, a Katonatelepi Közösség által
elképzelt, elfogadott program megvalósítása csak a
mindenkori aktív politika segítségével történhet, amen�nyiben ahhoz forrásokat magunk nem tudunk biztosítani.
Így van ez a havonta megjelenő lapunk, bizonyos közös
megmozdulások, az oktatás,
nevelés, egészségügy közlekedés, kisebb, azonos érdeklődési körű csoportok, klubok, vagy akár a polgárőrség
támogatása esetén is, még
ha sokszor a finanszírozás

alapítványokon keresztül is
valósul meg. Az alapítványok
nagy része pályázatokon
indul, melyek megint csak
nagyrészt közpénzt kezelnek.
Vagyis nem határolhatjuk el
magunkat teljesen a politikától, kivéve annak közhatalmi
(politikai hatalmi) részétől,
amit az egyszerű polgár nem
tud befolyásolni. Viszont egy
közösség tagjainak joga és
kötelessége a közügyekben
részt venni, hogy jó döntések
születhessenek. E szerint, ne
bízzuk magunkat teljes mértékben a közhatalomra, mert
az így kisajátíthatja saját közös sorsunk irányítását.
Ahhoz, hogy a mi közös-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

ségünk megfelelő érdekérvényesítő képességgel, lobby erővel rendelkezzen, kell
egyfajta együtt gondolkodás,
belső konszenzus kialakítása
saját berkeinkben, sok-sok
kompromisszummal és türelemmel, megértéssel, nem
pedig egyéni, vagy szűkebb
csoport érdekek előtérbe helyezésével. Ezért kérem, hogy
olvassák el figyelemmel Borsos Mihály rövid eszmefuttatását, mely az egymással
szembeni bizalom erősítését,
egymás elfogadását szorgalmazza, az ember hite alapján.

dr. Kerényi Zoltán

mb. felelős szerkesztő

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu
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Az ateizmus meghasonulása
(A hit és a hitetlenség viszonya egymáshoz)
A hívőember nem kérkedik, nem hivalkodik, nem
dicsekszik, és főképp
nem veszi szájára Ura istene nevét. Egy hívő ember együtt él a lelkiismeretével, a bűn felismerési
képességével, a tisztességes élet iránti vággyal,
és csak a gyenge az, ki
folyton vétkezik, és szemben fordul a tízparancsolat tiltásával.
A farizeusok, az ókori bibliai zsidók követői liberális
szabadságban a valláson
belül szabadon éltek, és nem
képezték az Anyaszentegyház elővédnökeit.
A megváltó elhozza a
földre a teremtő akaratából
a bűnös világnak azt a keresztény szellemiséget, ami
később adja az emberiség
számára az erkölcsöt, s a
mindig követendő istennek
tetsző életformát, példát.
Mindenki hisz valamiben.
Nincs ember hit nélkül, csak
az
önmegvalósításuknak
folyamata közben sokan
bálványimádók lesznek, de
még annál is veszélyesebb,
ha önimádók lesznek. Az
önimádó emberek folyton
érdekeik alapján változtatják
a fontossági sorrendet az
életükben, és hamis eszméket kreálnak annak megmagyarázására. Ilyen filozófiai
eszme terméke a marxizmus
alapja is, ami az anyag lényegével apellál, és az ember
életében az önzést, a világi
élet materiális kohézióját állítja középpontba.

Az mondja, hogy hisz a
természet erejében, de kételkedik abban az erőben,
ami a természet erejét alkotta. Az mondja hisz önmagában, és nem kérdezi, hogy
ki ad erőt e hitre, és honnan,
és miképpen hihet a meglévő
képességeiben.
Nem fogadja el az ember
által fenntartott és működtetett egyházat, de elfogadja
rendező elvnek az ember hatalmát, és azok rendszerbe
foglalt társadalmi fejlődéseit.
Politizál, miközben nem
fogadja el, hogy a bölcsesség
isten ajándéka, majd kiátkoz,
miközben ugyanazzal a mozdulattal elköveti azt a bűnt,
amiért a másik felebarátját
kiátkozta.
Nem tudhatom, hogy milyen erős vára a magukat
jobboldalinak vallóknak a
hit, csak azt tudom, hogy a
hit által jobbak lesznek az
emberek, és önmegtartóztatóbbak lesznek a bűnökkel szemben. Mindez által
mindenki egy igazságosabb
világban élhet szűkebb hazájában a szép és szerethető
Magyarországon.
A politika és a hit találkozása vélhetően időtlen idők
óta közös.
A politikai közélet elképzelhetetlen felhangok, és allűrök nélkül, mert emberek
formálják, és az embernek
sajátja az önzés, sajátja az
irigység, valamint sajátja
a nagyzolás, vagy éppen a
színészkedés. „Színház az
egész világ” ami folyton iga-

zolja a valós történéseket.
Előttünk játszódik a 21. századi ember tragédiája számtalan színen, és nem tudjuk
a végét az életben játszott
színdarabnak. Véljük, itt sokan kapaszkodunk egymásba, de enyhül a kar, veszik
a barátság, az önzetlenség,
veszik a magyarság. Isten,
haza, család, mint valami
mennykő egyeseknek, úgy
fáj e szavak együtt csengése.
Lesz itt még egységes Magyarország? Félek koromnál
fogva nem érem meg. Azt
mindig tudtam, hogy a politika az nem a teológia tudománya, és nem is feltétlen
a Grál-lovagok sportja. De
hogy akkor, amikor ma már
minden, a világmindenség
történésnek
információja
előttünk és azonnal látva,
ismerve játszódik, amikor
több mint tízezer kilométer
távolságból az idő és a tér
felett közvetítünk gondolatokat, akkor izzik fel leginkább a gyűlölet, az ellenségeskedés, és veszik a hit, a
remény, a szeretet.
Idézet egy adventi üzenetemből a szeretetről:
„A szeretet nem gyarló, és
nem is önmagunkért való. A
szeretet az meg bizony mondom nektek, a szegényé, a
gazdagé, és mindenkié. És
mi egyenként, és együtt, de
mind osztozunk, osztozhatunk benne. Egyesülünk
mind a szeretet irgalmából,
és a Teremtő igaz akaratából. Merthogy nyáj az csak
egy van, és e nyájban mindannyian az Ő gyermekei va-

gyunk, és ekképpen ontjuk
is szét szeretetünket, ki
fukar-mód, ki szertelen túláradóan. Jut szegénynek,
családnak, hazának, egész
nemzetségünknek,
ártatlannak és gyakran még a
bűnösnek is. Jut egy csöpp
fény, jut egy kis szív-meleg,
egy kis szerető gondoskodás
Isten minden teremtményének. Álljatok hát meg! Tekintsetek hát önmagatokba!
Gyakoroljátok az irgalmas
bűnbánatot és bocsássatok
meg az eltévelyedőknek, az
ellenetek vétkezőknek. Nem
fontos hogy ki a Ti Istenetek,
hanem sokkal inkább fontos
hogy higgyetek az ember jóságában, s szerethetőségében. Bocsássatok meg úgy,
mint ahogy ezt tette az Úr fia
Jézus, küldetésével elhozva
közénk a megváltó boldogságot. Gyertyák lobbannak
a sötétségben, fénycsóva
tör az égre, induljatok hát
az igaz útra, és ne nézzetek
hátra, mert amit kerestek, a
jövőben leledzik.”
Hát e gondolatok mentén
kérlek Benneteket, hogy gondoljátok végig az életeteket,
s legyetek jobbak, megbocsátóbbak. Tiszteljétek a hívő
emberek szabadságát, identitását és hagyományszeretetét, mint ahogy konzervatív
felfogását is, tiszteljétek azt
az embert is, aki magát tarja
a teremtés középpontjának
a mindenhatónak. Legyen az
életünkben ez egy mérce, a
tolerancia.
Borsos Mihály
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Sikeres és eredményes volt Teszedd!
a komposztáló akció
Több hónapon át küldtük szorgalmasan az újság mellékleteként a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
pályázati támogatáson nyert forrásokból megvalósított
programról szóló tájékoztató füzeteket. Remélem többen
is eltették, főleg azok, akik utána igényeltek komposztáló edényt is, hiszen fontos tudnivalókat tartalmaz a szakszerű komposztálás „titkaival” kapcsolatban.
Sikeresnek azért nevezem
Látva a jelentkezést és a
az akciót, mert nem fulladt ér- rendelkezésre álló keretet,
dektelenségbe és eredményes- az utolsó pillanatban magam
nek pedig azért, mert minden is leadtam az igényemet, így
igénylőnek jutott. Nem tudom, személyesen is nyomon tuhogy mikor és ki határozta dom majd követni egy ilyen
meg, hogy a város családi há- komposztáló életútját. A
zas övezetei 21%-ának megfe- szerződés szerint 5 évig kell
lelő darabszámú komposztáló működtetni, bár jó lenne, ha
kerüljön kiosztásra, de éppen még 10 év múlva is szolgálennyien jelentkeztek. A mi vá- ná kis konyhakertünket. Mivel
lasztókerületünkben összesen már évek óta használunk egy
3 db maradt, amelyet átadtunk komposztálót, most már kettő
olyan körzetekbe, ahol túlje- is lesz, amit egyáltalán nem
lentkezés volt. Az igényeket a bánok, hiszen észrevehetően
jelenlegi feldolgozottság sze- szebb a termés, amióta tarint városi szinten is ki tudtuk vasszal berotátorozom az előelégíteni.
ző évi komposztot.

Közeledik a LIM-LOM akció!
Májusban ismét lesz LIMLOM akció! Amint már tudják
a kedves Olvasók, akinek van
érvényes szerződése a VG
Kft.-vel kommunális hulladék
szállítására, azok számára a
Társaság ingyenesen biztosít
lomtalanítási lehetőséget.
Ami a lakosságnak ingyenes,
azért a Kft. igen sok pénzt fizet, hiszen mind az elszállítás,
mind pedig a hulladék kezelése

is tetemes költséggel jár. Ezért
ez a lehetőség igen nagyvonalú,
és szerencsére sokan élnek is
vele. Bár a lomtalanításig még
több mint egy hónap van hátra,
azért tartottam fontosnak jelezni, mert nagyon sokan most a
tavasz kezdetén raknak rendet a
garázsban, pincében, padláson,
most kerülnek elő a kerti bútorok, most cseréli le a tulajdonos,
ha éppen a naptól már tönkre

Klímával a környezetért!

Bizonyára sokan emlékeznek még arra az
írásra, amely hasonló címmel jelent meg
nemrég az újság hasábjain. Most szeretnék
visszautalni erre a cikkre és szeretnék beszámolni személyes tapasztalataimról.
Mi még 2015-ben rendeltük meg a cikkben is
említett kedvezményes „H” tarifát, amely a környezetbarát fűtési technológiák esetében kérhető
a szolgáltatótól. A karácsonyi forgatag közepén
sajnos már nem sikerült elvégeztetni a beszerelést, de ami késik, nem múlik, január 25-én egy
mérőórával bővült a villanyóra szekrényünk, hála
a DÉMÁSZ-partner szerelő cégnek, aki igazán
lelkiismeretes munkát végeztek. Az óra 0-ról indult, digitális szerkezet. Most a Húsvéti ünnepek
alatt „jubiláltunk”, éppen 2 hónap telt el március
25-én, és én leolvastam a mérőórát. 216 kWh-t
mutatott, ami azt jelenti, hogy 2 hónap alatt 4968
Ft-ot fizettem a villanyáramért. Erről a mérőórá-

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
Mindenkinek sok sikert kívánok ehhez a tevékenységhez!
Falu György
önkormányzati képviselő
ment. Érdemes a kidobásra ítélt
lomokat egy helyen gyűjteni, hiszen május 14-15-én Katonatelepen is ki lehet helyezni a ház
elé a feleslegessé vált kacatokat.
A VG. Kft. által küldött számlalevelekben részletes tájékoztatót
találhatnak.
Sokan éppen a komposztáló
edény igénylésekor kértek tőlem
nyomtatványt, majd később jelezték, hogy igen, tényleg benne
volt a borítékban, csak ők azt
nem szokták elolvasni!

ról kizárólag a klíma üzemel, nem is tudom bontani a bekötést, a villanyórától egy kismegszakítón
át közvetlenül a klímaberendezésbe van kötve
a vezeték. Ez tehát azt jelenti, hogy a nappalink
fűtése, ahol munka után és hétvégeken az időnk
98%-át töltjük, 2 hónap alatt mindössze 5000 Ftba került. Ez nagyon kedvező, hiszen a lakás többi
részét éppen csak egy temperáló hőmérsékletre
fűtjük fel a gáz vagy vegyes tüzelésű kazánjainkkal.
A tapasztalatok tehát kitűnőek, jó szívvel ajánlom mindenkinek, nem nagy beruházás és hamar
megtérül. Nagyon kényelmes, persze feltéve, hogy
a család összetétele lehetővé teszi, hogy ne az
összes helyiséget fűtsük.
Aki már fűtésre is használja a klímát, ne feledkezzen el a szűrők rendszeres takarításáról
sem, ilyen körülmények között célszerű havonta
egyszer nagytakarítást végezni a berendezésen,
amit 15 perc alatt házilag is meg lehet csinálni.
Jó munkát!
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A
környezettudatos
gondolkodást erősítendő, évek óta országos
kampány
kíséretében
kerül megrendezésre a
Teszedd akció. Lényege, hogy olyan közterületen (pl. véderdőben,
buszmegállókban, stb.)
szedik össze az önként
jelentkezők a szemetet,
ahová nem igazán jut
közpénzből ember.
Őszintén szólva mélységesen felháborít, amit
egyesek művelnek, csokipapír, zsebkendő, cigisdoboz, sörösüveg, borosüveg és hosszasan lehetne
sorolni, mi minden van
szétdobálva közterületen.
Utak, kerékpárutak mentén, járdán, buszmegállóban. Nincs az a pénz, ami
elég lenne ezeket a területeket rendszeresen bejárni
és összeszedetni a szemetet mindenhonnan. Sokkal
egyszerűbb és OLCSÓBB
lenne, ha senki nem dobná
el az éppen kiürült dobozát, elhasznált zsepijét.
Ha már mégsem fontos mindenkinek a tiszta
környezet, akkor legalább
évente egy alkalommal
próbáljuk felhívni lakótársaink figyelmét erre a nem
kis problémára.
Minden kis közösséget, aki szeretne gyűjteni
2016. április végén a meghirdetett napokon, kérem,
jelezze szándékát e-mail
címemre, én biztosítok
1-2 sárga zsákot, valamint
kesztyűt is a szedéshez.
A gyűjtési napokon, ha
a szemét mennyisége indokolja, további zsákot
személyesen fogok a helyszínre vinni, ezt tőlem telefonon kérhetik majd az
önkéntesek.
Mindenkinek
megköszönöm a segítségét, akik
pedig az „elkövetők”, mármint akiknek a szemetét
most összeszedjük, kérem, gondolják meg magukat, mielőtt lendül a
kezük, benne a használt
pzs-vel.
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Emberek, arcok Katonatelepről
Beszélgetés Ferkó Lászlóval a „Ferkó tanya” tulajdonosával
– Gyermekkorodat Kecskeméten töltötted, tipikus
városi környezetben. Mikor
döntöttél úgy, hogy Katonatelepre költözöl?
– Mindig tanyára vágytam,
nagy volt a szabadság szomjam. Gyermekként Kecskeméten a Mária városban éltem,
később a Hunyadi városba
költöztünk. 1978-ban egy ismerősöm említette, hogy Katonatelepen osztanak építési
telkeket. Egy évvel később már
itt laktam.
1980-ban
mestervizsgát
tettem asztalos szakmában.
Ekkor ismertté váltam a településen, mint megbízható
szakember, munkámat, ami
nagyon sok volt, nagy örömmel végeztem. Idővel bővítettem tevékenységemet, mert
igény jelentkezett arra, hogy
tűzifát, gerendákat fűrészeljen
valaki.
Ezt is elvállaltam, majd vásároltam egy traktort, mellyel
talajmunkákat is lehetett végezni. Ekkor kerültem szoros
kapcsolatba a környék őslakosságával, akik elfogadtak és
megszerettek.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a természettel és a
lovakkal?
– Volt egy barátom, aki járt
lovagolni és mesélt lovas élményeiről. Tudat alatt mindig
a tanya járt az eszemben, a
tanya elégítette volna ki, nagyfokú szabadság vágyamat.
Volt egy film ahol egy ló volt
a főszereplő, aki megmentette egy kisfiú életét. Teljesen a
hatása alá kerültem. Elhatá-

roztam, hogy veszek egy lovat,
de senki nem vett komolyan.
1980. január első vasárnapján
megvettem életem első csikóját. Haza hoztam, de sem helyem sem takarmányom nem
volt, szerencsére a probléma
hamar megoldódott.
Így indult lovas életem. Azóta kb. 300 lovam volt. Előfordult az is, hogy egyszerre 28
db a mostani 12-vel szemben.
– Mikor döntöttél úgy,
hogy tanyát vásárolsz?
– Alvó oroszlánként mindig
vágytam rá és ez a lóval csak
erősödött. Mostani tanyám
mellett földmunkát végeztem.
Munka után feltettem a kérdést: „Maris” néni, tud eladó
tanyát?” Jó helyen kérdeztem,
mert a szomszéd tanya eladó
volt.
Átsétáltam és magával ragadott a környezet szépsége.
Akkor tudtam, hogy ezt meg
fogom venni! Ekkor 1984-et
írtunk.
Megvettem a családom nem

nagy örömére. A tanya épületét felújítottam, átalakítottam
és elhatároztam, hogy vendégeimmel megosztom az örömöt. Időközben a családom
is megszerette ezt az életmódot, és ma már két nagyobbik,
felnőtt gyermekem is aktívan
részt vállal a lovas programok
lebonyolításában, a táborok
felügyeletében.
Vendégváró tanyát építettem.1986-ban
elkezdtük
a vendégek fogadását. Már
volt 2 lovam és egy nyergem
és más házi állatok. Először
szerződést kötöttem a „Budapest tours”-szal és jöttek
a vendégek a világ minden
tájáról. Hamar híre ment a
tanyánkon főzött ételeknek a
szép környezetnek, szívélyes
vendéglátásnak.
Mivel nem ingyen dolgoztunk, lehetőségem lett a ló
állomány bővítésére. Pusztai
csikós programokat szerveztünk, aminek szintén jó híre
volt.
A 90-es évek elejétől a
programokkal
párhuzamosan elkezdtük szervezni a lovas táborokat. Óvodai, iskolai
csoportokat fogadunk egész
napos programmal, de természetesen egyéni lovagolni
vágyó vendégeket is szívesen
látunk. (3. fotó)
Baráti társaságok is jöhetnek hozzánk. Láthatják a tanyánkon élő állatokat, simogathatják, etethetik.
– Mit tervezel 2016-ra?
Lovardabővítést. Jelenleg
12 ló van a tulajdonunkban,

melyek alkalmasak gyerek és
felnőtt lovaglásra és pusztai
sétakocsizásra. A fogathajtást
is kipróbálhatják vendégeink.
Pusztai csikós programok már
nincsenek. Továbbra is fogadjuk vendégeinket programjainkra.
– Hol lehet titeket elérni?
– Van honlapunk: ferkotanya.hu/, Ferkó tanya lovas
udvar, Kecskemét Katonatelep
címen, és e-mailen: ferkotanya@gmail.com, valamint
telefonon: 0620/3414-183 és
0620/3466-545 számokon.
Itt élünk Katonatelepen.
Látjuk, hogy mi nincs, és azt
is mire lenne szükségünk. Egy
ismerősöm úgy fogalmazott,
hogy az itt élőket leszoktatták
a közösségi életről. Rengeteg
egyéni probléma megoldódna,
ha beszélgetnének a katonatelepiek egymással. Sokszor
idegenként állnak egymás
mellett a boltban, a buszmegállóban.
– Mi a véleményed az
előbbi gondolatokról?
– Nagyon hiányolok egy közösségi házat, ahol lehetne
szervezni kulturális programokat, kicsiknek és nagyoknak.
– Köszönöm a beszélgetést,
és további sikereket kívánok
nektek a magánéletben és
a „Ferkó tanya” működtetésében. Nagy szükség van rá,
hogy kitörjünk az „alvó városrész” szerepből, ilyen dinamikus jó kedélyű emberek segítségével.
Lejegyezte: Varga Zsolt
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Gyakran előfordul, hogy
beszélgetéseink semmitmondóan kezdődnek: Mi
van veled? A kérdésre pedig rövid válasz érkezik:
„semmi”. Aztán ha még
ezután is időt szánunk egymásra, kiderül, hogy azért
a „semmi” mögött mindig
van „valami”. Valami jó,
vagy rossz, valami új élmény, történés a családban, az illető életében. És
persze az is lehet, hogy
valóban nincs semmi. Pontosabban a semmi van… A
tartalom nélküli, monotonná vált élet, amiben nem
történik semmi rendkívüli, nincsenek kiszállások,
megállások, csak munka,
daráló, verkli, betegség.
Mindig ugyanaz, a fojtogatóvá váló semmi.
Április van. A vallási rovat
e hónapi cikke nem kötődik
egyik nagy egyházi ünnephez
sem, mert erre a hónapra nem
esik ilyen. Mondhatnánk, hogy
a „semmi van”. Jó-e, hogy ez
így van? Mit kezdjünk a „semmivel”?
Az ünnepeink kapcsán általában arról kesergünk – vagy
már nem is kesergünk – hogy
hamar elmúlnak, és nem marad belőlük semmi. Kétségtelen, hogy nem lehet állandó
érzelmi feszítettségben, vagy
ünnepi hangulatban létezni,
ám az sincs rendjén, hogy az
ünnepeinknek
gyakorlatilag
semmi, vagy minimális hatása van a hétköznapjainkra.
Ezért fel kell tennünk néhány
kérdést: valóban ünnep-e az
ünnep? Az ünnep jelent-e bármit is a pihenésen (vagy éppen
vendégváráson) kívül? A néhány hete mögöttünk hagyott
húsvét jelent-e nekünk bármit
is most?
Jézus tanítványai tipikus
példái annak, hogy egy nagy
élmény mennyire nyomtalanul tud elmúlni az emberben.
Találkoznak a feltámadott Jézussal, együtt vannak, aztán
egyszer azt látjuk, hogy nem
azt teszik, amit a feltámadás
fényében és élményével tenniük kellene. Visszamennek arra
a vidékre és ahhoz a munkához, amit még akkor végeztek,
mielőtt Jézussal találkoztak
volna. Mintha nem történt volna semmi. Mintha nem kaptak
volna világos útmutatást és
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Húsvét utáni hetek
feladatot. Úgy vélem, nagyban
hasonlítunk a tanítványokra, akiknek nem volt elég egy
döntő, meghatározó élmény a
feltámadott Jézussal való találkozás, hanem újabbra volt
szükség. Ha ők nem jártak úgy,
ahogyan Jézus tanította nekik,
akkor Jézus ment utánuk és
szólította meg őket újra. Tette ezt életük régi, unottá vált
keretei között, ami minden bizonnyal szorította is őket: már
megérezték, hogy az élet több,
de nem tudtak még igazán
hinni és remélni. A feltámadás
egyszerűen nem hatotta át
mindennapjaikat. Aztán mégis
megváltozott minden. Hittek,
érezték, hogy mellettük van az
élő Isten. Ők maguk hirdették
a feltámadást, mert már nem
a semmi, vagy az unott dolgok

a mindennapjainktól: Isten világa és a mi világunk között
nincs találkozási pont. Krisztus feltámadása a hétköznapjainkban is hatással akar lenni
ránk. Akkor, amikor a „semmi”
közepén ülünk, a magunk, a
családunk, a megélhetésünk,
a munkánk dolgaival vesződünk.
Ha Isten él…
– … akkor az életnek van
egy a láthatón és kézzel foghatón túli célja is. Olyan, amit
senki és semmi, még a legnagyobb törések sem vehetnek el
tőlünk.
– … akkor mindig van mellettünk valaki. Olyan, aki meghallgat és válaszol. Lehet,
hogy nem úgy és nem akkor,
ahogyan és amikor gondoljuk,
de biztosan időben.

hetetlennek tűnik. Nincs is ezzel semmi baj. A tanítványok,
Jézus legközelebbi ismerői,
amikor látták Őt feltámadottként, két csoportra oszlottak.
Voltak, akik leborultak előtte,
a többiek kételkedtek. Még a
tanítványok is. Azok, akikről
azt gondolnánk, mindenféle
nehézség nélkül tudtak hinni.
Jézustól egyszer egy ember segítséget kért, fia gyógyulását. A Mester azt mondta: ha hiszel, tudok segíteni.

határozták meg őket, hanem
a bizonyosság, a remény. Az
az üzenet, amiről hitték, hogy
mások „semmi”- szerű életét
is meg tudja változtatni.
Az üzenet egyszerű: Isten
él! Létezik, alkot, teremt, jelen
van, formál, erősít, imádságot hallgat meg, vígasztal, reményt ad és még ki tudja, mi
mindent tesz.
Sokan vannak, akik hiszik,
hogy Isten létezik, csak éppen
úgy gondolják, hogy távol van

– … akkor azzal a derűvel
élhetjük az életünket, hogy bár
a jövőt nem ismerjük, de ismerjük azt, aki kezében tartja
a jövőt is.
– … akkor felnyílhat a szemünk a „semmi” közt a valamire, a hétköznapi csodákra.
– … akkor tudhatjuk, hogy
a halállal szemben a győztes
oldalon állunk. Az élet után az
életbe vezet az út.
Lehet, hogy mindez távolinak, megfoghatatlannak és hi-

Az illető azt válaszolta: „Hiszek, légy segítségül hitetlenségemen”. Azt hiszem ez
a legőszintébb mondat, amit
elmondhat az ember: szeretnék hinni, de nem tudok. Adj
hitet! Az ember fia meggyógyult.
Életünk nagy „semmijei”
között, talán mi is imádkozhatnánk így a hétköznapokban!
Laczay András
lelkész

Laczay András
lelkipásztor
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2016 tavasza csak lassan akar megérkezni, a szokásosnál hűvösebb, csapadékosabb időjárás késleltette a
rügyfakadást, a talaj sem melegedett fel kellő hőmérsékletekre. Az enyhe tél miatt viszont továbbra is nagy
veszélyt jelentenek az áttelelő növényi kártevők, és csak
arra várnak, hogy a fakadással egy időben támadhassanak. A természet késői ébredése viszont lehetőséget ad
néhány olyan kerti teendő elvégzésére, ami más években esetleg már késői lenne.
Idén, a hagyományos őszi
gyümölcsfaültetés helyett, az
enyhe tavaszi időjárás lehetővé teszi a március végi, április
eleji munkálatokat. A tavaszi
ültetéskor azonban van néhány
dolog, amit feltétlenül szem
előtt kell tartani, ha a termelők
azt akarják, hogy megmaradjon és teremjen a fa.

TAVASZI GYÜMÖLCSFA
ÜLTETÉS
A jelenlegi tendencia szerint a faiskolákból a növények
leghamarabb októberben kerülhetnek ki, így a csemeték
csak november elején, közepén jutnak el a termelőkhöz.
Az ősz utolsó hónapja viszont
általában nem szolgál ültetéshez ideális körülményekkel,
ezért sokan kényszerülnek
arra, hogy a téli fagyokat elkerülve, tavasszal kezdjék meg a
munkálatokat. Az őszi ültetés
azért maradt meg a köztudatban, mert régen a faiskolák
2 éves oltványokat adtak ki,
amelyek hamarabb befejezték
a vegetációt, mint a mostanában forgalmazott 1 éves oltványok. A 2 éves növényeket
már októberben kiültethették
a termelők, így a csemetéknek volt elég ideje megfelelő
gyökérzetet ereszteni és felkészülni a hidegre. A gyakorlat
azonban azt mutatja, hogy a
jelenleg forgalmazott, kevésbé
ellenálló, fiatalabb oltványok
kiültetését érdemesebb ősz
helyett tavaszra ütemezni.
Mire szükséges okvetlenül
odafigyelni tavaszi telepítés
esetén?

TALAJHŐMÉRSÉKLET
A sikeres ültetéshez nem
elég, hogy a talaj jegesedést
elkerüljük. Ahhoz, hogy a növény életképes maradjon, legalább 8-10°C-os földbe kell
ültetnünk. A talaj
hőmérséklete természetesen
összefügg a levegő hőmér-

sékletével, ezért amíg nem
melegszik fel az idő nagyjából 10-15°C-ra, felesleges ültetéssel próbálkoznunk, mert
nem indul meg a növény gyökeresedése.

CSONTHÉJASOK
TELEPÍTÉSE
Vannak olyan gyümölcsök,
amelyeket nem is érdemes
hagyományos módon ősszel
kiültetni. Mivel a csonthéjasok
meglehetősen érzékenyek a
téli időjárási viszontagságokra, ajánlott őket tavasszal beszerezni a faiskoláktól, és melegebb földbe ültetni. Tehát ha
őszibarackot, kajszibarackot,
meggyet vagy cseresznyét
akarunk ültetni, pár héten belül elérkezik a cselekvés ideje.

MILYEN MÉRETE LEGYEN
AZ ÜLTETŐ GÖDÖRNEK?
Ültetéskor az sem mindegy,
mekkora teret adunk a facsemetének. A gödör kiásásakor
vagy fúrásakor fokozottan kell

akár 10-20 liter vizet is elbír,
ám hogy az öntözővíz ne párologjon el róla egy napsütéses tavaszi délutánon, fel kell
kupacozni a növényt. A kifejezés azt jelenti, hogy a facsemete köré földhalmot építünk,
amely segít megőrizni a talaj
nedvességét. Ez az ideiglenes
földkupac 2-3 héten belül eltávolítható.
Dr. Kerényi Zoltán

ügyelni arra, hogy az kétszerese, háromszorosa legyen az
oltvány gyökérzetének, illetve hogy a növény pont olyan
mélyre kerüljön, mint a faiskolában volt, hogy ideális lehessen a gyökerek fejlődése.

GYÖKEREK IGAZÍTÁSA
Tavaszi ültetéskor külön
figyelmet kell fordítani a gyökerek metszésére. Az őszi
eljárással szemben ilyenkor
csak a gyökerek végét kell egy
kicsit visszavágni. A gyökérmetszésre azért van szükség,
hogy meg lehessen szabadulni
a törött gyökérvégektől, és
segíteni lehessen a hajszálgyökerek fejlődését.

FELKUPACOZÁS
Ültetéskor mindig hangsúlyos momentum a talajtaposásos tömörítés után az öntözés.
A frissen kiültetett facsemete

TRÁGYÁZÁS
Ha mindenképpen trágyázni
szeretnénk a földet, amelybe
ültetünk, nem szabad elfelejteni, hogy az oltvány gyökerei
nem érintkezhetnek a trágyával. A trágya és a g y ö k é r ze t
között feltétlenül földréteget
kell képezni, ugyanis a gödör
betemetésekor a trágya elkezd bomlani, akár 60-70°C-ra
is felmelegszik, e hőmérsékleten pedig a 15-20 cm földdel
el nem választott gyökerek
egyszerűen megfőnek.
Akik ősszel szeretnének
szőlőt telepíteni, most kell a
szaporítóanyag termelőknél
megrendelni az anyagot, hogy
gyökereztetésére, vagy oltásra kerüljenek. A Katonatelepi
NAIK Szőlészeti és Borászati
Kutató Állomásnál nagy választékban rendelhetők különböző szőlőfajták, kedvező
áron. A választékról a Kutatóban részletes tájékoztatást
adnak.
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Fontosabb áprilisi teendők
• Melegigényes zöldségfélék
(bab, póréhagyma, mángold,
csemegekukorica, kobakosok)
magvetését a szabadföldbe el
lehet kezdeni. Már kiültethetjük a korai fejes káposzta, a
karalábé, a kelkáposzta palántáit és elvethetjük a bimbóskel
magját is.
• Kúszó növények (hajnalka,
tűzbab, egynyári komló, sarkantyúka, szagosbükköny stb.)
magjait most kell elvetni. Ezek
a növények 2-3 méter magasra is felfutnak, ezért kiválóan
alkalmasak a terasz árnyékolására és a lugasok befuttatására. Gyors növekedésükhöz
bőséges víz- és tápanyag ellátásra van szükségük!
• Gyep levegőztetése: ha a

pázsitban a téli hónapok folyamán elszaporodtak a mohák,
akkor most meg kell szüntetni.
Erre a célra kiváló, elektromos
árammal működő gépek állnak rendelkezésre. A nagyon
mohás foltokra ki kell szórni
négyzetméterenként 5-6 dkg
oltott mészport, amely csökkenti a talaj savanyodását.(A
savanyodás a Katonatelepi viszonyok között ritkább)
• Cserepes szobanövények
átültetésének is most van az
optimális ideje! A cserepéből
kinőtt növényt emeljük ki, a
földet óvatosan rázzuk le a
gyökerekről és az elhalt, valamint túlságosan megvastagodott gyökérágyakat vágjuk le.
A növény föld feletti részéről

is távolítsuk el az elhalt ágakat
és leveleket, szükség esetén
most messük meg a szobahárs, a mályvarózsa hajtásait
és ültessük el a növényt kissé
nagyobb cserépbe, friss, tápdús és a növény igényeinek
megfelelő kémhatású (lúgos,
vagy közömbös) földbe.
• Tavaszi metszés: tapasztaltabb kertész a tavaszi rügyfakadás után is metszhet, mert
nem dörzsöli le az ilyenkor
már erre érzékenyebb rügyeket. Sőt virágzásban metszve
pontosabban tudjuk a termést
szabályozni, és állítólag egyes
betegségeket is kevésbé terjesztünk a metszőollóval, fűrésszel. A legtöbb tapasztalat
a lombos állapotban végzett
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nyári zöldmetszéshez kell,
ilyenkor nehezebb átlátni a növényzetet, viszont ez a növény
számára a legkíméletesebb,
ekkor gyógyul leggyorsabban a
sebzés is.
A metszésre tanító, „A
metszés gyümölcsei” című
DVD-tanfolyamon megismerkedhetünk az ültetéskor szükséges metszési fogásokkal, a
gyökérzet metszésével és a
zöldmetszés praktikáival is.
A hobbikertészeknek ajánlott,
a kerti gyümölcsfákkal 10-10
percben foglalkozó oktatók
mindenki által követhető, elsajátítható, gyakorlatias útmutatást adnak a több és szebb
gyümölcsöt
eredményező
metszéshez. Ez az oktató DVD
és kiskönyv megrendelhető
Bálint gazda honlapján (www.
balintgazda.hu)

Növényvédelem áprilisban
A kártevők szaporodását figyelemmel kell kísérni és időben védekezni kell. A későbbi metszések után még mindig be lehet iktatni egy lemosó permetezést. A márciusi
időjárás ebben az évben szeszélyes, hűvös, csapadékos
volt, a gyümölcsfákon a rügyfakadás kicsit elhúzódott.
Ilyen esetben meg kell ismételni az őszibarackfák levélfodrosodás elleni permetezését – főleg ha hideg, esős az
idő –, Kuprikol 50, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Delan
700 WDG vegyszerekkel.
• Áprilisban jelenik meg a szilvánál, a ringlónál, a mirabellánál a poloskaszagú szilvadarázs. Ez egy nagyon kicsi, kb. 0,5
cm-es, majdnem kizárólag sárga színű kártevő. Az időjárástól
függően április eleje és vége között bújik ki, és azonnal ellepi a
virágzó fát. Lerakja a petéit, majd kifejlődik a lárva. Ezek mintegy 5 hét elteltével lehullnak a földre, és befúrják magukat a
talajba, ahol áttelelnek.
• A jó öreg ütögetős módszerrel sok lárvát felfoghatunk, és
elpusztíthatunk.
• Terítsünk reggel (ekkor a rovarok még merevek) egy világos terítőt vagy nagyobb csomagolópapírt a fa alá, és ütögessük
vagy rázzuk erőteljesen a fa törzsét.
• Ezt ismételjük néhány napon át, és a lepotyogott lárvákat
semmisítsük meg.
• A kajszibarack- és meggyfák szintén ilyenkor fertőződnek
moniliával. Hosszan tartó esős, nedves, hideg időjárás esetén
az érzékeny cseresznye- és a szilvafákat is megtámadhatja a
betegség. A virágokon keresztül fertőz, a virágok barnulnak, elhalnak, a gomba behatol az ágakba, és egész ágrészek elhalását
okozza. Permetezni közvetlenül virágzás előtt (amikor a virágok 5-10%-a van kinyílva) és a virágzás befejeztével kell Signum
0,075%-os oldatával (7,5 g / 10 l víz). A köszméte vagy egres
amerikai lisztharmata ellen is használható a Signum, 10 g / 10
l víz koncentrációban. Kiskereskedelmi csomagolásban kapható
még a Discus. Ott, ahol a betegség gyakori, virágzás előtt kell
permetezni, majd két hét múlva a kezelést megismételni.
• A levéldarazsak a szilván, körtén, almán jelentős károkat
okoznak, a gyümölcs korai férgességét, hullását. Védekezni közvetlenül sziromhullás után kell ellenük. Szilvára, körtére a Decis

EW 50 a regisztrált szer, almára a Bulldock 25 EC és a Reldan
22 ajánlott.
• Az almafákat virágzás előtt varasodás és lisztharmat ellen
kell permetezni. A lisztharmattal fertőzött rügyek jól láthatóak,
ezeket metszéskor le kell vágni. Lisztharmat ellen leghatásosabbak a kéntartalmú szerek. Ilyen a Kumulus WG és a Thiovit Jet.
Varasodás ellen ajánlottak a Delan 700 WDG, Folpan 80 WDG
és a Tercel, a kontakthatású szerek első permetezésre, amikor
még kicsi a levélfelület, hatásosabbak. A permetezést a virágzás
után meg kell ismételni.
• Az alma- és körtefákon az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a levélatkák. A kéntartalmú vegyszerek ellenük is védenek. Szintén ajánlatos a szőlőben elvégezni egy korai permetezést Kumulus WG-vel és Thiovit Jettel. A levélatkákon kívül a
lisztharmat vesszőkön áttelelő képleteit is gyérítik.
• Múlt ősszel a csapadékos időjárás következtében a diófákon
elszaporodtak a termés barnulását okozó gombák (gnomóniás
betegség) és baktériumos – xantomonászos – betegségek. Virágzás előtt érdemes a kisebb, még elérhető fákat megszórni
Kuprikol 50-nel. Elvirágzás után ajánlott ezt a vegyszerezést is
megismételni.
• A rózsákon a levélsodró rózsadarázs okozza a levelek csőszerű összecsavarodását. Az imágó április végén rajzik, Karate
Zeon 5 Sc vegyszerrel védekezhetünk ellene; ez a levéltetvekre
és sok egyéb rovarkártevőre is hatásos.
• Palántázás előtt 2-3 nappal a magról kelő gyomok ellen
Stomp 330 EC-t használhatunk. A talajba kell bedolgozni 40–
50 ml / 100 m2 adagban. Nagy segítség a gyakran öntözésre
szoruló zöldségfélékben és akkor, ha csak hétvégeken tudunk a
kertünkbe kimenni. A fűféle gyomokra az Agil 100 EC gyomirtót
használhatjuk, magról kelő fűféle gyomokra 5–8 ml / 100 m2,
tarackbúzára 10–15 ml / 100 m2 adagban. Gyomirtó használata
esetén fontos megakadályozni a vegyszernek a szomszédos kultúrákra való elsodródását.
• Gyomirtó használata után a permetezőt azonnal mossuk ki
mosószódával, és többször öblítsük ki vízzel, nehogy a következő
permetezéskor kárt tegyünk a kultúrnövényekben. A vegyszereket mindig az élőírt töménységben használjuk. (www.ujszo.com)
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A hónap növénye: Kerti Jácint (Hyacinthus orientalis)
A kerti jácint, vagy közönséges jácint, ismertebb
nevén simán Jácint, régen
jószagúnak is nevezték. A
jácintfélék családjába tartozik. Rendkívül népszerű
kerti növényfaj. Hagymás
évelő növény. Már több
mint kétezer fajt tenyésztettek ki.
Származása Északnyugat
Szíriából és Libanonból, valamint Délnyugat-Ázsiából,
és Törökországból. A 16. században került Európába.
Leírása:
Hagymája 3-7 cm, átmérőjű. Levelei hosszúak a szélességük általában három
cm körüli, szálasak, lédúsak.
A virágszár gyakran 35-40
cm is lehet. Füzérvirágzata
van, a füzéren lehet száz, de
annál még több virág is. A
virágok csengettyű vagy harang alakúak. Tavasszal virágzik, a fehértől, a sárgán,
rózsaszínen, pirosas-vörösön, kéken át egészen a lila
árnyalatokig pompázik. Bódítóan finom illatával hívja
fel a figyelmet.

Igényei:
A jó vízelvezetésű, humuszban, tápanyagban gazdag
talajt és a napos vagy félárnyékos helyet kedveli. A vizes, nedves földben elrothad
a hagymája. Fagytűrő, és a
fejlődéséhez elengedhetetlen
a téli pihenő időszak. Az enyhe időjárású, meleg helyeken
nem termeszthető.
Dísznövényként
régóta
termesztik. Franciaországban parfümök illatanyagához
felhasználják. A termesztésében Hollandiának is nagy
szerepe van. Finom illata és
élénk színvilága miatt előszeretettel termesztik. Termesztett növények virágai jóval
dúsabbak, mint a vadon élő

fajoké. Vannak olyan fajtái,
ami a szobai hajtatásra is alkalmas.
Gumóit szeptember- és október hónapokban ültethetjük
el. Amit tavasszal vásárolunk,
előnevelt növényeket, azokat
elvirágzás után, nyugodtan
ültessük ki a kertbe.
A hagymát nem kell évről-évre felszedni, nyugodtan
a talajban maradhat. Elvirágzás után várjuk, meg míg magától elszáradnak a hajtásai.
A hagymának a következő évi
tápanyag utánpótlás miatt
szüksége van rá, így ne vágjuk le.
Ültetése:
A megvásárolt hagymát
elültethetjük, a balkonunkra,

ládába, cserépbe vagy kertünkben virágágyásba, fa alá,
fűközé. Az ültetését augusztustól egészen novemberig
megtehetjük, de a szeptember és az októberi hónapok
a legalkalmasabbak erre. Ha
sikerült számára az ideális helyet megtalálni, akkor
csúcsával felfelé körülbelül,
10 cm mélységbe helyezzük
a hagymát. Öntözzük meg,
majd takarjuk be földdel.
Már csak egy teendőnk
maradt, hogy megvárjuk, míg
tavasszal kihajt és virágzik.
A jácint évről-évre egyre kevesebb csengettyűt hoz, ezért
érdemes
szükségszerűen
cserélni az állományt. Öntözést és tápanyag utánpótlást
igényel.
Figyelem a növények, toxikus alkaloidokat tartalmaznak, főleg a hagyma erősen
mérgező. Fogyasztásra nem
alkalmas, sőt kifejezetten
tilos étkezési célra felhasználni. Ezt fontosnak tartom
megjegyezni, mivel kaptam
már olyan kérdést, hogy a
vöröshagymát helyettesíthetjük-e vele.

A rablótámadás is megelőzhető
A közelmúltban több alkalommal tudósított
a média közterületen elkövetett rablásokról.
Ezek a jogsértések is megelőzhetők!
KÉRJÜK FOGADJÁK MEG AJÁNLÁSAINKAT!
A közterületen elkövetett erőszakos bűncselekmények jelentős része megelőzhető, ha gyalogosan nem rövidíti le útját
rosszul kivilágított mellékutcákon, üres telkeken, elhagyott területeken keresztül.
– Kerülje a sötét utakat, parkokat, inkább tegyen kerülő utat
a megvilágított, lehetőleg forgalmas utcákon át.
– Lehetőség szerint a forgalom irányával szemben menjen,
hogy gépkocsival ne lehessen észrevétlenül megállni Ön mögött illetve az úttesten haladó motorról, kerékpárról ne tudják
táskáját eltulajdonítani.
– Járdán igyekezzen az úttest felőli oldalon közlekedni, hogy
az esetlegesen mellékutcából, kapualjból kilépő támadó nehezebben érje el.
– Ha rendszeresen közlekedik gyalogosan sötétedés után,
fontolja meg hangriasztó vásárlását, amit a közterületen közlekedése során tartson könnyen elérhető helyen.
– Amennyiben késői időpontban van programja, próbálja
megszervezni,
hogy családtag, ismerős gépkocsin hazavigye, vagy hívjon
taxit.
Amikor hazaér kérje meg a gépkocsivezetőt, hogy várja meg
míg Ön bejut a házba.

Az utcán tartsa kézitáskáját közel a testéhez, ellenőrizhető
helyen. Takarja el drága, vagy drágának látszó ékszereit.
Ha rendszeresen kocog vagy kerékpározik, próbálja változtatni útvonalát és az időpontokat, ragaszkodjon a jól kivilágított, forgalmasabb útvonalakhoz.
– Ha ténylegesen megtámadják, joga van megvédenie magát, üssön, rúgjon érzékeny testrészre (ilyenek a torok, a térdek, a gyomor, a herék), közben kiabálással hívja fel magára a figyelmet. Támadás közben lehetőleg ne essen pánikba,
mindenképpen próbálja megjegyezni támadójának jellemző
vonásait.
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf.: 302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27,
Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98
Mobil:: +3620/560-5146
e-mail: elbir@bacs.police.hu
web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/
bunmegelozes
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Miért veszélyesek az emberre a kullancsok?
Európában tucatnyi fertőzést terjesztenek a kullancsok. Ezek közül két
betegség van, amiről okvetlen tudnunk kell:

KULLANCS ENCEPHALITIS
(A KULLANCS ÁLTAL
TERJESZTETT AGYVELŐGYULLADÁS)

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

védelem csak a teljes oltási sor
esetén biztosított, nem éri meg
kockáztatni!
Lázas betegség egyéb klinikai tünetek nélkül szinte sohasem a kullancs által terjesztett
fertőzés következménye.

LYME KÓR
Bakteriális fertőzés, nevét egy amerikai kisvárosról
kapta, ahol az első járványt
észlelték. Lappangási ideje
változatos, 1 naptól 1 évig terjed. Legjellegzetesebb tünete a
többnyire a csípés körül kialakuló bőrpír. Csak több napos
fennállás, fokozatos növekedés és legalább 5cm átmérő
esetén szabad kórismézni.
Ha a fenti kritériumok teljesülnek, akkor, és csakis akkor,
antibiotikumot kell rendelni.
A folt „kokárdajellegét” szinte
mindenki hangsúlyozza, pedig
az esetek nagyobbik felében ez
nem figyelhető meg. A kisméretű folt esetén a kokárdajelleg a Lyme-kór ellen szól!
A vérvizsgálatnak a típusos
esetekben nincs diagnosztikus
haszna!
Kezeletlenül az arcon kialakuló bőrpír (a fül mögötti
kullancsot csak igen ritkán
fedezik fel) arcidegbénuláshoz
vezethet.
Láz csak ritkán, főleg gyermekeknél fordul elő.
A Lyme-baktérium (Borrelia burgdorferi) okozhatja az
alábbi megbetegedéseket:
• Agyhártyagyulladás. Ellentétben a legtöbb idegrendszeri gyulladást okozó fertőzéssel, ez ritkán jár látványos

megjelenését követő napokban már arcidegbénulás és
agyhártyagyulladás alakulhat
ki, ezek kezelése bonyolultabb,
és persze a szövődmények
miatt is gyors diagnózisra van
szükség. Az ilyen esetekben is
specialista feladata a teendők
meghatározása.
2. a Lyme-kórhoz tartozó
szívizomgyulladás. Ez nagyon
ritka, és nem is szokták felismerni. Mivel a szív ingervezető rendszerét támadja meg a
kórokozó, ezért alacsony pulzusszámmal jár, adott esetben
ijesztő kórkép. Eszméletvesztést okozhat.

A tünetek miatt kardiológiára kerül a beteg, és függetlenül attól, hogy eszébe jut-e
valakinek a kóreredet, előbbutóbb
antibiotikum-kezelés
nélkül is meggyógyul. A korrekt diagnózis megállapításával meg lehet előzni további
szövődmények kialakulását. A
fentieken kívül indokolt, hogy
a Lyme-betegségben járatos
szakemberhez kerüljön a beteg a szemmozgató idegek
bénulása, vándorló érzészavar
vagy izomgyengeség esetén.
A térdízület duzzanatával a
betegek többnyire reumatológushoz kerülnek, ahol a
pontos diagnózis tisztázása
előtt az ízületet megcsapolják, majd szteroid kezelésben
részesülhetnek. Ez a szteroid
azonban szinte gyógyíthatatlanná teszi a Lyme okozta ízületi gyulladást.

A KULLANCS KISZEDÉSE:
Csipesszel, cérnával, tűvel egyaránt eltávolítható, de
különböző, akár a gyógyszertárakban is kapható, előre
gyártott eszközökkel (kullancs
kiszedő kanál, speciális kul-

Folytatás a következő oldalon

A lappangási idő általában 1
hét körül van, kivételesen ritkán 1 hónap is lehet. Típusos
esetben kétfázisú betegség.
Az első 2-3 napban kisebb
láz, majd pár napos tünetmentesség után kiugró magas láz
és heves fejfájás, hányás, szédülés, izomfájdalom kíséri az
idegrendszeri tünetek kialakulását, melyek eszméletzavarhoz, bénulásokhoz vezethetnek.
A legsúlyosabb esetben gépi lélegeztetésre is szükség lehet. A
betegség 1 százalékban halálos, 10 százalékban maradandó bénulással gyógyul. További
30-40 százalékban szellemi és
fizikai károsodás marad vis�sza. Terápiás lehetőségünk
nincs, csak a tüneti kezelés.
A kullancs encephalitis sohasem jár légúti tünetekkel!
A legsúlyosabb – akár halálos – következményekkel járó
kórképpel szemben rendelkezésünkre áll védőoltás.
Idehaza az utóbbi másfél évtizedben a korábbi háromszázról évi ötven körülire csökkent
a regisztrált esetek száma, míg
szinte egész Európában jelentősen megnőtt a betegség gyakorisága.
Ausztriában a lakosság
nagy részét átoltották, ennek
köszönhetően az esetszám a
korábbi években észleltek tizedére csökkent.
Magyarországon 1991 óta
kapható a védőoltás, az azt
követő 4 év alatt 2 millió adag
fogyott, és valószínűleg ennek
köszönhetően 1996 óta a korábbi évekhez képest a felismert esetek száma a hatodára
csökkent.
A kullancs encephalitis elleni
oltóanyagnak Magyarországon
két típusa van forgalomban, de
az oltási sort célszerű ugyanazzal az oltóanyaggal befejezni,
amellyel az oltásokat megkezdték. Fontos, hogy megbízható

tünetekkel. A fejfájás, hányinger szinte törvényszerű. Vándorló fájdalmak és érzészavarok is kísérik.
• Szívizomgyulladás, mely
ritka. Jellemzője, hogy rövid,
pár hetes lappangási idő után
jelentkezik. Meglassult pulzusszámmal társul, gyakran
mesterséges ritmusszabályozó- (pacemaker-) beültetésre
szorul a beteg.
• Ízületi gyulladás, ami főleg a térdeken jelentkezik átlagosan 3 hónapos lappangási
idő után. Mindig aszimmetrikus, hullámzó, magától is
elmúlik, majd másutt előjön.
A jelentős, messziről látható
duzzanat ellenére a beteg tud
járni, a fájdalom mérsékelt.
Amennyiben a kullancscsípés utáni órákban gyorsan
terjedő, fájdalmas vagy erősen viszkető folt keletkezik és
három napon belül elmúlik,
rendszerint allergiás reakció
következménye, nincs mögötte
fertőzés!
Általános szabály, hogy nem
a gyors, hanem a megalapozott diagnózisra kell törekedni.
A leggondosabb fizikális védelem sem garantálja, hogy
nem csíp meg minket kullancs.
A Lyme-kór ellen nincs lehetőségünk védőoltással védekezni.
Mikor forduljunk orvoshoz kullancscsípés után?
Csak, ha valamilyen tünetünk, panaszunk van. A légúti betegségek sokkal gyakoribbak, mint a kullancs által
terjesztett fertőzések. Számtalan írás említi, hogy a Lyme-kór, vagy a kullancs által
terjesztett vírusos agyvelő- és
agyhártyagyulladás „influenzaszerű” tünetekkel jár. Ez
tévedés. Az előbbi betegségek
egyike sem jár légúti tünetekkel, mint azt már említettem.
Sürgős ellátást indokol:
1. az arcon kezdődő Lyme-folt esetén. Ezt rendszerint a fül mögötti kullancscsípés okozza, így egy olyan
kört kell elképzelni, melynek
centruma a fül mögötti régió,
de a körből csak a fül előtti,
közel függőleges csík látható, ami napról napra vonul
az orr irányában, ahol aztán
rendszerint el is tűnik. A folt
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lancs csipesz stb.) is megtehetjük. A legfontosabb az,
hogy minél előbb, és minél
gyorsabban történjen meg. A
cérnás módszer különleges
előnye, hogy egy cérnaszálat
bármikor előhúzhatunk, akár
a ruházatunkból.

TILOS!

A kullancs krémmel történő bekenése, párakötések

n
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készítése. Ha összenyomjuk a
kullancs testét, a benne lévő
kórokozókat – mintha egy fecskendő dugattyúját nyomnánk
meg – magunkba préseljük.
Hasznos tanácsok:
Mit tegyünk, és mit ne tegyünk kullancscsípés esetén?
• Amennyiben beszakad a
kullancs szájszerve (nem a
feje, mint mondani szokták),
nem kellene vele tovább bajlódni, mert ebben már nincs
érdemi mennyiségű fertőző
anyag, hagyni kellene, hogy
magától kilökődjön. A további felesleges piszkálásnak
köszönhetően a csípés helye
másnapra begyulladhat, így
a Lyme-kór betegség gyanúját keltheti. Ennek okán nem

mentesülünk a felesleges antibiotikum-kezeléstől.
• A csípést követően a
Lyme betegség megelőzésére
antibiotikum szedése indokolatlan, sőt ez nem veszélytelen
dolog! A nem megfelelő men�nyiségű gyógyszer a kórokozót
nem pusztítja el, de a jellegzetes bőrpír kialakulását megakadályozza, így a fertőzés
rejtve maradhat, és a diagnózis szinte lehetetlenné válik.
• Érdemes tudni, hogy a
vérvizsgálat a Lyme-kór irányában a csípést követő napokban teljesen értelmetlen.
A vizsgálat alapja, hogy a
vérben ellenanyagokat tudunk
kimutatni, ezek termeléséhez
azonban több hét kell. Megbízható eredmény reményében

2016. április
csak hetek múlva érdemes
elvégeztetni a vizsgálatot. Sajnos a kereskedelmi forgalomban kapható tesztek minimum
25 százalékban hamis pozitív
eredményt adnak. A kullancsot célszerű megőrizni, mert
a fajmeghatározás segítheti a
klinikai diagnózist.
A kullancsban kimutatott
kórokozó még nem jelenti,
hogy meg is fertőződtünk, viszont pánikot kelt. Ugyanakkor
a negatív lelet ellenére is kialakulhat a fertőzés.
Végül még egy hasznos tanács! Vegyünk egy jó nagyítót,
mert nem minden kullancsnak látszó dolog bizonyul kullancsnak a nagyító alatt!
Dr. Serfőző Katalin
háziorvos

Iskolai beiratkozás 2016
2016. április 14. csütörtök és 2016. április 15.
péntek 8-19h lesz az iskolai beiratkozás azoknak a
gyermekeknek, akik 2016.
szeptember 1-jén megkezdik az 1. osztályt.
Ahogy minden év júniusában
elballagtatjuk végzős diákjainkat, úgy minden tanévben felkészülünk a következő tanév
első osztályosainak fogadására. Segítséget igyekszünk adni
az óvodásoknak az iskolára
való felkészülésre és a szülőknek az iskolaválasztásra.
Ez egy egész program sorozatot jelent tanítóknak, óvodásoknak egyaránt. Már ősszel
elindítottuk „Ovi-suli” foglalkozásainkat, ahol különböző
témákban vehettek részt iskola előkészítő foglalkozásokon
a nagy csoportos óvodások.

Játszhattak drámajátékokat,
mondókáztak, ismerkedtek a
számolás tudományával, írás
előkészítő feladatokat kaptak,
és együtt készültek a „Nyitnikék” elnevezésű óvodásoknak
szóló rajzpályázatunkra. Iskolánk is részt vett a Corvina
intézményeinek iskola börzéjén február végén. Kétnapos

rendezvénysorozaton vehettek
részt az óvodások húsvéti szünetet megelőzően. Meghívást
kaptak az ovisok és ovónénik
a Tavaszi fesztivál keretében
megrendezett Csörömpölők
koncertünkre. Másnap egész
délelőttös programot felölelő
Nyílt napot tartottunk szülőknek, gyerekeknek egyaránt. Itt
bemutattuk az iskola kínálatát.
Órákat látogathattak a leendő
1. osztályos tanító néninél.
Közös foglalkozásra várták az
óvodásokat a jelenlegi 1. osztályosaink. Játék várta a nagycsoportosokat az informatika
termünkben. Bemutatkoztak a
citerások, kosarasok és megtekinthető volt a rajzpályázatunk kiállítása is. Délután
tartottuk a pályázat díjkiosztó
gálaműsorát. Ünnepi műsorral
a Dráma szakkörösök készültek. A kiállításra 200-nál is
több óvodás korú gyermekrajz

érkezett. A zsűri döntése alapján két korcsoportban 12 díjazott alkotás lett, és a Katonatelepi Óvoda iskola előkészítő
csoportjának közös munkája
különdíjban részesült.
Azt gondolom az iskola
számtalan lehetőséget kínált
arra, hogy bemutatkozzon, a
szülők betekintést nyerjenek az
itt folyó színvonalas munkáról.
A szülőkben előnyként fogalmazódott meg a városi nagy
iskolák harminckettes osztálylétszámával szemben az itteni
húsz körüli gyermeklétszám. A
bemutatók alapján többen már
most eldöntötték, hogy jövőre
gyermeküket szeretnék hangszeren taníttatni, volt olyan,
aki a kosárlabda sportban lát
gyermekének nagy lehetőséget, többeknek nagyon tetszett
a rajzműhelyünk munkája és a
könyvtárunk helyben nyújtott
programjainak kínálata.
Az iskolai beiratkozás két
napján iskolánk titkári irodájában várjuk reggel 8 és 19 óra
között a Mathiász Iskolába beiratkozó gyermekek szüleit. Az
óvodában előzetesen tartandó
szülői értekezletünkön a helyi iskolára vonatkozóan valamennyi információt megkapják
a szülők és a beiratkozáshoz
szükséges nyomtatványokat is
átadjuk a hozzánk iratkozóknak.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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Két fronton is országos döntő
Sikeres heteken vannak
túl a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia mathiászos diákjai.
Először az U11-es mezőny
lépett pályára a katonatelepi
„arénában”. A hazaiak célja
az volt, hogy megismételjék a
tavalyi bravúrt és iskolai gárdaként jussanak az ország
legjobb klubcsapatai közé.
Ehhez nem kellett más, mint a
Bajai Bácska FKE fiataljainak
legyőzése, akár egy ponttal is.
A „teltházas” összecsapáson
magabiztos siker született:
Kecskeméti KA Mathiász - Bajai Bácska 60-32. A fél iskola
ott volt rangadón. Zúgott az
„ÁSZ-ÁSZ-MathiÁSZ!!! A második mérkőzésnek már nem
volt tétje a városi csapatunkkal
játszottunk. Most ők győztek

(legutóbb mi), de mi már megelőztük őket összesítésben.
Döntő júniusban. A csapat
tagjai: Balázs Kovács Levente,
Benda Gábor, Gulyás Máté,
Herczeg Dávid, Hévizi Dóra,
Ladovszky János, Kéri Krisztofer, Kovács Gergely, Sütő Márton, Sörös Roland, Szúrnyák
Zsombor, Rácz Dávid.
Az U12-esek mezőnyében
szintén iskolai csapattal lettünk a régiónkban 16 egyesületi csapat közül a másodikak.
Ez önmagában is bravúros teljesítmény. Lakosa Zsolt edző
úgy gondolta, hogy az országos döntőbe jutáshoz ebben a
korosztályban „erősítenünk”
kell. A szabályok adta lehetőséggel élve, a már kiesett
másik akadémiás csapatból
„igazoltunk” pár játékost. Bár

így már nem csak ászokból áll
a csapat, de a cél szentesíti az
eszközt, s a cél pedig ebben
a korosztályban is az „elitbe”
kerülés. A húzóerőt így is a mi
fiaink jelentik, de tömegben és
magasságban nagy segítséget
jelentett a kapott öt kosaras.
Megérte a változtatás, bajai,
szolnoki, hódmezővásárhelyi
csapatok legyőzése után már
csak egy újabb szolnoki együttes állhatott a legjobbak közé
jutás útjába. Az eredmény:
Szecska Sáskák – Kecskeméti
KA Mathiász 38-54. Jellemző,
hogy kosarainkból 50 pontot
a katonatelepiek szereztek.
A csapat mathiászos tagjai:
Benda Gábor, Gulyás Patrik, H.
Szabó Bálint, Kovács Bálint,
Kovács Gergely, Ladovszky János, Rácz Dávid.

Környezetvédelmi előadás
A Mathiász János Általános
Iskola valamennyi tanulója két
alkalmas időpontban, (2016.
február 3. és 2016. február
10.) környezetvédelmi programon vehetett részt, Lázár
János (A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány
kuratóriumi elnöke) szervezésének köszönhetően. A programok Fazekas István koordinálásával valósultak meg.
Mindkét alkalommal egy-egy
órás foglalkozást tartott külön
az alsó, és külön a felső tagozatosoknak. Az előadások témája és tematikája ugyan nem
változott, azonban az előadó
hangvétele és előadásmódja,
tökéletesen alkalmazkodott a
hallgatóság életkori sajátosságaihoz.

Az első alkalomra az előadó
egy kifejezetten erre a programra írt mesés történetre
fűzte fel környezettudatos
szemléletű előadását, melynek során a mesehősök és így
a gyerekek is megismerkedhettek a fő energiaforrásokkal,
azok tulajdonságaival, felhasz-

nálásával. Ebből a témából
ügyesen átvezetve, a gyerekeket aktív részvételre ösztönözve, beszélgetésbe kezdett
velük arról, hogy ők mit tehetnek közvetlen lakókörnyezetükben annak érdekében, hogy
tudatosabban használják fel a
rendelkezésükre álló energi-

Még egy eseményről számolhatunk be. A KKA U13-as
és U16-os fiú csapata rangos
bécsi nemzetközi kupán vett
részt. A majd ötszáz csapatot
és több mint ötezer versenyzőt felvonultató jamboree-ól
rengeteg élménnyel és tapasztalattal térhettek haza a játékosok. Katonatelepet U13-ban
Fruktusz Kevin, Kovács István,
Simon Róbert, Zsitva Zoltán,
Valkai Zsolt míg U16-ban Nagy
Milán képviselte.
A diákolimpiai küzdelmek
még csak most kezdődnek.
Mondanunk sem kell, hogy a
sulink csapata szinte minden
korosztályban nagy reményekkel várja az összecsapásokat…
Lakosa Zsolt
testnevelő tanár

át, ezzel is elősegítve földünk
védelmét. A második alkalommal, kvíz kérdéses vetélkedő
formájában dolgoztatta fel a
diákokkal az első előadásban
érintett témákat. A gyerekek a
környezetvédelemmel kapcsolatos eddigi tudásukat egy új
nézőpontból megvilágítva tovább mélyíthették az előadás
sorozat révén.
Az előadó, a gyerekeknek
programhoz való hozzáállásából, megnyilvánulásaiból
annyi inspirációt gyűjtött,
hogy szándékában áll ezt a
témát a Mosolyra hangolók
elnevezésű főként gyerekeknek játszó együttesével is feldolgozni.
Kisberk Hella
tagintézmény vezető
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REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN – BIBLIA, MŰVELTSÉG, ÉLMÉNY
Kedves Szülők!
Az idei tanévben Kecskeméten, az állami iskolákban és óvodákban több mint 900 gyermek
(ebből 31 katonatelepi hittanos) vesz részt heti rendszerességgel református hittanórán.
2016. szeptember 1-től minden állami általános iskolában tanuló (1-8 osztályos) gyermek számára
lehetőség nyílik a református hit- és erkölcstan órát választani.
Miért érdemes a református hit- és erkölcstan mellett dönteni?
Többek között azért, mert:
nagy gyakorlattal rendelkező hitoktatóink évezredes értékrendet közvetítenek,
a hittanórákon gyerekszerűen, korszerű ismeretet mélyítünk el szeretetteljes légkört kialakítva.
A döntés az Önöké!
Döntésük meghozatalában segítségükre lehetnek az alábbi tájékoztató kisfilmek:
Mi történik egy alsó tagozatos református hittanórán?
https://www.youtube.com/watch?v=m_8DBpqRrGc
Mi történik egy felső tagozatos református hittanórán?
https://www.youtube.com/watch?v=-E357xqqcMk
Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!

A Katonatelepi Baba-Mama klub április havi programkínálata:
• április 5. kedd 09:30-tól „Így tedd rá” zenés-néptáncos
foglalkozás Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/alk.)
• április 12. kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes)
• április 14. csütörtök 10 órától Zenés-mondókázós-ringatós
foglalkozás Mecséri Krisztivel (700 Ft/alk.)
• április 19. kedd 09:30-tól „Így tedd rá” zenés-néptáncos
foglalkozás Kolozsváriné Oldal Henriettel (900 Ft/alk.)
• április 21. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás
István bácsival (700 Ft/alk.)
• április 26. kedd 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes)
A programokhoz a helyszínt a Katonatelepi Fiókkönyvtár biztosítja! Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel!
Nagysolymosi Andrea védőnő

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók)
és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a.
Tel.: +3676 76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)
Rendelő: +3676 471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),
Rendelő:+3676 471 503
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea
(+3630 590 1819) +3676 507 916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187),

Rendelő:+3676 471 503 minden kedden 12:30-13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a.,
Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,
kedd, csütörtök: 13-18 óráig
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Szálláshelyek: Jegenye Panzió: Kecskemét, Katonatelep, Lombos u. 48.
Tel. +3676 471 213
Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3676 471 486
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

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

