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Április – Szent György hava, Bika hava, Szelek hava,
Báránytor (rügyezés) hava, Virághozó
Tisztelt
Katonatelepiek!

Dr. Fischer László:
Magyarnak maradni
Mert nékik úgy tessék,
ne engedd, hogy
magyarságod
mások eltemessék.
Nem törhetnek össze
sanda igazságok,
soha nem sérthetnek
csalárd pimaszságok.
Ha felforr is
újra és újra a véred,
néked is szól,
üzen a lélek, a konok,
ha meggyötörten is:
Kiált, biztat, zokog,
sír ma tenéked,
együtt zeng véled
a nemzeti ének.

Április hava már mindenképpen a kikeletet, a télből
való kilábalást vetíti elénk,
bár szeszélyességében ez a
hónap talán a legbizonytalanabb, legalább is, ami az időjárást illeti. Április különösen
bővelkedik jeles napokban,
eseményekben. A hónapot
Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik,
melynek jelentése „megnyitni”
– ez valószínűleg utalás az
ekkor kinyíló természetre. A
hónap közkeletű elnevezései
többnyire a régi, népi hagyományokból erednek: Szent
György hava, Bika hava, Szelek hava, Báránytor (rügyezés)
hava, Virághozó, vigasztaló
Szent György hava… Néhány

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

érdekesebb jeles napról szeretnénk megemlékezni a következő sorokban

Április 1.: IV. Károly, az utolsó
magyar király halálának
évfordulója
IV. Károlyt 1916. december
30-án koronázták meg Budapesten. A koronázásra a Mátyás-templomban került sor,
ahol – a koronázások történetében első ízben – a magyar
himnuszt énekelték, nem az
osztrákot. Vele együtt magyar
királynévá koronázták feleségét, Zita magyar királynét,
akivel még 1911-ben kötött
házasságot. 1918. november 11-én Ausztriában, 13án eckartsaui nyilatkozatával
Magyarországon lemondott

(Folytatás a 2. oldalon!)

Kérek mindenkit, hogy részvételével tisztelje meg a
2018. április 8-i országgyűlési választásokat!
Ez a választás nagyban különbözik az összes
eddigitől. Ma az ország,
Kecskemét,
Katonatelep
jövőjét elsősorban a külpolitikai események határozzák meg, leegyszerűsítve
az, hogy a magyar kormány
milyen mértékben, mekkora erőfeszítések árán
próbál kiállni a magyar
társadalom képviselete érdekében. Nem szabad ezt
a kérdést alábecsülni. Ez
a választás most erről szól
és nem másról. Mindenki
eleget hallott már pro és
kontra. Egy dolog van hátra:
eljönni és lelkiismeretünk,
meggyőződésünk szerint
szavazni – bármi is legyen
a szavazat.
A demokrácia alapja a
részvétel. Jöjjön el tehát
mindenki és adja le szavazatát!
FIGYELEM! MOZGÓ URNA
IGÉNYÉT KÉREM,
JELEZZE NEKEM A
30/621-0898-AS SZÁMON.
Falu György

Folytatás az 1. oldalról
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uralkodói jogairól. 8 gyermeke közül Habsburg Ottó még a
200-es évek elején is aktívan
politizált, és szívügyének tekintette a magyarok sorsát.

Április 6.:
Ybl Miklós születésnapja

2018. április

te. Ennek az eseménysornak
volt kiemelkedő csatája Muhi
mellett, ahol IV. Béla királyunk
csapatai nagy vereséget szenvedtek a tatár túlerőtől. A csatát egy évig tartó megszállás
követte, a tatárjárás megtizedelte az ország lakosságát,
területének nagy részét pedig
pusztasággá változtatta. A
Mohácsi csata mellett talán ez
volt történelmünk egyik legsúlyosabb veresége.

Április 16.:
Katona József
halálának évfordulója

Lovag Ybl Miklós (Székesfehérvár, 1814. április 6. –
Budapest, 1891. január 22.)
magyar építész, a 19. század
egyik legnagyobb magyar mestere, a historizmus európai
jelentőségű képviselője. Legismertebb művei a budapesti
Magyar Állami Operaház, a
Fővámház (ma a Budapesti
Corvinus Egyetem főépülete),
a Várkert és külön érdekesség
számunkra, hogy a mai is létező és működő Kecskeméti
evangélikus templom is az ő
tervei alapján készült.
(Forrás: http://ybl.bparchiv.
hu/fohomlokzat-33)

Április 11.: A költészet napja,
József Attila születésnapja
József Attila a 20. század
talán legkiemelkedőbb költője, aki tragikus sorsa, élete
mintegy megtestesíti azt a sok
szenvedést, amit a magyar
emberek átéltek, különösen a
20. században. A költőóriásról
korábbi lapszámainkban többször megemlékeztünk, nem
véletlen, hogy éppen ezt a napot szentelték a költészet napjának is. Az ünnepi alkalomra
a Kultúra rovatban emlékezünk mostani számunkban.

Április 12.: A muhi csata
évfordulója
A tatárjárás nemzetünk
egyik nagy tragédiáját jelentet-

Katona József a magyar
drámairodalom kiemelkedő
alakja, Kecskemét szülötte,
ahol 1830-ban, igen fiatalon,
38 évesen, szívinfarktusban,
éppen a Városháza előtti téren
halt meg. Az írója halála után
„legelső nemzeti drámává”
magasztosult Bánk bán elhomályosítja Katona többi művét, holott a színművek mellett jelentős költeményeket
írt (Idő, Andal, Gyermek-kor),
több fontos, színházi és dramaturgiai kérdésekről szóló
tanulmány szerzője volt, és
értékes kutatásokat végzett
Kecskemét város történetéről.
(Forrás: wikipédia)

Április 19.
Fellner Ferdinánd építész
születésnapja
Talán kevésbé ismerik ennek az egyébként osztrák
építész nevét, de Kecskemét
arculatában jelentős szerepe
van az ő tervező irodája által
megálmodott csodás színházi épületnek, a mai Kecskeméti Katona József Színháznak. A városnak egy méltó
színházépületre volt szüksége, amelynek a felépítését el
is határozták az 1889-es középület-építési program keretében, a helyét azonban csak
meglehetősen sok vita után,
1894 májusában jelölték ki.
Bár a patrióták Kecskeméten
is tiltakoztak, mégis a két,
bécsi, színháztervező specialista, Ferdinand Fellner és
Hermann Helmer kapta meg
– pályázat kiírása nélkül – a
megbízást. A páros 1872-ben
hozta létre közös irodáját, s
onnantól kezdve negyven�nyolc, ebből Magyarországon

tizenegy színház felépítése
fűződik a nevükhöz, köztük
olyan jelentős művekkel, mint
a budapesti Népszínház (később Nemzeti Színház) és a
Vígszínház. Sokan ez utóbbi
kicsinyített másának tartják
a kecskeméti színházat, ami
nem is annyira meglepő, hiszen gyakorlatilag egy időben, 1895–1896-ban épült fel
mind a kettő. A neobarokk,
eklektikus stílusú teátrum
a Fellner és Helmer-cég talán legszebb, legjobb arányú
színházépülete. (Forrás: sulinet.hu)
(Forrás: ertektar.
kecskemet.hu)

Április 22.:
A Föld Napja
A Magyarországon 1990
óta megrendezett napot korábban, 1970. április 22-én
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató indította meg a
Föld védelmében.
A kezdeményező, azóta az
alternatív
energiaforrások
híres szakértője lett. Azóta
a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. A mozgalom mögé
állt már az indulásakor több
millió amerikai és ezután világszerte elterjedt. Célja a
környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása és akciók szervezése, melyek egyre
sürgetőbben lépnek fel életterünk megóvása érdekében.
Remélhetőleg idén is részt
fog venni ezen a megemlékezésen a Mathiász iskola is,
ahol köztudottan igen környezettudatos szemléletre nevelik a diákokat.

„Szakonyi Károly: Földanyánk hátán (részlet)
E héten volt a Föld napja,
április huszonkettedikén, s
mi ismét fogadkoztunk, jók
és rendesek leszünk, gondoskodni fogunk róla, hogy még
sokáig élhessen. Nem leszünk
hálátlanok, hanyagok, felelőtlenek, mondtuk, szeretni fogjuk nemcsak az ünnepén, hanem mindig és szakadatlanul.
Ezen a napon reggeltől estig,
vagy estétől reggelig, ahogy
fordult a bolygónk, szerte a
világban szóhoz jutottak a
környezetvédők, a tudósok;
gyermekkórusok zengték a
Föld dicséretét, minden kontinensen megemlékeztek róla
gyermekei, az emberek. Figyelmeztették egymást, hogy
már számos egyezményt írtak alá nemzetközileg a védelmére, de tenni is kell valamit, nemcsak kinyilatkoztatni
a jóra való szándékot. Igyekezzenek hát a kormányok,
a társadalmi szervezetek és
általában az emberek óvni a
természetet, mert bajban van
a Föld.”

Április 24.:
Szent György napja
Sárkányölő Szent György
napja, vagyis Sárkányölő
Szent György ünnepe, aki
évszázadokon át a lovagok,
fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények, s utóbbi
időkben a cserkészek patrónusa. . Az állatok Szent György
napi első kihajtásához számos
hiedelem és szokás fűződik,
valójában ezt a napot tekinti a
néphagyomány az igazi tavasz
kezdetének.
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,,Én csak Katonatelep tanító nénije voltam…”
Fazekas Ferencné Erika tanító nénit és családját úgy
gondolom, hogy nagyon sokan ismerik. Harminc három
éven keresztül gyermekeinket, unokáinkat tanította türelemmel, nagy-nagy szeretettel a betűvetésre, emberségre, család és hazaszeretettre. Élete, munkássága ma
is példaértékű. Éppen ezért, hogy mindenki megismerje
őt a ,,tanító nénit” ,ezért készítettem vele ezt az életút
interjút.
– Kedves tanító néni, sze- jához kötődnek. Drága Nagyretném, ha az időszekerére szüleimnél töltöttük az összes
ülne és visszamenne azon iskolai szünetet. Nálunk nem
az úton, amelyet végig járt úgy volt, mint a köztudataz elmúlt 80 évben. Kérem, ban, hogy a nagymamáknál
meséljen nekünk.
mindent szabad. Szigorú, de
Nagyon régen, 8 évtizeddel nagyon következetes, szereezelőtt, 1938-ban születtem, tettel teli nevelést kaptunk ott
szeretett városomban Baján. is. Kiragadva, hogy mennyire
Édesanyám részéről voltunk, “tanító néni “ voltam már 5-6
bajaiak, aki szintén tanítói vég- éves koromban is 2 összezettségű. Édesapám banktiszt- gyűjtöttem 6-7 kisgyereket az
viselő volt. Ketten voltunk test- utcából, nálunk homokoztunk,
vérek, a Bátyám kutató vegyész. babáztunk,
főzőcskéztünk.
Sajnos Ők már nincsenek kö- Minden alkalommal hazamezöttünk. Háborús gyermek lé- netel előtt a magam módján
vén 7 éves koromban kerültünk megmosdattam Őket, és úgy
végleg Kecskemétre. A Pásthy mentek haza. Nagyon emlékeKároly Általános Iskolában vé- zetesek maradnak a sugovicai
geztem a nyolc osztályt, ma fürdések.
Zrínyi Ilona Általános Iskola.
– Hol szerzett diplomát?
Abban az időben a tanító kép- Ha megkérhetem, meséljen
zés a 8 osztály elvégzése után első munkahelyéről is.
kezdődött, és öt évig tartott.
– Tanítói diplomát 1957– Először is beszéljünk ben a Kecskeméti Állami Taa családi háttérről, amely nítónőképzőben szereztem.
arra ösztönözte önt, hogy a A gyakorló iskolánkat nagyon
pedagógusi pályát válassza. érdekesen kaptuk. Az Oktatási
– A hivatástudatot, ha lehet Osztály kiküldöttje egyenként
örökölni, akkor nekem volt olvasta a fogadó iskolákat, aki
honnan. Anyai részről Nagy- elsőnek jelentkezett azé lett a
papám és Édesanyám, apai hely. Állítom a 23 végzős 90%oldalról a Nagymamám és két nak halvány sejtelme sem volt
Nagynéném voltak pedagógu- hova került. Nekem a Lajossok. Egész véletlenül minden- mizsei Központi Iskola jutott.
ki tanító volt. Sajnos nem volt A mai napig hálás vagyok,
lehetőségem, hogy Őket taní- hogy ott kezdhettem a nagytani láthassam. Hihetetlenül betűs életet. 40 fős testülethangzik, mikor 5 éves körüli be, többnyire idősebb kollégák
lehettem, a szokásos kérdésre közé kerültem. Tőlük tanultam
“ Mi leszel, ha nagy leszel?”- meg a precizitást, napra készmindig azt válaszoltam: tanító séget. Rengeteget segítettek,
néni, de én tanítani is fogok. támogattak. Jó visszaemlé(azért válaszoltam így, mert kezni arra az évre!
Édesanyám nem gyakorolta a
– Eljött a családalapítás
hivatását.) Ilyen háttérrel nem ideje. Kérem, mutassa be
volt kérdés, hogy milyen pályát élete párját, akivel itt élték
válasszak.
mindennapjaikat. Ha jól tu– Van olyan kedves gyer- dom, a kedves férje volt az
mekkori emléke, amelyet iskola igazgatója? Milyen
szívesen megosztana ve- előnye és hátránya volt,
lünk?
hogy azonos munkahelyen
– Nagyon sok kedves emlé- dolgoztak?
kem van, melyek 90%-ban Ba– 1957 nyarán, Zamárdiban

Fotó: Banczik Róbert

Beszélgetés Fazekas Ferencné Erikával

Erika néni átveszi a gyémántdiplomáját 2017-ben

egy táborban ismerkedtünk
meg. Ő volt a tábor vezetője,
én ifi vezető voltam. Elég gyorsan peregtek az események,
Karácsonykor volt az eljegyzésünk, májusban az esküvő.
Nem voltam még 20 éves. Drága Férjem akkor szakfelügyelő
volt, én a Pedagógus Árvaházban tanítottam.1961-ben jöttünk Katonatelepre. Férjemet
kinevezték az iskola igazgatójának. Egy helyen tanítani,
különösen úgy, hogy a férjem
a főnököm, nem egy könnyű
eset. Ez az állapot 29 évig tartott. Nagyon jól tudtuk kezelni
ezt a helyzetet. Nagyon fontos
volt, hogy ne az “ Asszony “
irányítsa a főnök férjet. Részemről ez gond nélkül ment.
Egyetlen fóbiám volt, ha közeledek beszélgető kollégákhoz,
ne hallgassanak el, mert az
bizalmatlanságot jelent. Nem
volt ilyen. Előnyöm nem származott abból, hogy Ő volt a
főnököm.
– Kedves tanító néni,
megkérem, hogy csak egy
pár szóban mutassa be családját is. akik szintén itt élnek közöttünk.
– Két gyermekünk született
Andrea és Péter. Az általános
iskolát itt végezték Katonatelepen. Mindketten jogászok
lettek. A jó Isten megadta azt
a biztonságérzetet, hogy itt
laknak Kecskeméten a közelemben. Egy nagymamának
megengedett, hogy az unokáival dicsekedjen. Négyen vannak 2 kislány, 2 fiú. Mind a négyen elvégezték az egyetemet,
2 közgazdászunk, egy környezetmérnök-vegyészünk, és egy
régészünk van. Úgy érzem, na-

gyon szeretjük egymást. Nem
utolsó sorban a menyem Erzsike, a vejem Gyuszi, mintha
a gyermekeim lennének. Napi
szinten tartjuk a kapcsolatot
mindenkivel. Értük érdemes
élnem!
– Tudom, hogy pedagógusnak lenni nem egy kön�nyű hívatás. Soha nem volt
az, de talán ma még sokkal
nehezebb megfelelni az elvárásoknak, mint valaha.
Ön hogyan látja a mai pedagógusok, és a tanulók helyzetét?
A mi nehézségeink egészen
más jellegűek voltak. mint a
mai pedagógusoké. Nagyon
nehéz megbirkózni a hatalmas
követelményekkel. Úgy érzékelem, hogy a gyerekek feszültek, nem tudják hova helyezni önmagukat a rájuk zúduló
rengeteg elvárástól és információtól. Több reformot megéltem aktív munkám idején, de
1970, a nagy reform óta, nem
tud kialakulni egy hosszú távú
stabilitás. Nagyon nehéz állandóan váltani. A másik, amiről
jó lenne leszokni: nem kell
mindenkiből tudóst faragni.
Egy jó szakember aranyat ér.
Csak felületesen lehet ebben
a hatalmas ismeret halmazban eligazodni. Elmélyültebb,
minőségi munkára kellene törekedni, ami csakis a terhek
csökkentésével
valósítható
meg.
Harminchárom év a pályán
igen hosszú idő. Több ezer
gyermeket tanított meg az
írás, olvasás, számolás rejtelmeire. Tudom, hogy tudásunk alapja mindig kisiskolás
korunkban készül el. Csak jó
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alapokra lehet építkezni! Ön
hogyan látja ezt?
Ha szabad, pontosítanék,
a pályán 38 évet töltöttem, s
ebből 33 évet Katonatelepen.
Egyetértek Önnel, hogy az alapozáson nagyon sok múlik. Ez
olyan, mint egy épület felépítése, ha nem stabil az alap a
felépítmény összedől. Ezért is
utaltam az előző kérdésénél
a minőségi munkára. Különösen vonatkozik ez az első osztályra, ahol egy életre döntő,
hogy milyen fokon tanult meg
a gyermek írni és olvasni. Később arra már nincs idő, hogy
a hiányosságokat pótoljuk.
– Több évtized tapasztalatait ismerve, hogyan alakult
a diákok tovább tanulása?
Vajon hány gyermek szerzett diplomát, akik idejártak a katonatelepi iskolába?
– Őszintén megvallva a
jelenlegi helyzetet továbbtanulás terén nem ismerem.
1994-ig voltak olyan évek,
hogy mindenki továbbtanult.
Megállták a helyüket a tanítványaink a középiskolában is.
Nagyon sok kiváló szakemberrel büszkélkedhetünk. Vannak
tanáraink, tanítóink, jogásza-
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ink, mérnökeink régészünk, és
még sorolhatnám a büszkeségeinket. Az én háztartásomban is, ha elromlik valami, a
tanítványaim, akik orvosolják
a bajokat.
– Miért ajánlaná ön az itt
lakóknak, azt hogy ide járjanak a gyermekeik iskolába?
Lehet, hogy most sokan elfogultsággal fognak vádolni.
Tanítottam 30-35 fős osztályban, de 20-22 fősben is. Amíg
a kisebb létszámú osztályban
minden gyerekre jutott időm,
ami egy első osztályban nagyon fontos, addig ezt nagy
létszámban képtelenség megtenni. Az sem mindegy, hogy
naponta több órát kell utazniuk, vagy az utazás helyett
nyugodt körülmények között
felügyelet alatt vannak. Ebben
az iskolában a felszereltség is
példaértékű. Ez nem toborzás
a részemről ez a valóság.
– Milyen érzés találkozni itt Katonatelepen a volt
diákjaival, akik közül némelyiknek már felnőtt gyermeke, unokája van?
– Nincs is annál jobb érzés,
mint amikor az utcáról beköszönnek, a boltban megkér-

dezik, hogy miben segíthetek
Erika néni, a buszon átadják a
helyüket. Sokukkal együtt örülök, amikor megmutatják gyermekeik esküvői, vagy unokáik
fényképét. Ez az érzés a 38 év
jutalma.
– Kedves Erika tanító
néni, hogyan érzi magát
egészségileg?
Nem vagyok elégedetlenkedő, panaszkodó típus. Ebben
a korban el kell fogadni, hogy
bármi előfordulhat. Megpróbálom mindennek a jobbik
oldalát megtalálni. Mindennek
megvan a maga miértje. Sokat gyalogolok, kertészkedem,
Köszönöm, a körülményekhez
képest jól vagyok!
– Hogyan telnek napjai?
El kell mondani, hogy ön a
számítógép ismereteit is
elsajátította. Hogyan is történt ez?
– Nem ismerem azt a fogalmat, hogy unalom. Kert, olvasás, keresztrejtvény, na meg a
vezetés, amit nagyon szeretek,
bőven kitöltik a napokat. Egy
napom 3 évvel ezelőtt nagyon nyűgös volt. Megijedtem,
hogy ezt hívják unalomnak.
Azon mód vettem a telefont,
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megrendeltem az internetet
és laptopot. Négy nap múlva
minden lakáson belül volt. Az
unokáim nagyon büszkék voltak rám, a gyors elhatározás,
és megvalósítás miatt. Két
és fél óra alatt Ákos unokám
megtanította a legfontosabbakat. Azóta kitárult a világ.
– Szokta e olvasni az újságunkat? Talál e benne olyan
témát, ami önt is érdekli?
– Rendszeres olvasója vagyok. Elsődlegesek az iskolai
hírek, de mondhatom, minden
érdekel. Nagyon örülök, hogy
már milyen régóta és talpon
van Katonatelep, kis hazánk
híradója.
– Kedves Erika tanító néni,
nagyon szépen köszönöm a
beszélgetést. Kívánok önnek
nagyon jó egészséget. Az hiszem, hogy mondhatom azt,
hogy a katonatelepiek nevében
is köszönöm áldozatos munkáját. Legyen még itt közöttünk
nagyon sokáig, ne siessen,
mert még ezután jönnek a dédunokák, akik szintén be fogják aranyozni életét!
(Lejegyezte: Nagy L. Éva)
Az interjú megjelent a
„Montázs” magazinban is.

A pusztulás talán hangosabb,
de nem erősebb az életnél!
Egy parasztember az ötéves
kisfiával szokása szerint elindult a vásárra a mintegy 10
kilométerre lévő városba. Útközben át kellett kelniük egy
folyón. A híd mindössze néhány ingatag deszkából állt,
amelyek már meglehetősen
korhadt fapilléreken nyugodtak. Amikor az apa kisfiával a
hídhoz ért, megdöbbenve látták, hogy a folyó erősen megáradt, így a szokottnál sokkal
erősebb és sebesebb a sodrása. A híd nyikorogva imbolygott az áradat nyomása
alatt. A kisfiú ijedten ragadta
meg apja kezét, aki nyugtatva
simogatta meg a buksiját, s
azután határozott léptekkel
átvezette a rémült gyermeket a hídon. Amikor visszafelé indultak a vásárból, már
besötétedett. Amikor a folyó
felé közeledtek, már messziről hallották az erős zúgást.
„Apa, én nem merek átmenni

a hídon! Én félek! Sötét van,
mély a víz, belefulladunk!” –
panaszkodott a fiú. Az apja
azonban a karjába vette őt és
így biztatta: „Ne félj! Neked rá
se kell lépned a hídra, majd
én átviszlek! Legjobb lesz, ha
elalszol, s észre sem fogod
venni, amikor átkelünk!” Így
is történt. A gyermek elaludt,
s másnap reggel kis fehér
ágyikójában, épen és kipihenten ébredt föl. Nem is érzékelt semmit abból, amikor
apja karjaiban áthaladt a félelmetes folyó feletti ingatag
hídon. Nincs mitől félnünk:
ilyen a halál is!
A földi ember számára a
pusztulás mindig a véglegesség fenyegető rémét hordozza magával.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy bárki vagy bármi
sokkal könnyebben elpusztul,
fölemésztődik, mint ahogyan keletkezik. Mennyit kell

dolgozni, küzdeni, hogy az
ember egy kis vagyont gyűjtögessen össze, s aztán egy
gazdasági válság hónapok
alatt kiragadja a kezünkből.
Mennyit kell teljesíteni, bizonyítani ahhoz, hogy valakinek végre egy biztosnak
tűnő állása, karrierje legyen,
s a munkanélküliség egyik
napról a másikra beteheti a
kaput a reményeink mögött.
Milyen sokat kell virrasztani
egy-egy gyermek ágya felett,
milyen sokat kell tanítgatni,
türelemmel nevelni, amíg
szép ifjú fiatalemberré vagy
lánnyá serdül, s egy baleset
egyik pillanatról a másikra megfoszthat tőle. Milyen
hosszú időbe telik, míg egy
emberi kapcsolat igazi barátsággá vagy szerelemmé érik,
s néhány keresetlen szó tönkreteheti. Minden követ megmozgatunk, hogy szeretteink
egészségét, életét óvjuk,

gyógyítgassuk, és a halál végül mégis földbe fekteti őket.
Igen, a pusztulás, a nemlét, a
semmi annyival, de annyival
természetesebbnek, erősebbnek tűnik, mint a lét, az élet!
Akkor miért van hát, hogy
mi emberek mégsem tudjuk
elfogadni természetesnek?
Miért van, hogy nem tudunk
fájdalom, csalódottság nélkül
napirendre térni az elmúlás,
az elveszítés, a nemlét fölött,
pedig mennyire megszokhattuk volna már??
Igen, az ember hozzá van
szokva az elveszítéshez, az
elmúláshoz, a pusztuláshoz,
de nem tud belenyugodni!
Különösen a véglegesség, a
romlás, a veszteség véglegessége és visszafordíthatatlansága az, ami ellen minden
lázad az emberi szívben!
Voltak és vannak olyanok,
akik szerint ki kell irtani az
emberből ezt a hamis és
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félrevezető ragaszkodást a
léthez, főként a vég nélküli,
örök élethez, hiszen ennek
semmi alapja. Vagy legyünk
közömbösek minden és mindenki iránt, ne keressünk és
ne találjunk semmi élvezetet
és örömet a múlandó dolgokban, mert úgyis elveszítjük
őket, s aztán kesereghetünk!
Vagy pedig elégedjünk meg a
gyorsan múló élvezetekkel:
ragadjunk meg, élvezzünk ki
minden pillanatot, minden
lehetőséget, amit lassan vagy
gyorsan elfogyó létünk kínál,
hiszen soha semmi nem tér
vissza, minden a semmibe
zuhan! Mi keresztények nem
osztjuk ezen szkeptikus nézetek egyikét sem. Egyik sem
emberhez méltó, s nem is
képes rá az ember!
A húsvét, a feltámadás
hite adja meg a keresztény
választ, a keresztény megoldást. Van pusztulás, van elmúlás, van halál, de nem tart
örökké, nem végleges! Talán
gyorsabb, de nem erősebb
és tartósabb, mint a keletkezés, a lét, az élet! Az ember
megtorpan az elmúlás előtt,
lesújtja a veszteség, különösen az emberi élet elmúlása,
minden veszteségek legnagyobbika, a halál, hiszen
tehetetlennek bizonyul vele
szemben. Épp ezért gondolja véglegesnek! Ezért keresik
azon a hajnalon az asszonyok
is a halott Jézust a sírban.
Úgy gondolják, mindennek
vége! Tehetetlenségükre utal
átvitt értelemben az a kérdés
is, amit föltesznek egymásnak a sír felé siettükben: „Ki
fogja nekünk a követ elhengeríteni a sír bejárata elől?”
A halál áttörhetetlen fal
az emberi erő számára,
olyan szikla, ami végérvényesen elzárja előlünk azt,
akit szerettünk. Az emberi
képességek számára innen
nincs tovább. A kérdés mégis elnyomhatatlanul ott bujkál bennünk: Valóban senki
sincs, aki át tudná törni azt
a falat, aki félre tudná hengeríteni azt a követ? Húsvét
hajnala megadja a választ.
A legnagyobb kérdésre a
legnagyobb választ! Minden
élet Ura, aki maga a Lét, Jahve, Aki Van, elhengeríti a
követ a sír bejárata elől. Minden sír bejárata elől. Isten

visszaadja az életet, amelyet
már végérvényesen veszni láttunk. Isten a karjában
visz át bennünket a folyón,
amelyről mi azt hisszük,
hogy örökre elnyel minket.
Mivel ő maga a lét, minden
életnek Ura, örökre felülkerekedik a semmin, a nemléten, az elmúláson. Teremtő
szava kimondatott, és ma
is hangzik a világegyetemben. Ez a teremtő szó hívja
életre a halálból a megholtakat az új teremtés napján,
Húsvétkor és majdan a világ
végén is.
Ez a húsvéti hit adjon reményt mindazoknak, aki-

ket veszteségeik már-már
kétségbeesésbe kergetnek!
Akik végérvényesnek és vis�szafordíthatatlannak gondolják romlásukat! Az Istentől
kapott élet legyőzhetetlen
fénye ragyogja át reményte-
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lenségük sötétjét, s bátran
kérjék a feltámadt Krisztust,
hogy hengerítse el útjukból
azt a sziklát, amelyet az ő
minden emberi erőmegfeszítésük már képtelen elmozdítani!

25 évvel ezelőtt alakította át Szent II. János Pál pápa a
magyar katolikus egyházmegyéket és hozta létre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét is. Kecskeméten kerül sor
ennek központi megünneplésére május 26-án, szombaton.
Délelőtt 10 órakor érseki szentmise lesz a Nagytemplomban.
Családokat is szeretettel várunk, hiszen Családmajálissal
folytatódik a program a Mária Kápolnánál az Arborétumban.
A majálisra való jelentkezés regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Parázs Központ honlapján keresztül lehet május 15-ig.
(www.parazskozpont.hu)
Köszönettel és tisztelettel: Finta József atya
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VÁLLALKOZÁSOK KATONATELEPEN

Parádiné Mártika, Katonatelep mesterfodrásza
Ha emlékeim nem csalnak ebben az évben lesz húsz
esztendeje, hogy Mártikát megismertem, és a vendége
lettem. Tizennyolc évig a Széchenyi városból jártam ide
hozzá frizurát csináltatni. Húsz év nem kisidő egy ember
életében sem, de egy vállalkozás életben tartása sem
egyszerű feladat ennyi éven keresztül. Engedjék meg,
hogy bemutassam őt azoknak is, akik netán nem ismerik.
– Mártikám, kérlek, meséld
el, hogy mikor és hogyan kerültél Katonatelepre?
– Még egész kisgyermek
koromban ismerkedtem meg
Katonateleppel. Sűrűn megfordultunk itt szüleimmel, hiszen
nagybátyám már a 70-es évektől kezdve itt élt családjával.
Amikor 1989-ben elvégeztem a
fodrász iskolát, úgy döntöttem,
én itt szeretnék dolgozni.
– Akkor az volt az első
munkahelyed?
– Lényegében igen, ez volt
az első munkahelyem. Nagyon
megkedveltem az itt lakó, nyíltszívű, barátságos embereket, a
csendes, biztonságos környezetet, és ezért úgy döntöttünk
a férjemmel, hogy itt fogunk
letelepedni. Sok munka árán,
1995-ben elkészült a házunk,
és abban a saját üzletem. Valóra vált egy álmunk! Jogi formába kellett önteni az üzleti
tevékenységet, nem nagyon
volt más alternatíva, csak vállalkozóként tudtam dolgozni.
– Bizonyára az ipar kiváltásánál nagy szerepe volt
annak, hogy két kisgyermek
édesanyja lettél?
– Valóban nagyszerepe volt,
mert így rugalmasabban tudtam egyeztetni az anya és a
fodrász feladataimat. Ma sem
bántam meg, hogy a magam
ura lettem.
– Most pedig térjünk vis�sza a fodrászathoz. Hogyan
döntöttél ez mellett a szakma mellett?
– Már gyerekkoromban is
szívesen szárítottam, fésültem
anyukám haját, ebből jött az
ötlet pályaválasztáskor. Aki az
utamba került frizurát kapott
tőlem. Eleinte több-kevesebb
sikerrel rendezett hajak készültek, melyek adták az ambíciót
ehhez a szakmához.
– Milyen frizurákat alkotsz a legszívesebben?

– Szívesen készítek bármit,
de legjobban vágni és kontyot
fésülni szeretek, mert kiélhetem a kreativitásom. Ha jobban
bele gondolok a színek világa
is el tud varázsolni. Ma már
nagyon sok lehetőség van, jó
anyagok, modern technikák kerültek a piacra.
– Mennyire követed a divatot? Nyitott vagy ezen az
új frizura trendekre?
– Ha csak tehetem, sok oktatáson divatbemutatón veszek
részt. Igazán elismert szakemberektől tanulhattam, inspirálódhattam. Többször jártam
Olaszországba,
Londonban,
Németországban nemzetközi bemutatókon, oktatásokon.
A trendek mellett az anyagok
is sokat fejlődtek, ezek használatát, összetételét is fontos
megismerni. Az életfilozófiám:
Ha valamit csinálok, azt csináljam jól.
– Bejelentkezésre dolgozol. Sikerül e mindenkinek
megfelelő időpontot találni
a szépítkezéshez?
– Rugalmasok vagyunk,
igyekszünk a vendégek időbeosztásához alkalmazkodni,
hiszen tudjuk, hogy ebben a rohanó világban egyre kevesebb
idejük van a hölgyeknek is.
– Ha valaki olyan frizurát
kér, amelyik nem előnyös
számára, megpróbálod e rávenni más hajviselet választására?

– Szeretem, ha a vendégeim elégedetten távoznak!
Ezért ha úgy látom más szín,
vagy forma előnyösebb lenne
a számukra, elmondom, milyen alternatívák vannak még.
Viszont a végső döntés a vendégé. Tapasztalataim szerint
ők többnyire örömmel fogadják
az építő jellegű tanácsokat. Jól
esik ez nekem, mert azt jelenti számomra, hogy megbíznak
bennem. Ezért érdemes felkelni minden nap!
– Átlagosan milyen gyakran járnak a dolgozó hölgyek a fodrászhoz? Kérlek,
írjuk ide le a pontos címedet
is, hátha valakinek az interjú
elolvasása után kedve lesz
felkeresni az üzletedet.
– Először a kérdésed első részére válaszolok. A hölgyek egy
része hetente, a férfi vendégek
kéthetente, de a többség havonta azért meglátogat minket.
Az üzletem a Zsigmond Ferenc
u. 73 szám alatt található. A
következő telefonszámon lehet bejelentkezni hozzám: 0630/910-8876
– A télidő nem csak a bőrünket, a hajunkat is megviseli. Mit ajánlanál a hölgyeknek hajuk védelmére?

– A téli hideg valóban nem
tesz jót a hajnak! A vitaminokban szegény, ásványi anyag, és
nyomelem hiányos időszakban, a haj általában száraz,
vízhiányos, hajlamosabb a
hajhullásra is, ezért különleges táplálást igényel. Ha bárki is szeretne egészséges és
szép hajat magának, az jöjjön
el hozzánk! Lehetősége lesz
megismerni a haja adottságait, és szakszerű tanácsokkal
gazdagodhat, a frizurája pedig
gondos táplálásban részesül.
– Már azt meg sem kérdezem tőled, hogy ismered e
a szomszédokat, hiszen en�nyi év után szerintem nem
sokan élnek itt, akik annyi
embert ismernek, mint te,
a „Katonatelep fodrásza”.
Mert egy igazi jó fodrász,
aki olyan empátia készséggel rendelkezik, mint te,
szinte mindent tud a vendégeiről, és a családjáról.
És úgy gondolom, hogy ez
így van rendjén… Azt azért
még megkérdezem, hogy
szoktad e olvasni a Katonatelepi Közügyek című újságunkat?
– Természetesen, nemcsak
én, hanem az egész család, sőt
a vendégeinknek is ki szoktam
tenni, amig várakoznak. Hasznos elfoglaltság az olvasás.
Nagyon sok témát érint. Hírt
kaphatunk a városrészt érintő
dolgokról, de nagyon hasznos
a kertészkedési tanácsadás is.
De én már várom az interjúkat
is, mert jó dolognak tartom,
hogy ismerjük meg egymást.
Már látom, hogy lassan egy
közösség is kezd létre jönni,
amit nagyon hasznos dolognak
tartok.
– Mártika, köszönöm szépen a több évtizedes munkádat, köszönöm, hogy bemutathattalak téged azoknak is, akik
nem ismernek. Köszönjük a
jó tanácsokat, kívánom, hogy
látogassanak el minél többen
hozzád. Kívánok számodra
erőt, egészséget a vállalkozásod sikeres folytatásához. És
továbbra is boldog, kiegyensúlyozott családi életed legyen.
Lejegyezte: Nagy L. Éva
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Április 11-én ünnepeljük a költészet napját
1964 óta József Attila születésnapjára tették ezt a napot. A
műalkotás nyújtotta élményről maga József Attila így vall:
„szép a forrás- fürödni abban!” S valóban a vers képes a maga
tömörségével egyetlen szóba belefoglalni érzelmeket, és fogalmakat, általa formálva látásunkat, hallásunkat, érzéseinket,
felfogásunkat, gondolkodásunkat.
A szép vers, a költészet szépíti lelkünket. A versírásról, a
költészetről sokan, sokféleképpen vallanak íróink, költőink
közül. A Költészet Napja alkalmából egy kis csokornyit válogattam, hogy kedvet csináljak a versíráshoz, olvasáshoz. A

magyar költészet talán legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor
(1823–1849) így fogalmaz a költészetről:
,,A költészet nem társalgó-terem,
Hová fecsegni jár a cifra nép,
A társaság szemenszedett paréja;
Több a költészet! olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban, sőt mezítláb is szabad. (A költészet)

Most pedig három kedvenc, Pilinszky- díjas kecskeméti kortárs költőmtől idézek.
Antalfy István
Mondj egy szót!
Mondj egy másikat!
Lehet belőle-vádirat.
Az élet nem túl egyszerű,
és félelmetes a betű!
Vörös József
Ahol meghal a líra
meghal minden.
Osztozkodhattok
vagyonon, kincsen.
Őröl a ráció
szárazmalma,
orcátokra kiül a rozsda.
Ahol az ajkakon

hallgat az ének,
menekül, sír a lélek.
Őről a ráció
szárazmalma,
imádkozhattok
leborulva ajkatok mintha
káromkodna.

A falakon túl a világ
agonizál... a költő mereng.
Szárnyal a szellem, ölelkezünk.
Éltetnek az írott csodák.
Verset írok, emlékezem,
most értetek mondok imát.
ARS POETICA
A vers nekem hit és imádság,
halvány derű, pajkos vidámság,
zengő ének, keserű sirató,
szendergő álom, ébredés, harsány riadó.

Kovács I. József
ÉRTETEK
(költőkhőz)
Múló idő nem érdekel,
jól érzem magam egyedül.
Szobámba betekint a múlt,
emlékek húrján hegedül.
Költők, barátok, antológiák,
és versvirágok illata leng.

Olvassunk minél több verset, hallgassunk zenét, féltsük, óvjuk népi kultúránkat, csak így lehet gazdagabb, boldogabb
az életünk!
Nagy L. Éva

A katonatelepi baba–mama klub áprilisi programkínálata
Április 4. kedd, 10 órától Baba-Mama klub
(ingyenes), beszélgetés a katonatelepi óvónénikkel, tájékoztatás beiratkozásról, helyszín:
Katonatelepi FIÓKKÖNYVTÁR
Április 6. csütörtök, 10 órától Zenebölcsi
Roszikné Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
Április 11. kedd, 09:30-tól „Így tedd rá”
népi játékok és tánc 1 éves kortól Oldal Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református
Templom kisterme
Április 13. csütörtök, 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás
István bácsival (700 Ft/alk.), helyszín: Református Templom
kisterme
Április 18. kedd, 10 órától Baba-Mama klub (ingyenes), beszélgetés Butkáné Kis Reginával, a Hordozótár webshop tulajdonosával, téma: Hordozás, mint alternatív nevelés, mosható pel-

us, kismama ruhák, helyszín: Katonatelepi
FIÓKKÖNYVTÁR
Április 20. csütörtök, 10 órától Zenebölcsi Roszikné Ildikóval (800 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
Április 28. péntek, 09:30-tól „Így tedd
rá” népi játékok és tánc 1 éves kortól Oldal
Henriettel (1000 Ft/alk.), helyszín: Református Templom kisterme
Baba–mama torna Tálasné Katával, ÁPRILISBAN minden SZERDÁN 10 órától a Református Templom
kistermében
„Várok minden mozogni vágyó anyukát gyermekével együtt,
hogy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben, és mert nők
vagyunk! A foglalkozás egyelőre ingyenes, csak egy polifoamot,
törölközőt és vizet hozzatok magatokkal, és a kitartásotokat!
Várlak Szeretettel! Kata”

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke l Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán
Szerkesztő Bizottság: Kisberk Hella, id. Tóth Viktor
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk); Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda);
Laczay András (hit és erkölcs); Balla Dániel (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);
Nagy. L. Éva (kultúra); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös. Készült: 1000 példányban
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Márciusi lapszámunkból,
helyszűke miatt kimaradt
a szokásos cikk a kerti teendőkről, ezért most két
hónapot próbálunk egybeszerkesztve taglalni Kedves olvasóink számára.
Visszatekintve a februári
és márciusi időjárási adatokra, nyugodtan kimondhatjuk,
évek óta ez volt a legszeszélyesebb,
legszélsőségesebb
utolsó 2 téli hónapunk, nem
igazán kedvezve a kertbarátoknak, és úgy általában a
mezőgazdaságnak sem. Talán
az egyetlen pozitívan értékelhető tény, hogy a rovar és
gombakártevőket, a többszöri
igen erős lehűlés meggyérítette, és a februárban néhány
napig tartó jelentősebb melegedés, még nem indította meg
a rügyek pattanását. Ha valaki előkeresi a tavaly februári
Katonatelepi
meteorológiai
adatokat, és összehasonlítja
2018 februárjának mért adataival, jól látszik az eltérés.
Tavaly februárban két olyan

n
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periódus volt, ahol -5OC körüli minimum hőmérsékletet
mértünk: február 10. és 15.
között, valamint február 25.
és 27. között. A napi középhőmérsékletek a február 10–18.
közötti időszakban maradtak
fagypont alatt, a többi napokon pozitív tartományban maradtak. Csak szívfájdítóként:
2017. február 28-án megdőlt
a még 1927-ben felállított országos melegrekord, a Csongrád megyei Kiszomboron
21,6°C-ot mértek. Az összes
februári csapadék gyakorlatilag a hónap első 10 napján
hullott le, egyébkén a szokásos, 30 éves átlagnak megfelelően. A havas napok száma
mindösszesen 3 volt.
Ezzel szemben 2018-ban a
csapadék havi összmennyisége csaknem 80 mm volt, ami
több mint kétszerese a tavalyinak és a többéves átlagoknak.
Ennek nagy része hó formájában, ami nem olyan kedvezőtlen, hiszen a hótakaró nyújt
némi védelmet a vetéseknek.

2018. április
2018. FEBRUÁR IDŐJÁRÁSI
VISZONYAI
KATONATELEPEN

Sajnos 2018 márciusa is
tartogatott néhány kellemetlen meglepetést a kertkedvelők, és általában a mezőgazdászok számára. Sándor,
József, Benedek a meleget
osztó zsákok helyett hófelhőket és fagyokat zúdítottak
ránk, és elég nagy károkat
okoztak vidékünkön is. Emlékezzünk vissza 2013. március 15-ére, amikor hasonlóan zord, hóviharos napokat
kellett, ha rövid ideig is, átélnünk. Most öt évvel és néhány nappal később, csaknem
ugyanilyen kellemetlen időben
volt részünk, különösen az ország nyugati felén.
Sokan, bízva a korábbi néhány évben tapasztalt enyhébb időjárásban, és észlelve
a január végi, február eleji
magasabb hőmérsékleteketmár korán elkezdték a szőlők
és gyümölcsfák metszését,
így félő, hogy a sok helyen a

Dr. Kerényi Zoltán

későbbi, nagyon alacsony hőmérsékletben nagy százalékban elpusztult rügyek mellett
nehezen lehet majd beszabályozni a termés mennyiségét.
Sajnos egyelőre a meteorológiai előrejelzések nem kecsegtetnek gyors kitavaszodásra,
ezért óvatosan kezdjünk a
metszésekhez! A növényi kártevők gyérülése valószínűleg
nagyobb lesz a tavalyinál, de a
növényvédelmi résznél részletezzük, hogy mindezek ellenére, milyen veszélyek leselkedhetnek kerti növényeinkre.

Aktuális kerti teendők – március, április
Az előrejelzések szerint márciusban,
kizárólag a hónap közepétől számíthatunk felmelegedésre, de az akkori
értékek sem fogják nagyon meghaladni a 12-15 fokos maximum hőmérsékleteket, és a középhőmérséklet is elmaradni látszik a sokéves átlagoktól,
vagyis a növények fejlődése később és
lassabban indul majd meg. A legtöbb
kertbarát ilyenkor már szeretne sürögni, a szabadban ültetni, vetni, palántázni, sietne beszerezni az áhított
növényanyagot, de ez még korai lehet.
Akad viszont sok olyan kerti munka,
amit ennek ellenére most, márciusban kell elvégezni. A lombhullató
cserjék és fák szunnyadó állapotban jól viselik ezt a hideg hónapot, de ha kirügyeznek, akkor az végzetes is lehet a számukra.
A cserjékről és az évelő növényekről is szedjük le a téli takarást, amint elolvadt a hó, sőt. a rózsákról a takarást is leszedhetjük, és a metszést is megejthetjük, bár tapasztalt kertészek
szerint, ezt legjobb akkor kezdeni, amikor az aranyvessző virágzik.
A legtöbb Katonatelepi kertben nemcsak haszon és dísznövények vannak, hanem nagy területet befedő gyep is. Tisztítsuk
meg a gyepet, úgy hogy lombseprűvel erősen átfésüljük, ezzel
levegőhöz juttatva, és így a rothadásos betegségeket is elkerülhetjük.
Az örökzöld sövényeket a legjobb márciusban visszavágni,
mert így erősebb és szebb hajtásokat hoznak majd nyáron. Vágjuk le metszéskor az elhalt, letört ágakat A balkon és dézsás
növényeket kezdjük el átültetni, vagy ha túl nagy cserépbe van
ültetve, a felső talajréteget cseréljük le.

Márciusban már megjelennek az
első csigák a kertben, gyűjtsük őket
össze és távolítsuk el őket kultúrnövényeink közeléből.
Fontos előmunkálat a talaj előkészítése: kapával vagy más talajlazítóval majd ezután a komposztot a
felső talajrétegbe bedolgozni.
Áprilisban számos egynyári virág
magja vethető: pl. őszirózsa (Callistephus), szürkés ördögszem (Scabiosa canescens). A nagyobb méretű
egynyári virágokat enyhe időben
már ki lehet ültetni.
A dáliagumókat nagyobb távolságban helyezzük a tápanyagban gazdag
földbe. Most ültethetjük el a kardvirág gumóit is. Mivel fagyérzékenyek, ezért csak a fagyosszentek után hajtanak ki.
Napos időben a balkon- és dézsás növényeket is szoktathatjuk a szabad levegőhöz, de ne tegyük ki erős napsugárzásnak.
A bogyós gyümölcsű cserjéket áprilisban már ültethetjük,
vagy szaporíthatjuk bujtásról. A cserje egyes hajtásait hajlítsuk le, vezessük a földbe, majd eredményes gyökereztetés
után válasszuk le az anyatörzsről
Az őszibarackfákat virágzás alatt lehet metszeni.
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.

Katonatelepi Közügyek
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CSEREBOGARAK LÁRVÁI ÉS
KIFEJLETT PÉLDÁNYAI

A cserebogarak lárváját pajornak, van, ahol csimasznak, pota-, vagy patakukacnak nevezik. Az időjárásnak
megfelelően változtatja a
helyét a talajfelszín alatt,
sekélyebben vagy mélyebben
tartózkodik. A cserebogarak igen jelentős kertészeti
és mezőgazdasági kártevők.
Különösen laza, homokos
talajokon okoznak súlyos károkat. Mind a kifejlett imágó,
mind a talajban élő lárva, a
pajor kemény ellenfél. Az
imágók tarrágásánál is jelentősebb a pajorok folyamatos gyökérfogyasztása, akár
idősebb növényeket, fákat is
elpusztíthatnak. Táplálékuk
a növények gyökerei, gumói,
hagymái. A megtámadott
növényt a talajfelszín alatt
károsítják, bennük csatornákat rágnak. A károsodott,
fejlődésben lemaradt növény
sárgul, vörösödik, majd elszárad. A cserebogár pajorok
sárgásfehér, vagy csont-fehér
színű, meggörbült, kifejletten
ujjnyi vastag lárvák.

Májusi cserebogár imágó
(kifejlett rovar)
(Forrás:biocont.hu)

A cserebogarak több fajtája
ismert, közülük a májusi cserebogár a legismertebb, mely
száraz, meleg élőhelyeken
három, ennél hidegebb talajokban négy évig fejlődik.
Kártételük a talajfelszín
alatti növényi részek odvasításából áll. Intenzív táplálkozásuk a megtámadott növény
pusztulását okozzák. A bogarak petéiket a talajban 15-20
cm mélységben rakják le. A
pete lerakása után a nőstény
elpusztul. A fiatal pajorok
4-5 hét múlva kelnek ki a petéből s az első évben egymás
közelében
tartózkodnak,
azonban már a gyengébb növénygyökereket rágják. Különösen szembetűnő ez a friss
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NÖVÉNYVÉDELEM
Ebben a részben most egy kedves katonatelepi kertbarát
kérése kapcsán, a talajlakó kártevőkről és az ellenük való
védekezéslehetőségeiről szeretnék röviden írni. A talajlakó
kártevők, (drótférgek, cserebogár-pajorok, mocskos-pajorok)
szántóföldi és kertészeti kultúrákat egyaránt veszélyeztetnek.
Most elsősorban a cserebogár pajorokról és gyérítésük lehetőségeiről adnék rövid ismertetőt.
telepítésű szőlők esetében,
ahol a fiatal tőkék hamar elpusztulhatnak. Az elsőéves
kis pajorok csak a csemeték
hajszálgyökereit rágják meg,
az idősebbek a vastagabb

sorban. Az imágó elsődleges tápnövénye a szőlő, de
a termesztett lombos fákat
is kedveli. Mivel az imágó e
növények lombját fogyasztja,
így a lárvák is a fák közelébe
kerülnek a talajba. A pajorok
képesek károsítani a fás szárú növények gyökereit is. 3
éves fejlődésű, június – júliusban rajzik. Az imágók képesek táplálkozásukkal teljes lombrágást okozni, mert
kártételük során csak a levél
erek maradnak a fákon.

Májusi cserebogár pajor
(Forás: Wikipedia)

VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

gyökerét vagy a főgyökeret is
képesek átrágni.
Kedvező körülmények között már az első évben megnőnek s a sorvetésekben látható pusztításokat végeznek.
A tél közeledtével lehúzódnak a földbe, de tavasszal ismét feljebb jönnek s megkezdik pusztításaikat. Ugyanígy
tesznek a második évben is,
csakhogy pusztításaik már
ekkor nagyobb mérvűek s
ez aztán fokozódik egészen
a 3-ik nyárig, amikorra már
többszöri vedlés után teljesen kinőttek és ősszel 1 m,
sőt nagyobb mélységben is
bebábozzák magukat és bogárrá változnak.
A másik, különösen a mi
környezetünkben jelentős faj
a kalló cserebogár (Polyphylla fullo) a legnagyobb méretű
cserebogár faj, ami hazánkban előfordul. A faj sötét
színű, fehér foltokkal a szárnyfedőjén. A Kárpát-medencében elsősorban a homokos
területeken fordul elő, gyakori az alföldi szőlő és gyümölcs ültetvényekben.
Egy jelentősebb faj a
zöld cserebogár, Közép- és
Dél-Európa
homoktalajain
fordul elő, hazánkban a Duna-Tisza közén és az Alföld
homoktalajain károsít első-

A cserebogarakat imágóformájukban a madarak fogják
meg és pusztítják. A pajoroknak szintén több madárfaj
ellensége van s különösen a
varjak és csókák, de legnagyobb pusztítóik a vakondok
és sündisznók. A természetes ellenségek azonban mind
nem elégségesek arra, hogy
a cserebogarak és a pajorok
számát észrevehetően csökkentsék s így az embernek is
közbe kell lépnie.
A szezonjuk alatt érdemes
esti vagy kora reggeli napszakba lerázni őket a fákról,
ilyenkor ugyanis még meg
vannak dermedve, nem kapaszkodnak jól a fákba, illetve
még repülésre képtelenek. A
vegyszeres védekezés eléggé
korlátozottan alkalmazható,
mert a pajorokat a talajban
kellene elpusztítani, talajfertőtlenítő szerekkel, de a leghatékonyabbakat (pld. Basudin, Diazinon 5G) már évek
óta tilos használni, viszont
az engedélyezett Force 1,5G
kevéssé eredményesen alkalmazható.
A pajorok számának csökkentéséhez
alkalmazható
módszer: csalogató növények
kiültetése. A védendő növények közé csali növényként
zöldségpalántákat,
szamócatöveket, saláta palántákat
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ültetve, a talajt jól belocsolva,
a cserebogárpajorok a nedves
talajban odavándorolnak, és
elkezdik fogyasztani. azoknak
a gyökereit. Fontos, hogy a
többi (védendő) növényt kicsit
szegényesebben
öntözzük,
hogy a szárazabb talajból a
lárvák elinduljanak és megtalálják a csali növényeket.
Amint a csali növény lankadni kezd, a teljes gyökérzettel
együtt kiássuk, és elpusztítjuk
a pajorokat. A munka csak
akkor eredményes, ha a csali
növényeket nem hagyjuk elpusztulni, ugyanis a lankadó
növényről a lárvák a következő élő növényre mennek át.
A cserebogárpajor ellen
hasznos a gyakori talajlazítás,
amibe a kapálás, ásás, és a
szántás, mélyebb tárcsázás is
beletartozik.
A lárvák egyedszáma határozza meg a kémiai védekezés
esetleges szükségességét. Ezt
március végén célszerű ellenőrizni, amikor a lárvák már a
felsőbb talajrétegekbe vándorolnak. Ha a drótférgek és pajorok együttes száma – fiatal
egyedek esetén – meghaladja
a 3-4 db-ot négyzetméterenként (az érintett területünkről
2 helyen 1 négyzetméteren
50 cm mély részt kiásunk, és
megszámoljuk a kifordított
lárvákat), a növények beültetése előtt a talajt talajfertőtlenítővel javasolt kezelni. Utolsó
éves, teljes kifejlődésű pajoroknál már az 1 db/négyzetméter egyedszámnál is szükséges a talajkezelés. A szert a
palánták gyökérzetéhez vagy
a magvetésnél a magágyba, a
magok sorába, facsemetéknél
az ültető gödörbe kell kijuttatni, ahol a lárvák károsítása
várható. (Forrás: dr. Némethy
Zsuzsanna)
Viszonylag jó eredmény érhető el pld. Bora WP, biológiai
alapú növényvédőszer (szabadforgalmú!) bevetésével, de
hatás nem túl gyors. A Bora
csak azon talajrészekben tud
működni, ahol elegendő és
állandó nedvesség van a talajban hatása több hét vagy 1-2
hónap alatt alakul ki. A termék egy hiperparazita gomba
spóráit és micéliumait tartalmazza, amely kedvezőtlen
feltételeket teremt a talajban
károsító rovarok lárvái számára.
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190 éve született településünk névadója,
Katona Zsigmond
Mottó: „a közügyek fáradhatatlan munkása”
130 éve annak, hogy a gondolat megfogant. „Meglátjátok, paradicsomot fogok
belőle csinálni” – válaszolta Katona Zsigmond kaszinóbeli barátainak gúnyos
megjegyzéseire,
amidőn
megvásárolta Darányi Ferenc rossz homokját a Talfája dűlőben, a Keresztút
mellett, Kecskeméttől 6
km-re észak felé, a nagykőrösi vasútvonal két oldalán.
Kecskeméten a „homok
hősei”-nek nevezték el azokat a kiemelkedő egyéniségű
férfiakat, akik a 19. század
végén a gyümölcs- és szőlőtelepítésekkel megalapozták
azt a kerti kultúrát, amely a
város gazdasági fejlődését
elősegítette. Így ír erről dr.
Váry István, Katona Zsigmond élete és munkássága
című könyvében: „A homok
hősei között vezető hely illeti meg Katona Zsigmondot,
aki a város társadalmának
egyebekben is egyik legtevékenyebb tagja volt.”
Katona Zsigmond életéről
szóló összeállításunk is bizonyítja, nem voltak alaptalanok
és túlzóak a fenti állítások.
Katona Zsigmond 1828.
május 1-jén született a Szatmár megyei Vámfalu községben. Atyját – Katona József
(1792-1831) református lelkész –, 4 évesen veszítette el,
aki az országszerte dühöngő
kolerajárvány áldozata lett.
Édesanyja – Végh Erzsébet
(1797–1864) –, szülei házába
költözött vissza és az ő segítségükkel nevelte gyermekeit,
akik közül Zsigmond volt a
legfiatalabb.
13 évesen a máramaros�szigeti líceum növendéke lett,
papi pályára készült, de barátja buzdítására a gyógyszerészet mellett döntött. 1847ben, Debrecenben vállalt
állást, de a szabadságharc
kitörése után beállt honvédnek és részt vett az Arad-bánáti táborozásban. A szabadságharc leverése után Pesten

gyógyszerészetet tanult. A
frissen megszerzett gyógyszerész-mesteri
oklevéllel
a tarsolyában újabb 3 és fél
évet dolgozott régi munkahelyén, Debrecenben.
Ifjú feleségével – Galambosi Kiss Máriával (1831–
1908) – 1854-ben költözött
Borosjenőre, ahol részletekben fizetve megvette Állványi Károly gyógyszertárát.
Ahogyan nőtt a család úgy
nőttek a megélhetés költségei is, de szorgalmas munkával - szőlészkedéssel és
főként új kezdeményezésével
a gyógynövény-termesztéssel
-, megteremtette ennek alapjait. Új kezdeményezése nem
várt sikereket hozott neki,
majd a kormányzat számára
is, hiszen a külföldi beszerzések kiváltásával jelentős
összegeket takarított meg
az ország számára. Borosjenőn a gyógyszertár vezetése
mellett rendszeresen közölt
cikkeket a Gyógyszerészeti Hetilapban. A kormányzat
megbízta a járási epreskertek
(selyemhernyó
tenyésztés)
egységes irányításával és ellenőrzésével is. Időközben
családja egyre népesebb lett,
Borosjenőn született Béla,
Emma, Blanka, Dezső és az
ifjú Zsigmond. A gyerekek
taníttatásának
érdekében
a család elhatározta, hogy
egy nagyobb városba költözik. A szóba-került városok,
Makó, Nyíregyháza, Szentes
és Nagykároly ellenében ez
a város hál’ Istennek Kecskemét lett, ahová 1867 májusában költöztek. A borosjenői
gyógyszertár eladásával és
a kecskeméti híres Handtel
– féle Szentlélekhez címzett
gyógyszertár
megvételével
valósították meg a cserét.
Ez az esemény nemcsak Katona és családja életében hozott gyökeres változásokat,
hanem Kecskemét „életében”
is.
A város – bár már vasútvonal kötötte össze fél Európával – akkoriban még csak
egy nagykiterjedésű falu képét mutatta. Utcáit tengerek

– száraz időben portenger,
esős időben sártenger – borították. Kiemelkedő épületei,
templomai és felekezeti iskolái voltak. A „külcsín” mellett
a „belbecs” is sok kívánnivalót hagyott maga után. A pártviszályok által megosztott
értelmiség a város közügyei
iránt alig tanúsított érdeklődést. Néhány városi vezető
– élükön Hornyik János, Horváth Döme és pár társuk –
próbálta felrázni a várost tétlenségéből.
Katona Zsigmond hamarosan a városi élet „kovásza” lett, jó érzékű probléma-meglátásával, hosszútávú
terveivel és hihetetlen munkabírásával kapcsolódott be a
városi értelmiség küzdelmes
munkájába. E mellett, első
kecskeméti éveiben családja megélhetését biztosító
gyógyszertára felvirágoztatásán tevékenykedett, amire
a család gyarapodása következtében igen csak nagy
szükségük volt: újabb három
gyermekük született József,
Mária és Ernő.
Katona Zsigmond kifogyhatatlan energiájának egy részét
hamarosan az 1861-ben alakult Kecskeméti Iparegyesület
– melynek 1869-ben elnökévé
választották – vezetői feladatainak ellátása kötötte le 6
és fél éven át. Katona vezetésével az Egyesület, fennállásának 10 éves évfordulójának „előestjén”, 1870-ben új
székházba költözött. Elnöksége alatt 1872-ben országos iparkiállítást rendezett.

Szervező tehetségét a szegedi, székesfehérvári, budapesti
országos kiállítások és a bécsi kiállítás alkalmával kamatoztatta.
A gyümölcsészet
és a kertészet terén szerzett
gazdasági tapasztalatai gyarapítására beutazta Dél-Német, Francia- és Olaszországot. Az 1885-ben Budapesten
rendezett országos kiállításon királyi elismerésben részesült, majd alkotó munkája
– ma úgy mondanánk életműve – elismeréseként a Ferenc
József-rend lovagkeresztjét
kapta. Találmányai, az 1885.
évi budapesti országos kiállításon bemutatott gyógyszer
készítménye, a „Cascara Sagrada”, valamint az 1895-ös
budapesti millenniumi kiállításon „nagyérem”-mel kitüntetett hideg oltóviasz készítménye ismertté és elismertté
tették nevét itthon és külföldön egyaránt.
Már közel a hatvanhoz, élete talán legnagyobb vállalkozásába kezdett. Kaszinóbeli
barátainak gúnyos megjegyzéseire – „Meglátjátok, paradicsomot fogok belőle csinálni” – volt a válasza, amikor
megvásárolta Darányi Ferenc
rossz homokját és az odáig
terméketlen földön virágzó
szőlőültetvényt létesített. A
Kecskemét-nagykőrösi vasútvonal mentén létrehozott
mintaszőlő-telepének megalapítása 1887-ben kezdődött.
A Darányi Ferenccel aláírt
adásvételi szerződéssel 12
hold 390 négyszögöl rossz
homokterület került Katona
tulajdonába, amit egy későbbi vásárlással 13 holdra
egészített ki. A „szerzemény”
nagyobbik része – 10 hold
– a vasútvonaltól keletre, a
Kecskemét-nagykőrösi út felé
esett, a többi pedig a vasútvonal nyugati oldalára. Az 1888.
évi terület-előkészítés után a
következő év tavaszán került
sor a telepítésre. A „Telepet”
már az évben meglátogatta a kecskeméti elöljáróság
küldöttsége, Lestár Péter
polgármester
vezetésével.
Ők írták az első bejegyzést a
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Katona által 1889. július 8-án
nyitott vendégkönyvbe. Az új
„Szőlőtelep” rövidesen országos, azóta bátran mondhatjuk
világhírnévre tett szert. A
szőlőtermesztés akkori legnagyobb „ellenségének”, a filoxérának ellenálló, immunis
homoktalajon a legkiválóbb
bor- és csemegeszőlő fajtákat
honosította meg Katona, és
szőlővesszőinek árjegyzékeit
az egész országban ismerték.
Katona Zsigmond elévülhetetlen érdeme, hogy a

magyar szőlészet egyik legnagyobb mesterét, Mathiász
Jánost Kecskemétre „csábította”. Önzetlen barátságuk
bizonyítékaként – bár Katona
sejtette, talán tudta is, hogy
Mathiász túl fogja szárnyalni – barátja kérésére, annak
távollétében irányította az
ő szőlőbirtokával határos
területen létesülő Mathiász
szőlőbirtok és kúria létesítési munkálatait. Életének
utolsó 13 éve, amelyben igaz
barátjával Mathiász Jánossal

közösen alkotott, „a homok
aranykorának diadalmas úttörő korszaka volt”.
Katonatelepen, amely napjainkban Kecskemét egyik
dinamikusan fejlődő kertvárosa, amely máig őrzi Katona
Zsigmond nevét, 1891-ben
vasúti megálló, 1897-ben –
121 éve – elemi iskola jött
létre, közel 10 éve, tiszteletére egy Emlékpark létesült.
Katona Zsigmond halála
1902. március 18-án következett be. Nagy részvét mellett
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temették el sógora, Galambosi Kiss József szabadsághős
mellé, a kecskeméti református temetőben.
Végül álljanak itt Jászai
Mari, a legnagyobb magyar
tragika, Katona Zsigmond
katonatelepi vendégkönyvébe
120 éve bejegyzett sorai: „Sok
ilyen fiat adjon a jó sors hazánknak, mint e telep alapítója. Viruljon alkotása végtelen
boldog időkig.”
Úgy legyen!			
Lázár János

POLGÁRŐRSÉG

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi
Igazgatóság Bűnmegelőzési
Osztálya az alábbi levelet küldte a katonatelepi Polgárőrség részére:
„Tisztelt Címzettek!
Bízva abban, hogy a korábbi hírleveleink is eljutottak Önökhöz, engedjék meg, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya nevében további fontos és
hasznosítható megelőzési tanácsokat oszthassak meg Önökkel.
Tisztelettel kérem, hogy –a forrás megjelölése mellett– minél

Minden bizonnyal Önök is hallottak az árubemutatós kirándulásokról, esetleg részt vettek
árubemutatós cég által szervezett „ingyenes” egészségügyi szűrővizsgálatokon, amelynek a
célja a valamilyen „csodás” tulajdonsággal, „gyógyhatással” bíró túlárazott termék megvásárlására rábírás volt. Az ilyen vásárlások után a vevők nagy többsége becsapottnak érzi magát. A felesleges bosszúságok, nagyobb problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat.
Az árubemutatók egyik célközönségét az idős, nyugdíjas korú, betegséggel küzdő emberek jelentik. Az
árubemutatós tevékenységet folytató vállalkozások a
korábbi években jellemzően postaládákba elhelyezett
szórólapokkal invitálták az érdeklődőket az előadás
helyszínére. A szórólapokon a termékbemutatót általában kirándulásokkal, vonzó programmal és ebéddel
kötötték össze. A részvételért cserébe még apró ajándékokat is adtak. A szervező cégek a legtöbb esetben
magányos időseket, nyugdíjasokat céloztak meg, akik
a kirándulás miatt úgy érezték, hogy „hálával” tartoznak és olyan – többnyire magas áron kínált – termékeket vásároltak meg a helyszínen közvetített hitelből, amelyekre valójában nem
is volt szükségük. Az ilyen bemutatókat rendszerint éttermekben, fogadókban, kultúrházakban
tartották meg. Az előadás alkalmával többnyire nem tisztességes módszereket – pl.: a termék
gyógyhatására vonatkozó tisztességtelen tájékoztatást – alkalmazva bemutatásra kerülnek az
értékesíteni kívánt, meglehetősen drága, a gyakorlatban semmilyen gyógyhatással nem rendelkező termékek. Az ilyen külső helyszíneken vásárolt termékek esetében a jogszabály
lehetővé teszi a vevő részére, hogy 14 napon belül elálljon a szerződéstől, vagyis visszaadja a terméket a vállalkozásnak és visszakapja a termék árát.
Az árubemutatókról szóló, 2015 decemberében elfogadott
törvénymódosítás három lépcsőben kezelte a kérdéskört: az
ingyenes juttatás reklámja tilalmával, ügyfélszolgálati előírások bevezetésével és a bemutatókon a hitelközvetítés lehetőségének a megszüntetésével. Az árubemutatókra vonatkozó
jogszabályi szigorítások miatt a jellemzően szórólapokon
hirdetett külső, üzleten kívül szervezett bemutatók száma
lecsökkent. Az árubemutatós cégek a jogszabályi szigorítások miatt, a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva a
meghirdetett bemutatókat ma már elegáns magánorvosi rendelőknek kinéző, bejelentett üzletekben tartják. Az árubemutatók szervezői jelenleg leginkább telefonon keresik meg az érdeklődőket, vagy személyre szóló meghívót postáznak. A telefonszámokat, címeket korábbi bemutatókról, ismerősöktől, a hatóságok által nem ismert módon szerzik be a vállalkozások.
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT
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szélesebb körben osszák meg
a mellékelt információkat, ha
mód és lehetőség van rá, faliújságon, hirdetőtáblán, képújságokban, internetes honlapokon,
helyi televíziókban, helyi újságokban tegyék közzé ajánlásainkat,
illetve saját belső információs rendszerükön belül tegyék elérhetővé mások számára is.”
Segítő szándékukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Dr. Argalás Csilla r. alezredes osztályvezető
A levélhez mellékeltek közül, a jelenleg aktuálisakból adunk
közre két felhívást.

Használatosak olyan meghívók is, amelyek rejtvényt tartalmaznak, és a helyes megfejtést beküldőknek ajándékot ígérnek. Előfordult, hogy a fogyasztót azzal keresték fel telefonon, hogy
elmulasztotta visszaküldeni a neki címzett kérdőívet, ezért be kell fáradnia a megadott címre,
hogy pótolja a kérdőív kitöltését.
A bemutatókat az utóbbi időben többnyire „szűrővizsgálatként”, „egészségnapként”, „ingyenes állapotfelmérésként” hirdetik meg. Az ilyen jellegű üzletek kialakítása,
valamint a fehér köpenybe öltözött alkalmazottak szintén
a fogyasztók megtévesztését szolgálják, mivel a bemutatókon közreműködő személyek nemhogy orvosi, hanem
egyéb egészségügyi végzettséggel sem rendelkeznek. Az
„egészségügyi vizsgálat” mindig nagyon rossz eredményt állapít meg, és jellemzően erősen túlárazott terméket kínál megvételre, amely a vizsgálat során feltárt
problémákra nyújt megoldást. Természetesen minden esetben kihangsúlyozzák a termékek
egészségre gyakorolt, pozitív tulajdonságait, melyet a
későbbiekben már nem tudnak bizonyítani. Az árubemutatók során az érdeklődőknek különböző lézerterápiás készülékeket, lézeres agystimulátort, alvásrendszereket (takaró, párna, derékalj), inframatracokat,
ionizátorokat, segélyhívó okosórákat kínálnak megvételre. Az esetek többségében az sem jelent akadályt,
hogy nincs készpénz a fogyasztónál. Előfordul, hogy
ilyen esetekben a vállalkozás felajánlja, hogy saját
gépkocsiján bankba, bankautomatához kíséri vagy hazaszállítja a vásárlót, aki a lakásán fizetheti ki a termék – általában többszázezer forintos –
vételárát, ami a beszerzési ár többszöröse is lehet.
Nagyon fontos különbség a külső helyszínen végzett értékesítéshez képest, hogy az üzletben
végzett kereskedelmi tevékenység esetén a vásárlót nem illeti meg a fentiekben említett elállási jog, tehát a kereskedő nem köteles a termék visszavételére és a vételár visszatérítésére.
Kérjük, hogy a fentiek alapján ne dőljenek be a hangzatos ígéreteknek, magabiztos előadóknak. Az ilyen „vizsgálat”-ot követően megvett terméktől nem várhatnak gyógyulást, vagy az egészségi állapot javulását. Bármilyen egészségügyi probléma esetén
forduljanak inkább háziorvosukhoz.
Mit a tehet vevő, ha mégis megtörtént a vásárlás?
A vásárlást követően kérjük, hogy minden esetben forduljanak a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely 2017-től lakóhely szerinti járási hivatalokat jelenti. A járási hivatalokban
a hatósági eljárás megindításán túl az egyedi igényérvényesítéshez szükséges békéltető
testületi gyors és ingyenes eljárása megindításához is tudnak segítséget nyújtani. Javasoljuk továbbá a rendőrség felkeresését is, ahol fogyasztók megtévesztése, vagy kuruzslás miatt tehetnek feljelentést.
Forrás: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/termekbemutato
Képek: internet
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Zárak:
Körkulcsos zár: a legegyszerűbben feltörhető zárak közé tartozik.

A jó idő beköszöntével megjelennek az utcákon, tereken, utakon a kerékpárosok, sok kétkerekű keltheti fel a kerékpártolvajok figyelmét. Egy drótszamarat eltulajdonítani másodpercekbe kerül, azonban a tulajdonos tehet azért,
hogy a bűncselekmény elkövetési ideje megnövekedjen, ezáltal növekedjen a
lebukás veszélye. Sok esetben ezt a bűnelkövető már nem kockáztatja meg,
másik célpontot keres.

Körültekintéssel, odafigyeléssel a bicaj tulajdonosa megelőzheti, hogy eltulajdonítsák közlekedési eszközét. Gyakran téves biztonságérzetet adhat egy-egy rossz minőségű zár, egy biztonságosnak ítélt facsemete, amihez lelakatolják a kerékpárt. Az első lépcső a gondmentes kerekezéshez – a KRESZ szabályainak betartás mellett – a biztonság megteremtése, a körültekintő
eljárás, a hely és a lezáróeszköz helyes megválasztása.
Mindig legyen lezárva a bicikli, még akkor is, ha csak pár pillanatra hagyja magára!
Az sem mindegy, hogy hogyan zárja le a lakattal a kerékpárját. Lehetőleg a kereket, vázat, illetve a láncot is
rögzítse a lakat, mert egyéb esetben könnyű préda lehet
a bicaj!
Nagyon fontos a lakat minősége is. Az elkövetők számos
technikát alkalmaznak annak érdekében, hogy az olcsónak számító sodronylakatokat leküzdjék, például erővágóval, feszítővassal. A vastag lánc sem nyújt megfelelő
védelmet, ha a rajta lévő zárszerkezet könnyen kinyitható. A hagyományos kulcsos zárak nem jelentenek
nagy akadályt egy profi tolvajnak – ugyanez vonatkozik a számzáras vagy körkulcsos zárakra
is. Ajánlott fúrt, vagy lapos kulccsal működő zárat vásárolni, mert ezeket hagyományos – zárfésűs – megoldással nem lehet kinyitni.
Sajnos nem mindenki fektet elég nagy hangsúlyt a zárakra, pedig a bringás egyik legfontosabb
felszereléséről van szó. Mindig olyan zárat és hozzá tartozó láncot, fém hevedert válasszanak,
amely vágásálló, illetve a zárszerkezet magas biztonsági szintű.

Néhány elterjedt zártípus:
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT

Spirálzár: nevét az alakjáról kapta, spirálisan feltekert formájáról.
Általában drótsodronyból készül, és műanyaggal vagy gumival vonják be. Ezt már egy kisebb erővágóval is pár másodperc alatt el lehet
vágni. Lehetőleg kerülje a használatát, persze ha van más lehetőség!
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Kábelzár: a spirálnál egy fokkal erősebb, vastagabb, de ezek többsége is drótsodronyból készül. Megtévesztő lehet némelyiknél a
vastagság: bizonyos típusoknál a drótsodrony köré alumíniumgömböket szerelnek, hogy könnyebb legyen összetekerni, szállítani.
Ezek azonban könnyedén elpattinthatók, fűrészelhetők.
Gerinclakat: Masszívnak és biztonságosnak tűnik, pedig nem igazán az. Az acélborítás átvágása nem
jelent nagy kihívást, a borításon belül pedig itt is ugyanolyan sodrony
fut, mint a spirálzárak esetében.
Lánc – lakat kombinációk: A legelterjedtebb a motorosok
körében is, ahol a kerékpárnál jóval nagyobb értéket kell védeni. Kétféle változat létezik, egyik az integrált záras, a másiknál külön kell feltenni a lakatot a láncra. Utóbbi előnye, hogy
a lakat bármikor kicserélhető. Mivel a lánc rész nagyon erős,
ezért itt a zárra kell nagyobb figyelmet fordítani, mert onnan
“várható” inkább próbálkozás a feltörésre. Hátránya, hogy
igencsak súlyos, ezért hordozása körülményes lehet. A rövidebb típusok a nyeregcsőre feltekerhetők és úgy szállíthatók.

Hagyományos kulcsos zár: ma már nagyon kevés bringazáron használják könnyű feltörhetősége és sokszorosíthatósága miatt.

“Lapkulcsos” zár: ez a legelterjedtebb, és egyben legbiztonságosabb megoldás. A zár csak a pontosan belepasszoló kulccsal nyílik,
ezeket már nem lehet tollal kinyitni.
Számzár: klasszikus megoldás, amikor a lakat csak a saját kódjával
nyílik.
A kerékpár megóvása érdekében megfontolandó alapszabályok:
Egyértelmű dolgok következnek, amiről mindenki hallott, mindenki tudja, ennek ellenére kevesen tartják be.


Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bringáját még egy pillanatra sem lezárás nélkül! A legtöbb lopás a “beugrok a boltba, addig kint hagyom a bringát” esetek következménye.



Használjon két (minőségi) zárat!



Jól látható, forgalmas helyen hagyja a bicajt, olyan helyen, ahol a gyalogos forgalomnak
legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!



Órát, lámpát, kulacsot, pumpát, mindent, ami mozdítható a bringán, vigyen magával! Ezek
a dolgok is értékek, tehát vigyázzon rájuk!



Ne lakatoljon mindig ugyanazon a helyen, mert kifigyelhetik, és máris megvan a lehetőség
a támadásra!



Fokozott gondossággal tárolja kerékpárját (még zárral is) lépcsőházak folyosóján, pincéjében! A lezárt folyosó sem jelent különösebb
akadályt a tolvajoknak.



A zárat mindig vigye magával!
Soha ne hagyja ott azzal az indokkal, hogy másnap ne kelljen cipelni!
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

OSZTÁLY
Fontos feljegyezni a kerékpárjukBŰNMEGELŐZÉSI
egyedi
azonosítóit
- pl. típus, vázszám. Érdemes fotót is
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét,
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
készíteni
a Batthyány
jól látható
egyedi
azonosítókkal:
ismertető
jegyek,
sérülések,
méret,
szín,
felszeree-mail: elbir@bacs.police.hu web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes
lés! A kerékpárosok sok esetben ugyanis csak akkor foglalkoznak a kerékpárok egyedi azonosítóival, amikor már megtörtént a baj. Nem jegyzik fel
a vázszámot, így amikor lopott kerékpárok megkerülnek, nehézkessé válik az azonosítás, a tulajdonos részére történő visszaadás.

Érdemes a kerékpárjaikra kevésbé feltűnő helyre,
saját egyedi azonosítót is készíteni, ami alapján
ezer közül is felismerhető lesz a bicikli. Jó ötlet egy
műanyag lapra felírni a nevet, telefonszámot, elrejteni a nyeregcsőben vagy kormánycsőben,
így utólag könnyebben lehet azonosítani, ha előkerül az ellopott kerékpár.
Regisztráltassa a biciklijét a „BikeSafe” programban, ahol a rendőrség adatbázisába rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megkönnyíti a felderítést!

https://bikesafe.hu

U-lakat: Fűrészelni gyakorlatilag lehetetlen, és a zár részhez is elég
körülményes hozzáférni, mivel bele van építve az “átfogó” részbe.
A súlya is elfogadható és a legtöbb típushoz adnak rögzítőalkatrészt,
amivel a vázra lehet szerelni. Legnagyobb hátránya, hogy kevés helyen használható, mert kicsi objektumot képes csak átfogni. Másik,
hosszabb zárral együtt érdemes használni.
"collstock" zár: egy újfajta lakatolási módszer. A zár kicsi, könnyen szállítható és nagyon
merev. A szegecsek is kellően merevek, mérete
miatt pedig könnyedén használhatjuk olyan helyeken is, ahol az U-lakattal problémás lenne a
lakatolás. Számzáras kivitelben is beszerezhető.

Ha minden óvatosság és figyelmesség ellenére ellopják a kerékpárját, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-es segélyhívók egyikén!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT

6000 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

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 471 053
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig,
kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea
(+3630 590 1819) +3676 507 916

Képek: internet

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT

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
Falu György önkormányzati képviselő: 0630/621-0898
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3676 471 486
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com
6000 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

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

