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Hova szívem, lelkem
Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott,
Ujra láttam végre születésem földét,
A szép Kiskunságot!
Bejártam a rónát,
Melyet átölel a Tisza-Duna karja,
S ölében, mint kedves mosolygó gyermekét,
Az anya, úgy tartja.
Itt vagyok megint a
Nagyvárosi élet örökös zajában,
Oh de képzeletem most is odalenn az
Alföld rónáján van;
Testi szemeimet
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek,
S előttem lebegnek szépen gyönyörűn az
Alföldi vidékek.
Forró nyárközép van,
Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára
Mint a lángeső, oly égető özönnel
Ömlik a pusztára...
Puszta van körűlem,
Széles hosszú puszta, el is látok messze,
Egész odáig, hol a lehajló ég a
Földdel olvad össze.
Petőfi Sándor

Július a Gergely-naptárban szerint az év
hetedik hónapja, viszont a római naptárban kezdetben ez az ötödik hónap volt,
ezért latinul eredetileg Quintilis („ötös”)
volt a hónap neve, csak később Julius
Caesarról nevezték át júliusra. A népi
kalendárium Szent Jakab havának és
áldás havának is nevezi. Egészen a 18.
századig a nagyon hasonló női keresztnévből, a Júliából származtatták.
Korábbi lapszámainkban részletesebben írtunk a hónap nevének eredetéről
és számos, a hónaphoz kötődő jeles napot, eseményt részleteztünk. Most három, ma is komolyan számon tartott és
emlékezetes napról próbálunk néhány
információt megosztani az olvasókkal.

Július 1. Semmelweis Ignác
születésnapja
Magyar orvos, „az anyák megmentője”,
(Buda, 1818. július 1. – Döbling, 1865.
augusztus 13.)., a gyermekágyi láz kóroktanának megalapítója. A magyar orvostudomány történetének egyik legellentmondásosabb, de legnagyobb alakja.

1844-ben Bécsben kapta meg
o r vo s d o k t o r i
diplomáját, botanikai doktori
értekezésével, majd még
eben az évben
szülészmesteri oklevelét is
átvehette, sőt
egy évvel később 1845-ben
sebészdoktorrá
avatták. A bécsi közkórház- Semmelweis Ignácz
1818–1865)
ban, 1851-től
– a pesti Szent
Rókus Kórház szülészeti osztályának
főorvosaként dolgozva –, kimutatta az
aszeptikus (fertőzést megelőző) eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Mind gyakorlatával, mind
írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit,
de sajnos az orvostársadalom nem vett
róla tudomást. Anélkül, hogy korában
ismeretes lett volna a fertőző betegsé-

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

(Folytatás a 2. oldalon!)

Július – áldás hava, Szent Jakab hava

Folytatás az 1. oldalról
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gek kóroktana, és azok emlős
fajok között lehetséges átvitele, állatkísérleteket folytatott. Korszakalkotó módon
vett kilenc házinyulat, majd a
gyermekágyi lázban elhunytaktól vett szövetkaparékkal
megfertőzte őket. Mind a kilenc állat a betegség jellemző tüneteivel elhullott. Ezzel
megcáfolta a kór okainak ma
már nevetséges „tudományos magyarázatait” (miazmák, meteorológiai, csillagászati körülmények stb.).
Semmelweis így úttörője volt
a kísérleti kóroktan megalapításának is.
1992 márciusában az országgyűlés XXIII. törvénye, a
köztisztviselők és kormánytisztviselők napjával egyező
napra, július elsejére megalapította a Semmelweis emléknapot is, ami 2010 óta a
magyar egészségügyi dolgozók ünnepe., az egészségügyi
dolgozó számára munkaszüneti nap.

Július 8. Kandó Kálmán
születésnapja

Kandó Kálmán 1869–1931)
(kép: varosvedo.hu)

2019. július

Santiago de Compostela
katedrális
(kép: vista.hu)

150 éve, 1869. július 9-én
született a világhírű magyar
mérnök, a nagyfeszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú
váltakozó áramú vontatás első
alkalmazója mozdonyoknál, a
fázisváltó kidolgozója, a vasút
villamosítás úttörője, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja.
Külföldi munkák után hívták
a Ganz és Társa gyárba., ahol
Zipernowsky Károly vezetésével 1878-ban létrehoztak egy
elektromos berendezéseket
gyártó osztályt. és az indukciós motorok gyártásának
beindították. Már néhány hónap alatt megkezdhették a háromfázisú indukciós motorok
gyártását. Nevéhez köthető a
forgóáramnak nevezett többfázisú áramrendszer bevezetése,
az ehhez szükséges transzformátorok és generátorok tervezése is. Kandó az indukciós
motorokat a kiváló tulajdonságai miatt a vasúti vontatásban

is hasznosítani akarta. 1898ban a Genfi-tó partján Kandó
szervezésében üzembe helyezték egy 300 m hosszú, 20
m szintkülönbségű vonalon az
első háromfázisú villamosvasutat. Egész Európában nagy
hírnevet szerzett magának
és találmányainak, számtalan elismerésben részesült,
ám egészségi állapota a sok
munka és családi tragédiák
miatt megromlott. 1931. január 13-án váratlanul elhunyt. A
Fiumei úti temetőben, díszsírhelyben helyezték el.

Július 25. Szent Jakab
napja
Jézus halála után ő lett a
jeruzsálemi egyház püspöke, s mint ilyen valóban ivott
az Úr kelyhéből. Szent Pál
tanúskodik arról, hogy megtérése után tizennégy évvel
úgy ismerte meg őt, mint
Péter és János mellett az

Egyház „oszlopát” (Gal 2,1-10). Amikor Heródes Agrippa
király 41--42-ben az Egyházra támadt, elsőként Jakabot
ölette meg karddal. Ő lett
az első vértanú az apostolok között. A középkor egyik
leghíresebb búcsújáró helye
Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában,
és a mai napig talán a legtöbbek által ismert zarándok
út ma is az „El Camino.” A
Szent Jakab-út ősrégi zarándokút, a kelta időkben a Tejút
szimbóluma volt. A mai út
Spanyolország Galicia tartományának
fővárosába,
Santiago de Compostelába
vezet. A hagyomány szerint
az itteni székesegyházban
vannak Idősebb Szent Jakab
apostol földi maradványai.
,,Isten után a legjóságosabb
és legerősebb pártfogónak”
tisztelték, az emlékére emelt
templomhoz egész Európából zarándokolnak a sírjához.
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Táborok a Mathiász Iskolában
Ezen a nyáron nagyon sok
táborozási
lehetőséget
biztosítunk a gyerekeknek.
Több pályázat által finanszírozott lehetőséget is kihasználtunk és szervezünk
önköltséges túra programokat.
Június utolsó két hetében
két turnusban EFOP pályázat keretében napközis tábor
várta az érdeklődő gyerekeket. A program reggel 8 tól
délután 4 óráig biztosított
tanulási és szórakozási lehetőséget. Az első turnusban az
1. és 2. osztályos korcsoportnak, majd a 4. osztálynak és
a felsősöknek tartottak a pedagógusok napközis tábort.
Ez alatt itt az iskolában voltak
foglalkozások különböző témakörökben és több alkalommal is kirándultak a gyerekek
illetve külső helyszíneken is
részt vettek csoportfoglalkozásokon. Az 1 hét alatt a gyerekek rengeteget rajzoltak,
kézműveskedtek, ügyességi
játékokat is kipróbálhattak,
versenyeken vettek részt, ellátogattak a Vadasparkba, és
a Szórakaténuszba is. A háromszori napközis étkeztetést ingyenesen biztosítottuk
számukra, és úti csomagot
is kaptak tisztasági felszereléssel, szabadidős játékokkal,
édességekkel.
Parádra is két csoportot
szerveztünk, ahol 15, majd
pedig 10 fő vehetett részt 5
napos táborban. Az első csoport a „Hegyen-völgyön” elnevezésű program keretében
napi szinten túrákon vettek
részt, a második turnus pedig „Alkotótábor” elnevezés-

sel rajzolással, fazekassággal
és filmkészítéssel töltötték
idejüket ottlétük alatt. Ez is
pályázati forrásból valósult
meg, így az utazás, étkezés
és szállás költsége sem került
pénzbe a szülők számára.
Tavaly nagy sikere volt a
kerékpáros túrának, így az
idén is megszerveztük ugyancsak két turnusban. Az első
csoport a Kőrösök mentén
kerékpározik 1 héten keresztül, majd a második csoport
az Őrség vidékét fogja bejárni
biciklin. Ez a túra önköltséges, de a kerékpárokat a szervezők biztosítják.
Minden évben sikeres a Katolikus Plébánia Hittan tábora
is. Itt egy héten át vehetnek
részt a gyerekek napközis keretek között a hittan oktatók
által vezetett foglalkozásokon
és sok érdekes programon,
kiránduláson.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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A szúnyoggyérítés rejtelmei
A szúnyogok élete minden
képzeletet felülmúlóan izgalmas, a tél átvészelésétől kezdve a szaporodás
módján át, egészen pusztulásukig. Olyannyira ös�szetett a hatlábú rovarok
élete, hogy velük külön tudományág, az entomológia
foglalkozik.
A szúnyog imágó invázió
okozta kellemetlenségek ellen
több szakaszban és többféle módon lehet védekezni. A
folyamat a következő: imágó,
vért szív, petét rak a vízre,
abból lárva lesz, majd a körülményektől függően néhány
hét múlva ismét imágó. Ez
egészen késő őszig megy,
majd következik egy hosszú
téli álom – és tavasztól minden kezdődik elölről.

lény függvényében tehát a
biológiai védekezés a lárvák
tartózkodási helyét, azaz a
vízfelületeket érinti, a kémiai
védekezés pedig a levegőt célozza. Utóbbi esetében a vegyszer légtérbe juttatása célszerűen akkor történik, amikor a
szúnyogok legintenzívebben
mozognak és ez a naplemente
környéki időszak.
A szúnyog imágók brutális
mértékű elszaporodása miatt
repülőgépes kémiai védekezést szeretett volna végrehajtatni a Katasztrófavédelem,
de sajnos napokig nem állt
fenn a biztonságos repülés
feltétele. Bizonyára látták,
hogy szinte csak néhány méterre a háztetők felett repült a
gép, ehhez rendkívül nyugodt
meteorológiai viszonyoknak
kell lenni.

az ő jelzéseik alapján végzik
a beavatkozást. Az egyes ingatlanok esetleges pangóvizei
miatt a biológiai védekezés repülőgépes végrehajtása olyan
területen, mint pl. Katonatelep
vagy Méntelek, nem hatékony.
Ugyanakkor fontos tudni, hogy
a ház körüli esővíz gyűjtőkben, talicskában, vödörben
pangó vizekben hemzsegnek
a szúnyog lárvák. Az ezekből
kikelő szúnyogok alaposan
megkeserítik mind a tulajdonos, mind pedig szomszédai
életét. Ezért, ha ezt mindenki
komolyan veszi, meglehetősen
hatékonyan lehet a helyi szúnyogállományt gyéríteni egy
kis odafigyeléssel. Az ilyen
pangóvizek
megszüntetése,
esővíz tárolók, medence fedése rendkívül hatékonyan
csökkenti a szúnyogállomány

A védekezésnek két gyökeresen eltérő módja van: a
biológiai védekezés a lárva
fejlődését állítja meg, a kémiai pedig a már repkedő
imágók számát gyéríti. A cél-

A biológiai védekezést elsősorban földi kijuttatással végzik, a nagyobb vízfelületekről
nyilvántartás van, a lárvák
számát pedig a fent már említett entomológusok figyelik és

számát. Akinek nincsen módja
a víztározó lefedésére, a Zefír
Kft. Kecskemét Tatár sori üzletében beszerezhet egy erre
fejlesztett granulátumot, egy
tégely mindössze 300 Ft, ame-

Falu György
önkormányzati képviselő
Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
lyet a vízbe szórva a lárvák elpusztulnak. Ennek adagolása,
a felhasználás módja természetesen megfelelő tájékoztatón olvasható.
A téli megelőző védekezés
szintén óriási segítség, ha felfedezzük azokat a nyirkos, melegebb helyeket, ahol a kifejlett
szúnyogok áttelelnek és elpusztítjuk őket, a tavaszi újjáéledés nagyságrendekkel kisebb
intenzitású. Ilyen búvóhely pl.
a vízóra akna is, vagy garázs
szerelőaknája, egyszóval bármi, ahol viszonylag jó idő van.
Az tehát egyértelmű, hogy
nem is túl nagy erőfeszítéssel
mi magunk is sokat tehetünk
a szúnyog-helyzet javítása érdekében, de ennek akkor van
kiemelkedő hatása, ha erre
minden ingatlan tulajdonos
odafigyel.

Lakossági kérdésre adott válasz,
amely esetleg másokat is érdekelhet:
A „szemétdíjból”
90%-os
mentességre jogosult lehet
az a 70 év alatti egyedülálló,
vagy gyerekét egyedül nevelő
személy, akinek az egy főre
jutó jövedelme a 48.450 Ft-ot
nem haladja meg.
A 100%-os díjtámogatást
az a személy igényelheti,
aki 70. életévét betöltötte,
egyedül, vagy házastársával
együtt (ilyenkor amennyiben

kettejük átlagéletkora meghaladja a 70 évet) él, és jövedelme, vagy kettejük egy főre
jutó havi jövedelme a 48 450
Ft-ot nem haladja meg.
Az egy főre jutó jövedelemszámítás alapja az egy havi
igazolt jövedelem, amelyet
1.2-vel el kell osztani, majd
le kell vonni belőle a házi orvos, vagy a gyógyszertár által
igazolt gyógyszerköltséget, /

és vagy gyógyászati segédeszköz költségét. Ez az ös�szeg nem haladhatja meg a
48.450 Ft-ot.
A kérelmet az önkormányzatnak kell benyújtani, mellékleteként egy 3 hónapnál
nem régebbi jövedelemigazolás, nyugdíjas személy esetén
az éves nyugdíjösszesítő, illetve a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói számla fej-

részének bemutatása/másolatként való csatolása szükséges. A gyógyszerköltség
igazolható a nyomtatványon
az orvos, vagy a gyógyszertáros által aláírva, lebélyegezve,
vagy külön erre a célra kiállított igazolással is. A kérelem
nyomtatványok a kecskemet.
hu honlapon, az irodák/letölthető nyomtatványok menüpontban is elérhetők.
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A Katonatelepi Polgárőrség
vezetőjének kitüntetése
lévő polgárőrt állítani, vagy
járőrözve minden településrészen folyamatosan kéznél
lenni. Minden, néha nem túl
hízelgő megjegyzés ellenére,
Katonatelepen viszonylagos
rend uralkodik, még akkor
is, ha néhány érintett esetleg
valami rendtől eltérő magtartást, vagy tevékenységet
sérelmez.
Nemrég sikerült a Katonatelepi Polgárőrségnek egy
Lada Niva gépkocsihoz jutni,
és remélhetőleg az üzemHéjjas János (Forrás: keol. hu).

Nagy megtiszteltetés érte a
Katonatelepen működő polgárőrség elnökét és rajta
keresztül minden aktív polgárőrünket azzal, hogy az
Országos Polgárőrszövetség
Elnöke, a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége
elismeréseként Héjjas Jánost, a Katonatelepi Polgárőr
Egyesület elnökét a Polgárőr
Érdemkereszt arany fokozata
kitüntetésben részesítette.
Az elismerést Héjjas János
az Országos Polgárőr Szövetség és a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség által rendezett XXV. Országos Polgárőr
Napon,
Balatonföldváron,
2019. június 22-én, vette át.
A polgárőrség munkájáról
lapunk hasábjain ritkábban
közlünk írásokat, ám tudomásul kell vennünk, hogy
az ő munkájuk nem mindig
olyan látványos, minta rendőröké. Polgárőreink többnyire az éjszakai órákban
járőröznek és fő feladatuk a
rendszeres ellenőrzés, illetve
a különleges eseményeknél
segítségnyújtás, vagy a közrendőrök, bűnügyi nyomozok
munkájában való közreműködés. Bár sokszor találunk
nem éppen hízelgő megjegyzéseket, kommentek munkájukról, vagy éppen jelenlétük
hiányáról, de sajnos nem
lehet minden lakos mellé
egy állandóan készenlétben

Tudd, hogy az

anyag ellátásuk is biztosítva
lesz hamarosan.
A hivatalos, rendőrség illetékességébe tartozó ügyekben, a körzeti megbízotthoz
is lehet fordulni, aki jelenleg
a Műkertvárosi Rendőrőrs
höz tartozóan látja el feladatát, melynek elérhetősége:
Kecskemét, Csokor u. 5.
Telefon: 20/340-9284
Lejegyezte:
Kerényi Zoltán
f. szerkesztő

internet mit tud rólad!

Forrás: ORFK BMO
Képek: INTERNET
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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Szomszédjogok a törvények szerint
Szerkesztőségi előszó: Katonatelep utóbbi éveiben rohamos nő
a lakóingatlanok száma és a városias, de mégis falusihoz közeli
környezetből adódó előnyök és hátrányok megjelenése. A Facebookon megjelenő, jogot is érintő kérdésekkel kapcsolatban régen nem jelent meg írás, most ezt szeretnénk orvosolni a következő írással, mely egyúttal egy újrakezdése is jogi rovatunknak.
A cikk szerzője dr. Fekete Gábor egyéni ügyvéd, akinek vezetése
alatt áll egy ügyvédi iroda is, és szakterületük elsősorban az ingatlanjog, de ezen belül is:
– ingatlan (lakás, ház, garázs, termőföld stb.) adásvételi-,
ajándékozási– és csereszerződések elkészítése, földhivatali képviselet ellátása,
– termőföldes adásvételi szerződés és elfogadó nyilatkozat készítése,

Kedves Katonatelepi
Lakosok!
Katonatelep Kecskemét azon
településrésze, ahol az egymás mellett elhelyezkedő családi házak adják a település
szerkezetét. Az ilyen családi
házas övezetekben a lakók
részére segítséget nyújthat a
szomszédokkal kapcsolatos
viszonyukban a szomszédjogok, illetve a szomszédjogok
megsértése esetén alkalmazható eljárások, jogi lehetőségek ismerete.
A szomszédjogi rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és a szomszédjogok és
a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013.
évi CLXXIV. törvény tartalmazza. A szomszédjogokra vonatkozó törvényi rendelkezések
elég pontosan meghatározzák,
hogy mihez van jogunk nekünk
és szomszédjainknak, és mihez nincs.
A Ptk. 5:23.§-a az ingatlan,
mint a dolog használatának
általános magánjogi korlátját
az alábbiak szerint határozza meg: „A tulajdonos a dolog
használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat,
különösen a szomszédokat
szükségtelenül zavarná, vagy
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.” A szomszédjogi
rendelkezések vonatkozásában
az ingatlan tulajdonosával egy
tekintet alá esik az ingatlan
egészét vagy valamely meghatározott részét jogszerűen
használó személy, azaz ha a
tulajdonos a használat jogát
másnak átengedi, e kötelezett-

Dr. Fekete Gábor, ügyvéd
ségek is a használati jogosultját fogják terhelni.
A fent idézett szakasz értelmében, csak a szükségtelen
zavarás az, amitől tartózkodni
kell, azaz létezik olyan zavarás,
amely szükséges. A szükséges
zavarást el kell viselnie mindenkinek. Erre példa a családi
házban végzett felújítás, mely
során, ha betartják a csendrendeletben foglaltakat, akkor
azt alapvetően, el kell tűrnie a
szomszédoknak. A szükséges
zavarás klasszikus esete még,
amikor az ingatlan birtoklására
veszélyhelyzet elhárítása, vagy
kárenyhítés miatt van szükség.
Például, ha a tűzoltók csak úgy
tudják megközelíteni az égő
házat, hogy közben a szomszéd kerítését átvágják, megrongálják. Ebben az esetben
a kerítés tulajdonosa köteles
eltűrni a tűzoltás során végbement károkozást, azonban
kárának megtérítésére igényt
tarthat. Szükséges zavarás
körébe tartozik továbbá, ha az
ingatlant vagy annak egy részét
közérdek miatt az arra feljogosított szervek (Démász, Dégáz)

– társasház alapítása,
– telekmegosztás vagy telekegyesítési eljárások,
– bérleti, haszonbérleti, használati szerződések elkészítése,
– közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése (házasság, ráépítés,
társasház),
– kisajátítási eljárás indítása.
Az ügyvédi iroda ezen túlmenően ingatlanjogi, társaságjogi
polgárjogi, követeléskezelési és non profit szervezetek ügyeiben
is jogi ügyintézést biztosít.
Dr. Fekete Gábor a Kecskemét MJV Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság külső tagja, és vélhetően szerepe lesz a következő
önkormányzatban is.
veszik birtokba. A közérdekű
használat jelentheti elektromos
vezetékek, csatorna vezetékek,
telekommunikációs
kábelek
átvezetését. Ha ez az ingatlan
igénybevételét olyan mértékig
érinti, amely miatt az ingatlan
használhatósága,
rendeltetésszerű funkciója megszűnik,
vagy értéke jelentősen csökken,
a tulajdonos kérheti az ingatlan
kisajátítását. Ebben az esetben, tehát a tulajdonosnak meg
van a joga arra, hogy őt az állami vagy önkormányzati szerv
kisajátítás útján kártalanítsa.
A saját tulajdonú vagy jogosan birtokolt ingatlan használatának joga nem korlátlan. A
használat korlátait a törvény a
mások szükségtelen zavarásában, illetve másokat megillető
jogok gyakorlásának veszélyeztetésében határozza meg.
Szükségtelen zavarásról beszélhetünk például abban az
esetben, amikor az egyik ház
udvarán, a telekhatárhoz közel álló diófa ága, lombozata
átnyúlik a szomszéd lakóház
tetőzete fölé, úgy hogy a ház
épségét veszélyezteti, rendes
használatában gátolja. Itt jegyezném meg, hogy a növényzet kivágására csak kivételes
esetben kerülhet sor, csak ha az
érdeksérelem más módon, így
kártérítéssel sem orvosolható.
A növényzet, zavaró, – leggyakrabban árnyékoló, ritkábban
kilátást elvonó – hatása miatt
indított perekben, amelyekben
a szomszéd rendszerint a növényzet kivágását, eltávolítását
igényli, az érintett tulajdonosoknak (egyéb használóknak)
az ingatlan birtoklásához és
használatához fűződő érdekeik
egybevetésével, a körülmények

gondos mérlegelésével kell a
jogvitát eldönteni. Figyelemmel
kell lenni arra is, hogy a szomszédoknak egymás közötti kapcsolatukban a jóhiszeműség és
a tisztesség követelményeinek
megfelelően járjanak el.
De a szükségtelen zavarást
valósítja meg az az építtető
is, aki az általa felépített házzal oly mértékig leárnyékolja
a szomszédos ingatlant, hogy
az az ingatlanon belül a látási
viszonyok jelentős csökkenését
eredményezi.
Önmagában az engedély
alapján és az engedélynek,
továbbá az építésügyi jogszabályoknak megfelelő építkezés
ténye nem zárja ki a szükségtelen zavarás megvalósulását, a
szomszédjog megsértésén alapuló polgári jogi igény (pl. kártérítési igény) érvényesítésének
lehetőségét. Azaz a zavarás
vagy mások jogai gyakorlásának a veszélyeztetése akkor is
szükségtelennek minősülhet,
ha egyébként a tevékenységet
közigazgatási engedély alapján,
az engedélyben és a jogszabályi előírásokban foglalt keretek
között és azoknak megfelelően végzik. Ennek az elvnek a
másik oldala, hogy az építési
engedélytől való eltérés sem
elégséges önmagában a kártérítési felelősség megállapításához. A szomszédjogok általános
korlátain túl a 2013. évi CLXXIV.
törvény az alábbiak szerint határozza meg a tulajdonjog korlátainak különös szabályait:
– Ha a tilosban talált állat
tulajdonosa ismert, az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonost az állat befogását
követően annak elszállítására
felszólítani, de mindaddig vis�-
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szatarthatja az állatot, amíg az
okozott kárt az állat tulajdonosa meg nem téríti.
– Ha a tilosban talált állat tulajdonosa nem ismert, a találó
a Polgári Törvénykönyv találásra vonatkozó szabályai szerint
szerezheti meg az állat tulajdonjogát.
– Ha a kirepült méhrajt annak tulajdonosa két napon belül nem fogja be, azon birtokbavétellel bárki tulajdonjogot
szerezhet.
– Az ingatlan tulajdonosa
felszedheti a szomszéd ingatlanán lévő fa áthullott terményét, ha a növény tulajdonosa
a termény beszedését elmulasztotta.
– A közterületre hulló terményt bárki összeszedheti, ha
a növény tulajdonosa a termény
beszedését elmulasztotta.
– Az ingatlanok határvonalán
álló növény és terménye egyenlő arányban illeti az ingatlanok
tulajdonosait.
– A szomszédos ingatlanok
elválasztására szolgáló kerítés,
mezsgye használatára az ingatlanok tulajdonosai közösen
jogosultak.
– A közös határon álló kerítés, mezsgye vagy növény
fenntartásával járó költségek
olyan arányban terhelik az ingatlanok tulajdonosait, amilyen

arányban őket jogszabály vagy
megállapodásuk annak létesítésére kötelezi. Ha jogszabály
vagy a felek megállapodása a
fenntartás kérdéséről nem rendelkezik, a költségek őket a határolt földhosszúság arányában
terhelik.
– Ha a közös határvonalon
álló növény valamelyik ingatlan
rendes használatát akadályozza, illetve kárt okoz, vagy annak
veszélyével fenyeget, és az érdeksérelem más módon nem
hárítható el, az ingatlan tulajdonosa követelheti, hogy azt
közös költségen távolítsák el.
– Az ingatlan tulajdonosa abban az esetben jogosult az áthajló ágak és átnyúló gyökerek
levágására, ha azok az ingatlan
rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem
távolítja el.
Mit tehetünk a szomszédjogi
szabályok megsértése esetén?
Ha a szomszédjogi szabályok
megsértése 1 éven belül történt, akkor a birtokos a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy
a zavarás megszüntetését. A
jegyző előtt megindított birtokvédelmi eljárás viszonylag
gyors megoldást ígér, ugyanis a
jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meg-

hozatalától számított három
napon belül végre kell hajtani.
Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott
határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől
számított tizenöt napon belül a
bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a
határozat megváltoztatását. A
birtokvédelmi kérelmet annál
a jegyzőnél lehet írásban vagy
szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a
birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett
kérelmet írásba kell foglalni.
Az eljárás illetéke 3000,-Ft. A
birtokvédelmet kérőnek be kell
nyújtania a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat is.
A birtokvédelmi eljárás helyett természetesen birtokvédelmi pert is indíthatunk a
bíróság előtt vagy polgári peres eljárásban kártérítést is
követelhetünk. A szomszédjogi
szabályok megsértése esetén a
birtokvédelmi igény vagy a kárral való fenyegetésre alapított
abbahagyási kereset és a kártérítés, továbbá a jogalap nélküli
gazdagodás iránti igény a jogaiban sértett jogosult választása
szerint elérhető és egymást ki
nem záró igények.
Ha a szükségtelen zavarás
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mások jogainak gyakorlását
veszélyezteti és ez károsodás
bekövetkeztével fenyeget, a sérelmet szenvedett és kár veszélyének kitett fél a Ptk. 6:523.
§-ában foglalt rendelkezés
alapján kérheti a bíróságtól,
hogy a bíróság a tulajdonost,
akinek részéről a veszély fenyeget – az eset körülményeihez
képest – tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, kötelezze a
kár megelőzéséhez szükséges
intézkedések megtételére vagy
kötelezze őt megfelelő biztosíték adására.
Végezetül a birtokvédelmi viták, peres ügyek elkerülésének
legjobb módja, ha szomszédjaink jogait tiszteletben tartjuk,
és nem élünk vissza a tulajdonjogunk adta lehetőséggel,
előidézve ezzel a szükségtelen
zavarás állapotát. További segítséget nyújthat, ha használati szerződést kötünk közös
út vagy létesítmény használata esetén, megelőzve ezzel a
későbbiek során esetlegesen
kialakuló vitás helyzeteket.
A használati szerződésben
ugyanis a szomszédok megállapodhatnak arról, hogy a közös létesítményt hogyan tartják karban, annak költségeit ki
milyen mértékig viseli, illetve
hogyan osztják meg egymás
között a használatot.

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

Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187),
Rendelő:+3676 471 503 minden kedden 12:30–13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét,
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/A Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,
kedd, csütörtök: 13-18 óráig
Falu György önkormányzati képviselő: 0630/621-0898
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: 0670/413-6450 Nyitvatartás: 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.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,
vasárnap 6–11 óráig
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu
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Gondolatok a papságról
Szent Péter és Szent Pál ünnepén
(Szerkesztőségi előszó: dr. Finta József atya 2010. november 1.
óta a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye általános érseki helynöke, majd 2017 augusztusában a Kalocsa–Kecskeméti érsek a
Kecskeméti Főplébánia plébánosává nevezte ki. és azóta a Katonatelepi katolikus hívők számár rendszeresen misézik is a a szertartásnak helyet adó református templomban. Finta atya ez évben ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját, és korábbi
szolgálati helyeihez hasonlóan, Kecskeméten is tartott ezüstmisét. Finta atya kéthavonta közli magvas,modern gondolatatit lapunk hasábjain is megosztja velünk, melyek nem csak a hívőkre
hatóak, de minden, erkölcsöt tiszteletben tartó ember számára
megszívlelendőek. Most a Kiskunhalasi – Szent Péter-Pál búcsú
során, 2019. június 29-én elhangzott szentbeszédét közöljük.)
Az 1992-es Barcelonai Olimpiai Játékokon az atlétika történetének egyik leghihetetlenebb
jelenete játszódott le. A brit
Derek Redmond egész életében arról álmodott, hogy egyszer aranyérmet nyer 400 méteres síkfutásban. Ez az álom
elérhető közelségbe került,
amint a startpisztoly eldördült
a barcelonai elődöntőben.
Élete nagy versenyét futotta, és már látta maga előtt a
célvonalat, ahogy a célegyenesbe fordult. Akkor hirtelen
éles fájdalom hasított a lábába. Elszakadt jobb térdszalaggal orra bukott. Miközben
az orvosi segítség közeledett,
Redmond nagy kínlódás árán
felállt. „Állati ösztön volt” –
vallotta később. Ugrálva újra
elindult, és egy őrült kísérletet
tett, hogy befejezze a versenyt.
Ahogy odaért a célegyeneshez, egy nagydarab, pólóba
öltözött férfi lejött a lelátóról,
félrelökött egy biztonsági őrt,
odarohant Redmondhoz, és átkarolta. Jim Redmond volt az,
Derek édesapja. „Nem kell ezt
csinálnod,” mondta síró fiának.
„Dehogynem!” – felelte Derek.
„Na, jól van akkor,” mondta
Jim, „együtt befejezzük.” Úgy is
tettek. A biztonsági embereket
úgy kellett lerázni, miközben
a fiú időnként az apa vállára
hajtotta fejét. Derek futósávján
maradva végigfutották a pályát a csodálkozó tömeg előtt,
mely aztán felállt, üvöltött és
sírt. Derek nem aranyéremmel
távozott erről a versenyről, de
egy olyan édesapa hihetetlen
emlékével, aki fia szenvedését
látva felkelt a székéről a lelá-

tón, hogy segítsen fiának befejezni a versenyt.
Szent Péter és Szent Pál
főapostolok ünnepe körül szokott történni minden katolikus
egyházmegyében a papszentelés, és értelemszerűen a már
korábban felszentelt papok
ekkor emlékeznek meg papi jubileumaikról. Én is ezt szeretném most tenni, ezüstmisém,
vagyis pappá szentelésem 25.
évfordulója alkalmából. A két
főapostol életéről, küldetéséről
elmélkedve érdemes felfigyelnünk arra, hogy hogyan alakulnak át fokról-fokra: az emberitől az isteni felé fordulva. Egyre
inkább elszakadva az önmaguk
erejébe, tudásába, képességeibe vetett bizalomtól, s egyre
inkább ráhagyatkozva arra a
Krisztusra, aki meghívta, majd
küldte őket.
Saul, a későbbi Pál apostol
számára óriási válságot jelent a
damaszkuszi úton történt esemény. Persze hatalmas öröm a
Krisztussal való találkozás, de
ugyanakkor mélységes fájdalom is, hiszen be kellett látnia,
hogy mindaz, amiben korábban
vakon hitt, amiért annyi áldozatot hozott, amit annyira Isten
ügyének gondolt, az valójában
nem Isten ügye. Be kellett látnia, hogy épp azok járnak Isten
igaz útján, akiket ő árulóknak,
hitehagyóknak gondolt, akikről
meggyőződése volt, hogy téves
úton járnak. Szent Pál megtérése nem egy csekély fordulat
volt, mindössze pár fokos. Nem
egy-két kisebb bűnt kellett
megbánnia, némely erény gyakorlatában megerősödnie, vagy
még pár kisebb hitigazságot

megtanulnia és jobban megértenie. Nem, őneki valóban 180
fokos fordulatot kellett tennie, s ezért is volt az számára
oly nehéz, oly fájdalmas! Nem
az erkölcsi életmódjában, hiszen az korábban is megfelelt
Isten törvényeinek. Az istenkapcsolatában, Isten üdvözítő
akaratának a megértésében
és az emberek iránti szeretet
kitágításában kellett komoly
változásnak lejátszódnia. Később nagyon erős képekkel le is
írja leveleiben ezt a változást.
Pl. amikor azt írja, hogy „nem
hallgattam többé a testre és a
vérre”, utalva ezzel arra, hogy
el kellett távolodnia az Ábrahámtól való testi leszármazás
felmagasztalásától.
Máshol
pedig így vall: Uramnak, Jézus
Krisztusnak fönséges ismeretéhez mérten minden korábbit elvetettem, sőt szemétnek
tekintek! Mivel ekkora átalakuláson kellett átmennie, ami
bizony hosszadalmas és gyötrelmes volt, valóban őszintén
mondhatta a galatáknak azt,
amit a mai szentleckében olvasunk: „Biztosíthatlak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől
való.” Ha Pál megmaradt volna
csak „emberinek”, nem akarta
volna megismerni és elfogadni
Isten igaz akaratát, akkor nem
vállalta volna fel azt a komoly
belső harcot és a vele járó
rengeteg külső fenyegetést és
gyötrelmet, ami a megtérésével együtt járt. Továbbra is
álltathatta volna magát azzal,
hogy ő ismeri Isten igaz akaratát, ő jár a helyes úton és
„amazok” tévednek. Így elkerülhetett volna megannyi áldozatot szenvedést, sőt a mártírhalált is. De ő eltávolodott a
pusztán emberitől, hogy élete
Istennek átadott élet legyen.
Péter életében, Jézussal
való kapcsolatában szintén végigmegy ez a folyamat. Emlékszünk rá, hányszor lelkesedik
és fogadkozik Péter „emberi
módon”, saját képességeiben,
erejében bízva. Jézus hívására
rögtön ott hagyja ugyan a hálót, és elindul, hogy emberha-

Dr. Finta József atya
(Fotó: hiros.hu)

lász legyen – de vajmi keveset
ért még abból, hogy mit is fog
ez majd jelenteni, mi mindennel fog együtt járni. Megvallja
ugyan Jézus kérdésére, hogy
Messiásnak tartja őt, de a Messiás valódi küldetéséről teljesen emberi, nagyobbrészt téves
elképzelései vannak, s ki is érdemli ezzel a Mester rosszallását: „Távozz tőlem Sátán, mert
emberi módon gondolkozol,
és nem Isten tervei szerint.”
Az utolsó vacsorán is lelkesen
bizonygatja, hogy „Uram, kész
vagyok arra, hogy börtönbe,
sőt a halálba menjek veled!”.
Mégis, azon az éjszakán háromszor tagadja meg Jézust.
A mai evangéliumban szereplő
jelenetet, Jézus háromszoros
kérdését és Péter háromszoros szeretetvallomását szokás
úgy értelmezni, hogy Jézus
ezzel éppen Péter háromszori
tagadására emlékezteti a főapostolt és egyben lehetőséget
ad neki annak jóvátételére. Én
azonban – anélkül, hogy ennek
az értelmezésnek a jogosultságát kétségbe vonnám – más
mondanivalót is látok Jézus
ismételt kérdéseiben. A szalmaláng lelkesedésű, önmagát
gyorsan odatenni kész Péter
figyelmét arra akarja felhívni,
hogy gondolkodjon el válaszának mélységén! Vegye komolyan a meghívást, és ne higgye
azt, hogy már maradéktalanul
tudja is, mit és hogyan kell tennie! Péter kezdi ezt megérteni,
s azért is szomorodik el. Belát-
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ja saját méltatlanságát, gyengeségét. Utolsó válaszában
már teljes egészében Jézus
ismeretére, megítélésére bízza
saját szeretetének mértékét is:
„Uram, te mindent tudsz. Azt is
tudod, hogy szeretlek.” „Azt is
tudod, hogy hogyan szeretlek.”
A mai szentleckében pedig a
koldus meggyógyításakor teljesen Isten akaratába simulva teszi, amit tesz. Nem emberi kéréseket, szempontokat követ,
hanem a Lélek indíttatását.
„Aranyom-ezüstöm nincsen.
Azt adom neked, amim van! A
Názáreti Jézus nevében kelj fel
és járj!” Péter, aki nem a legerősebb, nem a legokosabb vagy a

legjámborabb az apostolok közül, mégis az egyház vezetője
lesz, mert egyre inkább átadja
magát Jézus vezetésének, támogatásának. Elfogadja, hogy
más övezze fel őt, és oda vigye,
ahová eredetileg nem ment
volna saját jószántából.
25 év távlatából visszatekintve papi életemre, biztosan az én esetemben is lehet
beszélni ilyen átalakulásról.
Hogy hol tartok éppen benne
… Isten tudja. De remélem,
úton vagyok. Többször éltem át
– mint minden pap – hogy fel
kellett kelnem onnan, ahol épp
voltam, hogy elmenjek oda,
ahová eredetileg semmiféle

tervem nem volt menni. Sokszor tapasztaltam, hogy amit
sikernek gondoltam, az nem
volt feltétlenül mély és hosszú
életű. Amit viszont nehéznek
és küzdelmesnek éreztem, annak lett hosszabb távon több
értelme. Nem mindig azokban
találtam igazi, hosszú távú segítőkre, akik emberileg szimpatikusak voltak. Nem mindig
az a munkám lett hatékony,
amiben emberileg a legtöbb
örömömet találtam. Újra és
újra belefutok abba, hogy Isten
mást akar, mást rendel, mint
amire esetleg én vágytam, vágyom. Azonban bárhol is voltam eddig, mindig éreztem, és
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utólag még inkább tudatosítottam a szeretetteli jelenlétét,
vezetését. Nagyon sok köszönettel tartozom neki, és nektek
is, kedves hívek. Minden segítségért, szeretetért. Az elődeim
szép munkájáért, a már meglévő és a működésem alatt kialakuló közösségekért. Megköszönöm Istennek mindazt, amit ti
is megköszöntök és értéknek
tartotok itteni szolgálatomban.
És bocsánatot kérek Istentől
és tőletek is mindazért, amit
tehettem volna jobban, Istenre
figyelőbben! Kérem továbbra is
az imáitokat, valamint szeretetteli helytállásotokat az egyház közösségében.

A Régi-Új Virágbolt és a Kisposta
Általában vegyes érzésekkel térünk be olyan helyekre, üzletekbe, ahol tudjuk, hogy már nem a megszokott
eladó és környezet vár Bennünket többé. Egyrészt van
bennünk gyász, mert valami elmúlt. És van Bennünk kíváncsiság, mert valami új kezdetét láthatjuk kibontakozni. Sajtos Zoltánné, Margó, aki hosszú évek alázatos és
tiszteletre méltó munkájával üzemeltette a virágboltot és
a hozzá tartozó ’kispostát’, április végén végleg lehunyta szemeit. A gyászhír olvasásakor sokakban felmerült
a szomorúságon és a fájdalmon túl, hogy mi lesz a virágbolttal? Pedig ekkor ez már lezárt ügy volt. A régi-új
virágbolt mosolygós új tulajdonosával, Varga Bernadettel
beszélgettem.
– Nem nagyon futottunk kötelmekről nekünk kell gonössze korábban, katonate- doskodni március vége óta.
lepiek vagytok?
– Látom, hogy átalakítot– Igen, férjemmel és gyer- tátok teljesen a belső teret.
mekeinkkel 18 éve élünk itt Mik még a terveitek?
Katonatelepen, teherautó javí– A belső átalakítás még
tó műhelyt üzemeltetünk hos�- folyamatban van, de röviszú évek óta, itt nem messze desen elkészülünk, utána
a lámpás kereszteződés után kerül sorra az épület külső
a ceglédi út mellett. Ha lenne felújítása. Terveink szerint a
nagyteherautótok, akkor már postaszolgáltatás
megmabiztosan találkoztunk volna.
rad változatlan formában
– Hogyan jött képbe a vi- és amint sikerül találnunk
rágbolt?
postaforgalmi végzettséggel
– Alapvetően imádom a vi- rendelkező kollégát, abban
rágokat és a virágkötészet az az esetben a virágbolti rész
eredeti szakmám is. Régóta fejlesztése fel fog gyorsulni.
szerettem volna ebbe a szak- Jelenleg én látom el a postai
mába visszatérni. Már beszél- feladatokat, ami sok admitünk Margóval korábban is er- nisztrációval és kötöttséggel
ről, de idén év elején döntött jár. E mellett nem könnyű
úgy, hogy el akarja adni az Pestre járni a virágpiacra és
üzletet. Mivel a posta szerves tartani korrektül a nyitvatarrésze évek óta az üzletnek és tási időt. Szerencsére kiváló
a Magyar Posta Zrt.-vel régeb- virágkötő kollegina már van,
ben aláírt szerződés is kötötte így tényleg csak a posta üzeMargót, ezért úgy döntöttünk, meltetése a kihívás. Úgyhogy
hogy nem önmagában az in- ha valakinek van postaforgalgatlant, hanem a céget ves�- mi végzettségű ismerőse, aki
szük meg. Így a Posta által tá- éppen munkát keres, ne tartmasztott követelményekről és sa magában.

– Többször felmerült már
a Katonatelepi Közügyek
Facebook oldalán, hogy
mikor vagytok nyitva. Ös�szefoglalnád a nyitvatartási
rendet?
– Persze. Az üzlet jelenleg
minden hétköznap 11órától
16 óráig van nyitva. 11 és 13
óra között működik a postai
rész, 12 és 16 óra között foglalkozunk virágkötéssel. Cserepes virágokkal, kaspókkal,
virágfölddel, a Szűcs Józsefné
Icu által készített katonatelepi
kézimunkákkal, ajándéktárgyakkal természetesen teljes
nyitvatartási időben kiszolgáljuk vendégeinket. Szombatonként 9-től 12-ig tartunk nyitva.
Hosszabb távon szeretnénk
kitolni a nyitva tartást hétköznapokon az esti órákig.
– Milyen fajta csokrokat
rendelhetünk Tőletek?
– A hagyományos alkalmi
csokrokon túl koszorúkat, különlegesebb ballagási csokrokat, sok szálas évfordulós
kompozíciókat is készítünk, de

óriási örömmel szoktunk kiszolgálni kis lovagokat is, akik
anyukájuknak, nagymamájuknak vagy az ovis vagy iskolás
szerelmüknek
szeretnének
egyetlen szál virágot vinni.
Visszatérve, szeretjük kolléganőmmel, Évivel a kihívásokat,
de ha nagyon különleges színű
vagy fajtájú virágból szeretne
valaki csokrot, megköszönjük,
ha pár nappal előre szól.
– Ha például úton vagyok
hazafelé a városból és szeretném meglepni a feleségem
egy csokorral, akkor rátok
telefonálhatok, hogy készítsétek el a csokrot, mire odaérek? Milyen telefonszámon
vagytok elérhetőek?
– Örömmel fogadjuk a hívásokat és megrendeléseket a
06-70/413-6450 –es telefonszámon.
– Ezzel a lehetőséggel
fogok élni. Sok sikert kívánunk nektek!
– Köszönjük szépen.
Makai Krisztián
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JÚLIUSI KERTI TEENDŐK
Júliusban, a nyár derekán
már inkább a leszedhető
friss zöldségek, gyümölcsök mennyisége a több
mint az ültetni való mag
vagy palánta.

Szaporítás

A leszedett növények megüresedett helyeire még mindig
kikerülhetnek:
július közepéig a káposztafélék (fejes– és kelkáposzta,
karalábé, karfiol, brokkoli,
bimbós kel) palántái, és még
később is a másodvetemények: az uborka, spárgatök,
bab, cékla, kukorica és a retek
megfelelő fajtái, valamint a rebarbara, saláta, kapor.

Betakarítás

A levelek elszáradása után
betakarítható a vöröshagyma, fokhagyma, elkezdődik

vagy már éppen tart a tökfélék, zeller, korai káposztafélék
(karalábé, fodros kel, fejes káposzta stb.), padlizsán, paprika, paradicsom, mángold,
sárgarépa, uborka és zöldbab
szezonja.
Tavasz–nyár eleje óta még
mindig szedhetők a spenót,
sóska, metélőhagyma, kapor,
saláták, retek, újhagyma, petrezselyem és a borsó aktuálisan érő fajtái.
Nem csak a veteményesből
kerülnek ilyenkor termények
az asztalra. Még érik néhány
késői meggyfajta, a faeper
és a málna, ezeket felváltja a
kajszibarack, a füge, a nyári
alma.
Az évelő fűszernövényekről
is sokat szedhetünk ebben
a jó időben, például ilyenkor
ideális egy jó mentaszörp elkészítése, vagy szedhetünk a

konyhai fűszerek zsengébb
hajtásaiból (majoránna, oregánó, kakukkfű, rozmaring,
borsfű, citromfű), és fellógatva megszárítjuk őket. A frissen legfinomabb bazsalikom
és az utánozhatatlan kapor is
eléggé megnőtt a nagyobb volumenű szedésre.

Növényvédelem

Bár növényeink élvezik a
meleget és a napsütést, sajnos más élőlények is jól érzik
magukat. A gyomok egyik napról a másikra könnyen elburjánzanak a kitisztított ágyáson, és a melegben fokozottan
figyelni kell a vízellátásra és
a talaj vízmegtartására. Legjobb, ha takarjuk a talajt valamilyen száraz növényi résszel,
így egy nap múlva is nedves
marad, és ha elég vastagon takarjuk, a gyomok sem tudnak

Dr. Kerényi Zoltán

átnőni rajta. Figyeljünk, nem
telepednek-e meg gombák
vagy nem rejtőznek-e rovarok
a növényeken!
Igen fontos, hogy kerüljük a
sűrű ültetést, a hónap végéig
végezzük el a szőlő zöldmetszését, „tetejezését”, távolítsuk el a túl sűrű és felesleges,
nem termő hajtásokat, ügyelve arra, hogy a fürtök fölött a
hajtásokon maradjon 4-5 levél! Kacsoljuk és kötözzük fel
a paradicsomot, sőt akár az
uborkát is.

Az évad különleges gyümölcse: a josta (Ribes × nidigrolaria)
A Június–júliusban érő gyümölcsök közül most egy kevésbé ismert és elterjedt fajtát szeretnénk bemutatni, ami
házikertek számára is kitűnő
választás, hiszen egy fagytűrő, nem túl igényes, cserje
növényről van szó, melynek
terméséből nagyszerű, télre
is eltehető befőttek születhetnek. Ez egy nagyszerű, vitaminokban gazdag, gazdag aromájú, sokrétű gyümölcs, amit
a fekete ribizli és az egres keresztezéséből, mesterségesen
állították elő a 20. században,
Németországban. A josta a fekete ribizli és az egres közötti
faj, ám a több lépéses nemesítő programban egy vad egres
faj is részt vett. Nevét a fekete
ribizli (JOhannisbeere) és az
egres (STAchelbeere) német
nevének kezdő szótagjaiból alkották meg.

Megjelenése, felépítése

Érdekes dolog megvizsgálni,
hogy melyik „szülőjétől” mit
örökölt: a tüskétlen cserje,
hosszú hajtásaival inkább a
ribizli, mint az egres cserjéjére hasonlít. Levelei közepesen nagyok, háromkaréjúak,
fényesen zöldek, inkább a kö-

szmétére hasonlítanak, mint a
fekete ribiszkére. Sziromlevelei lilás színűek. Kifejezetten
gyorsan nő, könnyedén eléri
a 2 méter magasságot. Hos�szú vesszői tüskétlenek, így a
bokor – mind a vesszők, mind
a rügyek – inkább hasonlít a ribizlire, mint a köszmétére, bár
a vesszők színezettebbek, a
rügyek testesebbek. Az elültetett vessző már 1-2 éven belül
termést hoz. Sötét színű, sima
héjú, szőrtelen bogyóinak normális átmérője 14–15 mm, tömege kb. 3g, a gyümölcs húsa
zöldes, benne apró magokkal.
Kellemes íze mindkét ősére
emlékeztet, a tipikus fekete ribizli-íz nélkül: az egres frissítő
savanyúsága mellett aromája
inkább az áfonyáét idézi.

A gyümölcs felhasználása

A termés felhasználási módja
rendkívül sokrétű. Élelmiszerként frissen és feldolgozva is
szerteágazóan hasznosítják.
Fogyasztható nyersen, lefagyasztva, lekvárként, szörpnek, de akár befőttként
is. Fogyókúrázóknak kitűnő

választás, hiszen a josta nagyon erős zsírégető hatású.
Bogyójában sok a C-vitamin.
Száz grammjában 26–64 mg
C-vitamint találhatunk. Emellett nagyon magas a B1- és
B2-vitamin-tartalma, ennek
köszönhetően igen jó hatással van a zsír-anyagcserére.
Savai jó hatással vannak az
emésztésre, a benne található magocskák pedig kitűnően
átmossák a bélcsatornákat.
Csak a fekete szemeket érdemes leszedni, mert a többi savanyú, mint az egres. A
josta ugyanúgy használható
fel, mint a nyári bogyósok,
remek sütiket lehet vele készíteni, illetve önállóan vagy más
gyümölccsel keverve lekvár is
főzhető belőle.

JOSTA LEKVÁR RECEPT
Hozzávalók 6-8 kis üveghez: 2 kg tisztított josta, 1,7 kg cukor.
Pepecselős, de kifejezetten nyugtató feladat a josta leszüretelése és tisztítása. Nem csak a zöld szárról kell leszedni a
fekete szemeket, de a virágmaradványokat is ki kell húzni a
bogyóból. Egyesével. Ha valaki kényes rá, lehet passzírozni
is, hogy az apró magvaktól elválaszthassuk. Ezután egy lábasban 50 dkg cukorral lecukrozva állni hagyjuk egy éjszakát,
másnap átkeverés után főzni kezdjük, és 2 óra főzés és néha
megkavarás után beletesszük a maradék (1,2 kg) cukrot, felforraljuk, majd 15 percig továbbfőzzük.
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A jövő a megújuló energiáé!
A környezetvédelem területén talán elsőként robban
be a piacra az ólommentes üzemanyag és egyéb,
a fosszilis energiahordozót
használó rendszerek számára fejlesztett, azokat
helyettesítő anyagok. Ezek
ára érezhető mértékben
volt nagyobb, mint a hagyományos üzemanyagé, ezért
a köztudatban az, hogy valami környezetbarát, párosult azzal, hogy drága is.
Ez nyomja rá a bélyegét
az elektromos autózásra és
a családi házak napelemes
rendszereire is. Pedig, ha egy
kicsit is utána számolunk, kiderül, hogy ezek ingyen vannak.
Erre legjobb egy példán át
rávilágítani, ezért a mi esetünket írom le. Valós számokkal. Ménteleken lakunk, a feleségem a Mercedes gyárban
dolgozik. Ezt a távolságot, az
elkerülő út megépülte után,
autóval 25 perc alatt tudjuk
megtenni, minden ide vonatkozó szabályt betartva. A
busz elsősorban a haza irányuló utazásnál jelent nagy
időveszteséget, az ugyanis
nem probléma, ha 6 óra helyett 5-kor kell kelni. De az,
hogy a du. 4-kor befejeződő
műszak után este 6:30-ra érjünk haza, vállalhatatlan. Éppen ezért mi évek óta autóval
járunk.
Az első hibát ilyenkor követik el az autósok. Sokan
ugyanis lényegesen alábecsülik a havi üzemanyag költségüket. Mi is 35-40 ezer Ft-ra
gondoltunk, ám amikor minden tankolásnál eltettük a
nyugtát és 3 hónap elteltével
összeadtuk, kiderült, hogy átlag 60 ezer Ft az üzemanyag.
Ekkor jön a második hatalmas tévedés: a tankolás mellett komoly költségek merülnek fel az üzemeltetés során
akkor is, ha az autó nem romlik el. Ilyenek pl. az olajcsere,
vagy a vezérműszíj cseréje.
És ezt sokan nem számolják
hozzá a tankoláshoz, mintha
ez a kiadás nem is létezne.
Egy internetes első találatra kiválasztott hitelt néztem

most meg, 3 millió Ft-ot 5
évre havi 62.000 Ft-ért adnak. Mi 2,8 millió Ft-ért vettünk egy elektromos Renault
Fluence Z.E.-t, 4 év éves volt,
42000 km-rel. 2017. 08.27én hoztam le Pestről, azóta
41000 km-t autóztunk vele,
itt helyben, Kecskeméten. A
töltéssel, törlesztéssel együtt
kevesebb a havi rezsink, mint
amennyit tankoltunk a benzinesbe. Az olajcseréket, a benzines autónk kisebb-nagyobb
hibáinak a javítását nem is
adtam hozzá. Ráadásul környezetbarát módon autózunk,
zaj és rezgésmentesen, hihetetlen egy ilyen jármű.
A napelemek felszerelése
még nyilvánvalóbb. Minden
háztartási napelem telepítésre 0% THM-es MFB hitelt
lehet felvenni. Ha jól választ
teljesítményt és futamidőt a
tulajdonos, a családi kassza
egy fillérrel sem jár rosszabbul, hiszen a villanyszámlát,
fűtés költségeit így is úgy is
fizetni kell, viszont a napelemes rendszer törlesztése 5-6
éven belül megszűnik, a villanyszámla meg nem.
Ha pedig valakinek van egy
kis megtakarítása, egy napelemes rendszer hozamánál
magasabbat el sem lehet
képzelni. A mi 1,7 milliós
napelemünk egy év alatt 213
ezer Ft villanyáramot termelt.
Pontosabban az általa megtermelt és általunk felhasznált energiáért ennyit kellett
volna fizetnünk, ha azt nem a
napelem termeli meg. Itt érdemes egy ezzel kapcsolatos
tévedést tisztázni. A napelem
által termelt villamos energiát nem megvásárolja az energiaszolgáltató, hanem levonja
a fogyasztásunkból. Olyan villanyórát szerel fel, ami méri a
házból a hálózat felé, és külön
a hálózatból a ház felé folyó
kilowatt órát, évente egyszer
leolvassa és a különbözetet
kell csak kifizetni. Ha valaki
nagyon jól méretezte a napelemet, ez akár 0 Ft is lehet.
Végül néhány szó a klímás
fűtésről. Mivel a klímaberendezés is használ elektromos
áramot, szinte mindenki
rendkívül drága mulatságnak

tartja. A régen olyannyira favorizált hőtárolós villanykályha használata valóban még a
vezérelt áram használata esetén is gazdaságtalan, csakhogy a klíma, ellentétben a
hőtárolós kályhával, a lakásba juttatott meleget nem villamos energiából állítja elő.
Pontosan ugyanannyi meleg
előállításához kb. egynegyed
annyi elektromos áramra van
szüksége. Egy, a halmazállapot változással és a nyomásviszonyokkal együtt járó hőtani jelenséget használ fűtésre.
Leegyszerűsítve: azt a hőenergiát, amit a kültéri egység
a kinti levegőtől elvon, azt a
beltéri egység befújja a lakásba. Biztos sokan emlékeznek
még a szódapatronra, ami
rettenetesen lehült, amikor
becsavartuk a szódásüvegbe.
Azt pedig, hogy pumpáláskor
forró lesz a pumpa, a mai fia-

talok is megtapasztalják, ha a
kerékpár gumijába pumpálni
kell levegőt. Ehhez kissé hasonlít egy klíma, a villamos
energia egy kompresszor és
két ventillátor működtetéséhez kell. A szolgáltatók klímás
fűtés esetén külön vezetékkel
„H”-tarifás mérőórát szerelnek fel, amely fűtési időszakban (október 15-április 15)
mintegy 40%-kal olcsóbban
számolja el az áramot. Erre
természetesen csakis akkor
van szükség, ha nincs napelemes rendszer, vagy ha méretezésekor nem számoltak
fűtési célú energiával.
Ha ezek után bárki kedvet
kapott elektromos autó vásárlásához vagy napelemes
rendszer telepítéséhez, bátran keressen, segítek a részletek kiszámításában!
Falu György

1. Ne verjék nagy dobra, ha elutaznak! Nyaralási képeket a hazaérkezést követően, utólag osszanak meg a
közösségi oldalakon!

2. Tartsanak rendet a portájukon, hogy ne tűnjön lakatlannak az ingatlan! A rendetlenség bevonzhatja a betörőt!

3. Helyezzenek el
mozgás-érzékelős reflektorokat a kapuknál, a kertben!

4. Szereltessenek be riasztót vagy távfelügyeletre bekötött
riasztórendszert!

5. Akkor is kapcsolják be a védelmi rendszert, ha csak rövid időre mennek el otthonról!

6. Lássák el a lakást mechanikai védelemmel is és mindig
zárják a nyílászárókat!

7. Az emeleti ablakoknál ügyeljenek a fákra, teraszokra,
melyekről bárki bemászhat a lakásba!

8. Soha ne hagyják a kulcsot a lábtörlő alatt!
9. Távollétük idején működtessenek időzített kapcsolós
fényforrást, hogy úgy tűnjön, otthon vannak!

10. Amíg távol vannak otthonról kérjék a szomszédok segítségét (posta-ládaürítés, szemétszállítás, fűnyírás, odafigyelés)! Ne tűnjön elhagyottnak az ingatlan!

+1. Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul
értesítsék a

-es általános segélyhívón a rendőrséget!

Képek: INTERNET
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
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