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rűbben lakott településrésze, 
a körzetnek mintegy centru-
ma Katonatelep.

 Így érthetően az újság tar-
talmának központi magját 
változatlanul a katonatelepi 
események teszik ki, de sze-
retnénk, ha Borbásról, Talfá-
járól, Törekvés faluról, Szol-
noki hegyről, Úrrétről, Vacsi 
hegyről és a reptéri környék-
ről, az ott élő emberekről, ott 
működő vállalkozásokról is 
szó esne a lapban. Figyelem! 
Ehhez szerzőket, ötletadókat 
keresünk! /Jelentkezni a zso-
ag@bbnet.hu e-mailen lehet./

Ugyanakkor a lapnak eddig 
is voltak és változatlanul meg-
maradnak olyan rovatai, ami a 
katonatelepieken kívül máso-
kat is érdekelhet. Így a szel-
lemi, lelki útmutatót nyújtó 
hitéleti rovat, a hasznos tud-
nivalókkal, tanácsokkal szol-
gáló kertészeti rovat, fogyasz-
tóvédelmi sarok és például a 
pandémia időszakában szinte 
nélkülözhetetlen szerepet be-
töltő egészségügyi rovat, hogy 
csak néhányat ragadjunk ki a 
tartalomból.

Végül pár szót a Falu-és 
Tanyabejáró Alapítványról, 
amelyet képviselőnk alapí-
tott a múlt év februárjában, 
s amelyet 2020. május 6-án 
jegyeztek be. Az alapítvány 
célja a választókerület általá-
nos fejlődésének, a lakosság 

életkörülményei javításának 
elősegítése, a közismerten 
nagy kiterjedésű tanyavilág 
elszigetelődésének, informá-
cióhiányának enyhítése. A ku-
ratóriumnak kilenc tagja van, 
a választókerület egy-egy ré-
szeinek képviseletében.

Legnagyobb és egyben 
leglátványosabb feladatunk 
a Katonatelepi Közügyek ki-
adásának gondozása, de szá-
mos egyéni ügyben segítjük 
a lakosságot. Jelmondatunk, 
hogy minél közelebb kell ke-
rülni az egyes emberekhez, 
megtalálni a módját, hogyan 
oldhatjuk meg a kívülállók 
számára talán kicsinynek 
tűnő, de az érintetteknek nagy 
gondot okozó problémáikat. 
Így kuratóriumi tagjaink most 
térképezik fel, kik azok a rá-
szorulók, akik a városi Szo-

ciális Alapítványtól számít-
hatnak ingyenes tűzifára. Ha 
kell, megírjuk kérelmüket is. 
Már eddig is több embernek 
intéztük például a kedvezőbb 
kötelező biztosítás-váltását 
vagy kifogásolható termék, 
szolgáltatás miatt a Békéltető 
Testülethez benyújtandó kére-
lem megírását, a védőoltásra 
jelentkezők regisztrálását, de 
van olyan kuratóriumi tagunk, 
aki a környékbeli lakosok vér-
nyomását rendszeresen el-
lenőrzi, mint mondta, ha kell 
éjjel is. 

Szóval ahol tudunk, segí-
tünk. 

Elérhetőségünk:
zsoag@bbnet.hu

                                                                                      
 Kovács Mária Klára 

„Falu- és Tanyabejáró”
Alapítvány kuratóriumi elnök

A Katonatelepi Közügyek ki-
adását ez év július elsejétől  
immár hivatalosan is beje-
gyezve átvette a Falu- és Ta-
nyabejáró Alapítvány. 
Ezzel kapcsolatban többen is 
több kérdést tettek fel. 

Kezdjük tehát a kérdésekkel 
és válaszokkal.

Mi baj volt a korábbi kiadó-
val? Semmi!! Sőt, igen hálásak 
lehetünk a Katonatelepi Ifjúsá-
gért Alapítványnak, különösen 
Lázár János kuratóriumi elnök-
nek, hogy a kezdetektől, 2015-
től gondozták a lap kiadását, 
nyomdai megjelentetését.

Miért volt szükség a váltás-
ra? Azért, hogy a lap ne csak 
a katonatelepiekhez jusson el, 
hanem fokozatosan / ahogy az 
anyagi lehetőségek engedik, 
remélhetően legkésőbb az év 
végéig/ a választókerület töb-
bi lakosához is. Hiszen az in-
formációkhoz való hozzáférés 
általában is nagyon fontos, hát 
még a városközponttól távo-
labb eső részeken.  

Miért nem alapítottunk új 
lapot? Mindenki tudja, egy la-
pot fenntartani, tartalommal 
megtölteni sem könnyű, hát 
még kettőt.

Miért nem változott a lap 
neve?  Nem kis mértékben az 
alapítók – Borsos Mihály, Kis-
berk Hella, Tóth Viktor – iránti 
tiszteletből, másrészt mert a 
teljes választókerület legsű-

Új kiadó – bővülő lapszám
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Július a Gergely-naptárban 
szerint az év hetedik hónap-
ja, viszont a római naptárban 
kezdetben ez az ötödik hónap 
volt, ezért latinul eredetileg 
Quintilis („ötös”) volt a hónap 
neve, csak később Julius Cae-
sarról nevezték át júliusra. A 
népi kalendárium Szent Jakab 
havának és áldás havának is 
nevezi. Egészen a 18. századig 
a nagyon hasonló női keresz-
tnévből, a Júliából származ-
tatták. 

Korábbi lapszámainkban 
részletesebben írtunk a hó-
nap nevének eredetéről és 
számos, a hónaphoz kötődő 
jeles napot, eseményt rész-
leteztünk. Most három, ma is 
komolyan számon tartott és 
emlékezetes napról próbálunk 
néhány információt megoszta-
ni az olvasókkal.

Július 2.  
Sarlós Boldogasszony napja

Sarlós Boldogasszony arány-
lag kései Mária-ünnep. A fe-
rencesek kezdték ünnepelni 
és terjeszteni a 13. század 

folyamán július 2-án, a Ke-
resztelő Szent János születé-
sének nyolcadát követő napon. 
Az egész egyházra VI. Urbán 
pápa terjesztette ki, majd IX. 
Bonifác 1389-ben vigíliával és 
nyolcaddal egészítette ki. IX. 
Pius az ünnepet május 31-re 
helyezte, a világegyház ma is 
ezen a napon üli meg.. Az ün-
nep jellegzetes magyar neve – 
Sarlós Boldogasszony – nem 
függ össze az eredeti egyházi 
elnevezéssel: Szűz Mária láto-
gatása Erzsébetnél, hanem az 
aratás kezdetére utal.

Az aratás a parasztember 
életében és munkájában a 
legnagyobb események egyike 
volt, amelyre még a gépesített 
munkatechnika korszakában 
is bizonyos áhítattal és ko-
molysággal készült. Az élet, 
vagyis a mindennapi kenyér 
Isten ajándéka. A Miatyánkban 
is ezért könyörögnek a hívek.

Mária az angyali üdvözlet 
alkalmával Gábriel főangyaltól 
tudta meg, hogy idős rokona, 
Erzsébet, Keresztelő Szent Já-
nos leendő anyja már hat hó-
napja gyermeket vár. Azonnal 
útra kelt, hogy a nehéz napok-
ban segítségére lehessen. 

Július 3.  
Teleki Blanka születésének 

évfordulója

205 éve született Teleki Blan-
ka (Kővárhosszúfalu, 1806. 
július 3 – Párizs, 1862. októ-
ber 23.), a magyar nőnevelés 
egyik úttörője, a nők művelő-
dési egyenjogúságának híve.. 
Édesanyja korompai gróf 
Brunszvik Karolina (1782–
1843), az első magyarországi 
óvodák megalapítójának, gróf 
Brunszvik Teréznek a húga 

volt. Fiatalon Münchenben és 
Párizsban festészetet, Budán 
Ferenczy Istvánnál szobrásza-
tot tanult. Későbbi pályájára 
a legnagyobb hatással mégis 
nagynénje, Brunszvik Teréz 
volt, aki magával vitte külföldi 
utazásaira. Blanka is a nőne-
velést választotta hivatásául: 
1846-ban magyar tanítási 
nyelvű leánynevelő intézetet 
nyitott Pesten, a mai Szabad-
ság téren. Ez az iskola számít 
az első olyan magyarországi 
leányiskolának, ahol szakszerű 
oktatás folyt. A szabadságharc 
alatt, 1848 végén kénytelen 
volt az intézetet bezárni; Leö-
vey Klárával előbb Debrecenbe, 
Nagyváradra, végül Szegedre 
menekült. A szabadságharc 
bukása után részt vett a for-
radalmárok rejtegetésében. 
1851-ben Bécsben elfogták, és 
Pestre, az Újépületbe szállítot-
ták. 1853-ban a haditörvény-
szék 10 évi várfogságra ítélte. 
1857. május 11-én amnesztiá-
val szabadult a kufsteini bör-
tönből, többé nem tért haza. 
Ausztriában, majd Franciaor-
szágban élt, a húgánál. Ekkor 
a menekültek ügyét karolta 
fel. Párizsban érte a halál. A 
montparnasse-i temetőben 
nyugszik. 2008-ban egy elkép-
zelés szerint tervezték ugyan 
hamvai hazahozatalát és a 
martonvásári Brunszvik-krip-
tában való újratemetését, de 
ez az elképzelés egyelőre még 
nem realizálódott. 

Július 19.: Móra Ferenc

Móra Ferenc (Kiskunfélegyhá-
za, 1879. július 19. – Szeged, 
1934. február 8.) magyar író, 
újságíró, muzeológus szegény-
paraszt családból származott, 
apja Móra Márton foltozó 
szűcslegény, majd szűcsmes-
ter, anyja Juhász Anna kenyér-

sütő asszony volt. Tanulmá-
nyait – a család szegénysége 
miatt – nehéz körülmények 
között végezte. A budapesti 
egyetemen földrajz-termé-
szetrajz szakos tanári diplo-
mát szerzett, de segédtanár-
ként csupán egy évig tanított 
a Vas vármegyei Felsőlövőn, 
innen még a század elején a 
Szegedi Napló munkatársa-
ként került Szegedre. A lapnak 
1913–1919 között főszerkesz-
tője volt, majd haláláig állandó 
munkatársa maradt.

Komoly értéket jelentenek 
az Alföldön és főleg a Szeged 
körüli őskori településeken 
ásatással feltárt anyagokról 
szóló beszámoló jellegű ta-
nulmányai: A Kunágotai sírok 
(Régészeti tanulmány. Szeged, 
1926).

Hírlapi cikkei, gondosan 
szerkesztett és tökéletes sti-
lisztikai bravúrral felépített 
tárcái a szegedi Dél Magyaror-
szág hasábjain jelentek meg. 
1922-től a Világ c. liberális 
napilap munkatársa volt, majd 
annak megszűnése után a Ma-
gyar Hírlapban jelentek meg 
tárcái, az utóbbinak haláláig 
főmunkatársa volt.

Pályáját versírással kezd-
te (Az aranyszőrű bárány, el-
beszélő költemény, Szeged, 
1902; Szegénysoron, Szeged, 
1905), később is írogatott ver-
seket (Könnyes könyv, Buda-
pest, 1920). Elbeszéléseiben 
és regényeiben a parasztság 
kiszolgáltatottságának egyik 
legérzékenyebb ábrázolója volt. 
Szépprózáját kitűnő mesélő-
készség, higgadt humor és az 
élőbeszédhez közelálló világos 
stílus jellemzi. Legismertebb 
alkotása a Kincskereső kisköd-
mön, nagy sikerű ifjúsági regé-
nye, melyet 1918-ban írt saját 
gyerekkori élményei felhasz-
nálásával. A regény általános 
iskolában kötelező olvasmány. 
(Forrás: wikipedia.hu)

Összeállította: 
Kerényi Zoltán

Szabó Lőrinc:  Július csatája
Itt a pokol, a nyár: élvezem, mint az ördög.
Ez a jó, ez az én kék-piros évszakom,
az őrült július! Méz sűrűn-vastagon
folyik fény s levegő, s minthogyha belefőzött
kertek – málna, barack – fűszereznék, gyümölcsök,
párolgó rubinok; s ha szemem lecsukom,
bundaként nyalogat minden kis fuvalom,
lebegő bundaként a bársonynyelvü gőzök.
De most szent ez a tűz, e pokol, sűrit, érlel.
Hűl a Bak, fűt a Rák, forr a világkazán:
most küzd, előre, most küzd meg a Nap a téllel!
Az ősz már a csata eredménye. Sovány,
vagy dús? –: most dől el, itt, az izzadó határban,
s fent, az istentelen, rőt-azúr Szaharában.

Szűz Mária látogatása 
Erzsébetnél 

(Forrás: magyarkurir.hu)

Teleki Blanka
(Forrás: wikipedia.hu)

Móra Ferenc születésnapja
(Forrás: felegyhazikozlony.eu)
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Közösségépítő programok
Katonatelepen

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete sikere-
sen pályázott a Közösségépítő civil tevékenységek 
támogatása című helyi felhívásra. A TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-01432 azonosítószámú, „Biztonság, Egész-
ség, Közösség” című pályázat keretében balesetmegelő-
zés, elsősegélynyújtás, gyászfeldolgozás, bűnmegelőzés 
témában tervezünk műhelymunkákat, előadásokat szer-
vezni, valamint Kiskert programunk során a kiskerti cse-
megeszőlő termesztést népszerűsíteni. A projektet 2022 
őszén egy bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági kon-
ferenciával zárjuk. 

Ennek a pályázatnak a ke-
retében valósult meg Kato-
natelepen, a Mathiász János 
Általános Iskolában 2021. jú-
nius15-én egy Balesetmegelő-
zési műhelymunka. A program 
célja a tudatos, felelősségtel-
jes közlekedés népszerűsítése, 
és ez által a balesetek megelő-
zése, ami mindannyiunk közös 
érdeke. A szabályok naprakész 
ismerete, valamint a veszély-
helyzetek időben történő fel-

ismerése és elkerülése nagy-
mértékben járul hozzá ahhoz, 
hogy biztonságosabban vehes-
sünk részt a közlekedésben.

A programon résztvevők 
(10-14 éves korosztály) el-
sajátíthatták és a felépített 
szabályossági pályán gyako-
rolhattak is a közlekedésben 
való részvétel szabályait. Mi-
vel a gyermekek különösen 
veszélyeztetett célcsoportnak 
számítanak a közlekedésben, 
ezért kiemelt figyelmet kell 
fordítani a közlekedéstudatos 
magatartás minél korábban 
történő kialakítása.

A műhelymunka három, 
egymásra épülő részből állt: 
elméleti oktatás, gyakorlás a 
szabályossági pályán és egy 

13+1 kérdésből álló teszt 
megoldása, a helyes válaszok 
kiértékelése. 

Az előadás során az alábbi 
témák kerültek ismertetésre: 

l Milyen módon vesznek 
rész a közlekedésben a gye-
rekek?

l A gyalogos közlekedés 
szabályai (pl. elsőbbségi, lát-
hatósági), speciális esetei (pl. 
kerékpár tolás, csoportos köz-
lekedés) és tilalmai (pl. gyalo-

gátkelő helyen történő vissza-
fordulás). 

l Kerékpáros közlekedés 
esetén a kerékpár kötelező és 
ajánlott tartozékai, a kerék-
páros kötelező és ajánlott vé-
dőfelszerelései, a láthatóság, 
a sebességhatárok, hol lehet 
kerékpárral közlekedni, a sze-
mélyszállítás szabályai.

l A segédmotor-kerékpár-
ral való közlekedés esetén a 
segédmotor-kerékpár fogal-
mának tisztázása, a segéd-
motor-kerékpár kötelező és 
ajánlott tartozékai, a vezető 
kötelező és ajánlott védő-
felszerelései, hol lehet vele 
közlekedni és a vonatkozó 
sebességhatárok. A segédmo-
tor-kerékpár jogosítvánnyal 

vezethető egyéb járművek (pl. 
moped autó, mezőgazdasági 
vontató, lovaskocsi.

l A különleges közlekedési 
eszközökre (pl. elektromos 
kerékpár, roller, mono-, tricik-
li) vonatkozó szabályok.

l A gépkocsiban történő 
utazás során betartandó gyer-
mekbiztonsági szabályok. Ki 
hol ülhet, és milyen gyermek-
biztonsági rendszerben. 

l Rendőri karjelzések
Ezután a kerékpáros sza-

bályossági pályán a gyakor-
latban (saját kerékpárral) ki 
is próbálhatták a tanultakat a 
gyerekek. Ez a látványos prog-
ramrész vonzotta a diákokat! 
A kerékpározás mellett sike-
re volt a részegszemüvegben 
(olyan eszköz, ami az illumi-
nált állapot szimulálását hiva-
tott érzékeltetni szabályozott 
körülmények között) történő 
piramisépítésnek is. 

Végül egy 13+1 kérdéses 
tesztet töltöttek ki a résztve-

vők. A helyes megfejtés: Nyári 
szabadság!

Köszönjük Kisberk Hella 
tagintézmény-vezető, a tanári 
kar és nem utolsó sorban a 
résztvevő gyerekek közremű-
ködését a program sikeres 
megvalósításában! 

A pályázat keretében a Bal-
esetmegelőzési műhelymunká-
kon túl 2022. október közepéig 
az alábbi programokkal tudunk 
hozzájárulni a helyi közösségi 
élet fejlesztéséhez, az együtt-
működés erősítéséhez. Arra 
törekszünk, hogy a programo-
kon a tematikát a résztvevők 
korcsoportjának megfelelő 
módon állítsuk össze.

l Elsősegélynyújtási mű-
helymunka: A program részt-
vevői olyan biztos elsőse-
gély-nyújtási tudást alapoznak 
meg, aminek gyakorlati alkal-
mazása (pl. műfogások, AED) 
során a jövőben éles helyzet-
ben dönteni, cselekedni tud-
janak. Az elsősegélynyújtás 
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emberi és állampolgári köte-
lesség!

l Bűnmegelőzési fórum: 
A bűnözés megelőzésének 
egyik legfontosabb eszköze 
a tájékoztatás. A fórumokon 
résztvevők megismerhetik az 
otthonukban és a köztereken 
rájuk leselkedő veszélyeket, 
az áldozattá válás megelőzé-
sének módjait, eszközeit, a 
legegyszerűbb hétköznapi ap-
róságoktól a jelentősebb oda-
figyelést, akár kissé már ko-
molyabb anyagi ráfordítást 
igénylő biztonsági, vagyonvé-
delmi megoldásokig. A fórum 
végén 20 fő résztvevő részére 

egy vagyon- (pl. ajtóék, idő-
kapcsoló) vagy személyvé-
delmet szolgáló (pl. személyi 
riasztó) biztonságtechnikai 
eszközt tudunk átadni. 

l Gyászfeldolgozás érzéke-
nyítő előadás: A programra 
hasonló veszteségekkel küz-
dő embereket várunk, akik a 
közelmúltban, vagy régebben 
veszítették el szerettüket.  Ők 
is maguk próbálnak megküz-
deni az élettel. Mert a halál, a 
gyász is az életről szól. Arról, 
hogy maradt-e bennünk any-
nyi élet-erő, hogy abból újra 
felépítsük önmagunkat. Ezt 
az erőt adhatjuk egymásnak 

a beszélgetéseken, önsegítő 
módszereinken keresztül.

l Kiskert program: A prog-
ram célja, hogy a kiskertekbe 
újra megjelenjen a cseme-
geszőlő, lehetőséget teremt-
sünk a saját termesztésű 
csemegeszőlőt fogyasztására, 
formálódjon a táplálkozási 
szokásaink, a napi gyümölcs-
fogyasztás általánossá váljon. 
A program végén kiosztás-
ra kerül 20 fő részére 1-1 db 
csemegeszőlő szaporító-
anyag-csomag (termelte a 
Szőlészeti Borászati Kutatóin-
tézet, Katonatelep) és Dr. Haj-
du Edit, 2015: Rezisztens cse-

megeszőlők termesztése házi 
kertekben című kiadványa.

Katonatelepen eddig két 
program – 2020. novembe-
rében a Kiskert program és a 
fenti Balesetmegelőzési mű-
helymunka – valósult meg, 
de bízunk abban, hogy a civil 
együttműködések eredménye-
ként további programokkal 
tudjuk színesíteni a helyi kö-
zösségi életet.

Sümeginé Ország Edit
Falugondnokok  

Duna-Tisza Közi Egyesülete
www.falugondnoksag.hu

info@falugondnoksag.hu

Komposztáló dob a Mathiászban
Iskolánk hatalmas udvarának rendben 
tartása folyamatos feladatot jelent. Az 
udvar egy része füves terület, amelyet 
rendszeresen nyírni kell, a növényeket 
gondozni, karban tartani.  Korábban a 
gyerekek közreműködésével díszfákat 
ültettünk és gyümölcsfákkal is gazdagí-
tottuk az udvart. Jelenleg magas ágyások 
kialakítása van folyamatban, hogy a kö-
vetkező tanévben tanulóink maguk ültet-
hessenek bele fűszer, dísz és konyhakerti 
növényeket. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy lehetőségünk nyílt a ProfiKomp Kör-
nyezettechnikai Zrt. által gyártott lélegző 

komposztáló dob kihelyezésére, amely 
komposztálható szerves hulladékok keze-
lésére kifejlesztett berendezés.

Előnye, hogy ebben a zárt, szagmentes, 
rovarokat nem csalogató edényben rövid 
idő alatt jó minőségű komposzt állítható 
elő. Amellett, hogy esztétikus a kialakítá-
sa, bárhol elhelyezhető az udvaron vagy a 
kertben, mert véd a nedveségtől, ugyan-
akkor a levegőzést biztosítja. Kezelését 
könnyen elsajátítottuk, mert kézi haj-
tóművel forgatható, így folyamatosan ke-
veredik a benne lévő anyag. A berendezés 
két kamrával van ellátva: amíg az egyik 

részben gyűjtjük a nyersanyagot, a má-
sikban érlelődik a komposzt. Az érlelési 
idő 4 hét és ezután az érett komposztot 
kirostáljuk, majd a kertben szétterítjük. 
A dob hasznos kapacitása 750 liter. A 
komposztálás ideje alatt hőmérőszonda 
behelyezésével és telefonos applikáció 
segítségével nyomon követhetjük a dob 
belsejében végbemenő kémiai folyamato-

kat. A tavaszi és nyári időszakban a leka-
szált füvet, az ősz folyamán pedig a lehul-
lott falevelet tudjuk majd komposztálni.

Kisberk Hella
tagintézmény-vezető

A komposztáló dob
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Nincs abban semmi kivetnivaló, ha például egy borbá-
si vagy katonatelepi lakost nem túlságosan izgat, hogy 
milyen fejlesztések várhatók Kecskemét többi városré-
szein. Mindenkit az érdekel a legjobban, hogy otthona 
szűkebb-tágabb környezete miként, mikor fejlődik to-
vább. Csakhogy előbb-utóbb kiderül, közvetve vagy köz-
vetlenül mégiscsak mindnyájunkat érint, ami a város 
egészében vagy más részein történik. Kecskeméti ki-
tekintő címmel induló új sorozatunk célja ez: bemutatni 
a részleteiben nem általánosan ismert városi terveket, 
fejlődési irányokat, Szeberényi Gyula Tamás alpolgár-
mester úr segítségével.

Beszélgetésünk során a fej-
lesztési tervek közül elsőként 
a környezetvédelmi beruházá-
sokat emelte ki. 

Rámutatott: az érzékelhe-
tően bekövetkezett klíma-
változás figyelmeztet mind-
nyájunkat, hogy az üvegház 
hatás csökkentése érdekében 
mindenkinek van tennivalója. 
Egyéneknek, gazdálkodó szer-
vezeteknek is és kiemelten 
egy település vezetésének. 

Így magától értetődik, hogy 
Kecskemét városa elkötele-
zetten támogatja a Termo-
star Kft. terveit. Nevezetesen 
a biomasszára áttérő fűtőmű 
fejlesztést.

A biomassza alapanyagát 
a Kiskunsági Erdészeti és 
Faipari Zrt.-től / KEFAG-tól 
származó nyesedékfa, hul-
ladékfa adja. Ezzel jelentős 
mértékben csökkenhet a föld-
gáz alapú távfűtés. A földgáz 

használat nem szűnik meg 
teljesen, hiszen a több lábon 
állás fokozottabb garanciát 
jelent a távfűtés szolgáltatás 
biztosítására.

Szeberényi Gyula Tamás 
közölte: a másik nagy környe-
zetvédelmi beruházás, ami 
már a tervezés időszakában 
van, komplex módon megre-
formálja a hulladékgazdálko-
dást. Ez a fejlesztés már a 14. 
számú önkormányzati válasz-
tókerület polgárainak jelentős 
részét, így a katonatelepi lako-
sokat is közvetlenül érinti. 

A szervezett szemétszállí-
tásba bekapcsolt háztartások 
ugyanis év végéig fokozatosan 
második kukát kapnak, amibe 
a szelektív hulladék kerül a 
jelenlegi sárga zsákok helyett. 

A terveknek ez a része az 
egyéneket érinti, a beruhá-
zás „magja”azonban egy új 

válogató-épület, amelyben a 
szelektív hulladékot tovább 
válogatják, sőt a hagyomá-
nyos kommunális szemetet is 
szétválogatják. A szolgáltató 
mindehhez új gépsorokat és 
új gépjárműveket kap.

Ezzel párhuzamosan fontos 
hangsúlyozni, hogy tovább kell 
oktatni, terjeszteni, népsze-
rűsíteni a környezettudatos 
magatartást, mert csak a la-
kossággal együtt lehet a kí-
vánt módon megóvni környe-
zetünket – zárta ismertetését 
Szeberényi Gyula Tamás.

Kecskeméti kitekintő

Szeberényi Gyula Tamás

Június hónap legfontosabb, 
a választókerület egészét 
érintő eseménye a válasz-
tókerületi tanács ülése volt. 
A járványveszély elmúltával 
végre személyesen tudtunk 
találkozni és a keret felosz-
tásán túl meg tudtuk vitatni 
a körzet ügyeit. A tanácsadó 
testületről tudni kell: tagjai 
úgy lettek kiválasztva, hogy a 
körzet minden részének, na-
gyobb intézményének (isko-
lának, óvodának, sportegye-
sületnek) legyen képviselője, 
aki saját városrésze ügyeinek 
„szószólója”, így a testület 
21 fős.

Első lépésként megszavaz-
tuk a tanácsadó testület ügy-
rendjét, majd az együttesen 
5 millió forintos választóke-
rületi keret felhasználásáról 
döntöttünk (a táblázat sze-
rint).

 A Falu és Tanyabejáró 
Alapítvány a választókerü-
let egészére kiterjedően te-
vékenykedik. Célja egyebek 
között a városrész lakosai-
nak  jobb informálása, egyéni 
gondok feltárása, a megol-
dás keresése, a közösségi  
élet fejlesztése, a kiterjedt 
tanyavilágban élők elszige-
teltségének csökkentése. A 

Katonatelepi Közügyek havi 
lap nyomdaköltségének fize-
tése.

A Katonatelepi Iskola és 
óvoda támogatását aligha 

kell indokolni, hiszen ezen  
intézmények támogatásá-
val a gyermekeket, a jövőt 
támogatjuk. Amire annál is 
inkább szüksége van az isko-

lának, mert a járvány miatt 
a  korábban egyik bevételi 
forrásukat jelentő bált  nem 
tudták megtartani. A kato-
natelepi óvodának pedig – a 
járdaépítésen, szúnyoghálók 
felszerelésén túl – most kü-
lönösen szüksége van a kre-
ativitást, ügyességet, egyen-
súlyérzéket fejlesztő mobil /
bárhol könnyen felállítható/ 
játék vásárlására, mivel a 
bölcsőde építés miatt az óvo-
da udvarának területe átme-
netileg lecsökkent. 

 A Katonatelepi Sportegye-
sületet  a futballpálya kar-
bantartásához szükséges fű-
nyíró traktor megvásárlására 
támogatjuk a keretből.

A tanácsadó testület a 
megmaradt összeg felosztá-
sáról úgy döntött, hogy ab-
ból 140.000 forint a Borbási 
falunapokra lesz fenntartva, 
1.500.000 Ft pedig a vacsihe-
gyi városrészt illeti. Mivel  Va-
csihegyben még nem dőlt el, 
hogy mi lenne a legfontosabb, 
így annak sorsáról a követke-
ző tanácsadó testületi ülésen 
fogunk határozni. 

Kellemes, napsütésben 
gazdag nyarat kívánok min-
denkinek!

Dr. Fekete Gábor 

Falu és Tanya bejáró alapítvány: 650.000 Ft
ebből működésre 389.000 Ft
közparki internet szolgáltatás elmaradt díja  161.000 Ft
Katonatelepi újság nyomtatási költség 100.000 Ft
Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány:   300.000 Ft
 ebből projektor: 180.000 Ft
fenyőfűrészárú (padok javítása)  100.000 Ft
kültéri festék (padok javítása) 20.000 Ft
Katonatelepi Óvodásokért Alapítvány: 409.990 Ft
ebből: mobil mozgásfejlesztő  Rotikom játék 284.990 Ft
óvoda előtti járda 100.000 Ft
szúnyogháló 25.000 Ft
Katonatelepi Sportegyesület: 2.000.000 Ft
fűnyíró traktor 2.000.000 Ft
További felhasználásra megmaradt összeg   1.640.010

JÚNIUSI SZÁMVETÉS
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Élvezd az életet!
A templomba járó emberek 
szentfazekak, mogorvák, az 
életük örömtelen – bőven 
hallani ilyen és hasonló vé-
lekedéseket. És néha bizony 
sok igazság is van ezekben. 
De nem gondolom, hogy az 
a mélabússág a templomba 
járókra lenne csak igaz. Sok-
kal inkább jellemző ez ránk, 
magyarokra: depresszió, 
pesszimizmus, panaszkodás, 
hiány-érzet és még ki tudja 
mennyi negatív jellemző. És 
még az is igaz, hogy sokszor 
okunk is van arra, hogy ilye-
nek legyünk. Egy felmérés 
szerint a világ legboldogta-
lanabb nemzetei közé tar-
tozunk, bár az átlag magyar 
jobban él, mint a világ lakosa-
inak 50-60%-a.

Van egy nagyon sajátos 
hangvételű írás a Bibliában, 
a Prédikátor könyve. Rövi-
den arról szól, hogy egy bölcs 
gondolkodó kipróbál néhány 
dolgot, amitől az emberek a 
boldogságukat remélik (pl, 
tudás, gazdagság) és megál-
lapítja, hogy bármibe fog az 
ember, rengeteg vesződéssel, 
verejtékkel jár. Ki is mondja, 
hogy „minden hiábavalóság”, 
mert minden elmúlik. Azon-
ban két fontos következtetést 
is megfogalmaz: élvezni kell 
az életet és félni Istent!

Az élet: ajándék. Sokszor 
leírtam ezt már ezeken az 
oldalakon is. Isten az embert 
boldognak szeretné látni, 
olyannak, aki elégedett, teszi 
a dolgát, de tud megpihenni 
is. Aki értelmes munkát vé-
gez, családban él, gyarapo-
dik. Erre vágyunk mindany-
nyian – de csak keveseknek 

adatik meg. És nem, nem a 
pénzen múlik kizárólagosan. 
Nem arra vagyunk teremtve, 
hogy kifacsarjuk önmagunkat, 
rabszolgaként dolgozzunk, 
két végén égessük életünk 
gyertyáját. Hanem arra, hogy 
örüljünk annak, aminek lehet 
és élvezzük az életet – per-
sze úgy, hogy nem feledke-
zünk meg kötelességeinkről 
és erkölcsi korlátainktól. 
„Edd örömmel kenyeredet és 
idd jókedvvel borodat, mert 
mindig az volt Isten akarata, 
hogy ezt tedd!” (Prédikátor 
9,7). Felszabadító életigen-
lés van ezekben a sorokban, 
szélsőségektől mentesen. 
Mert a szélsőség ott van az 

életünkben: egyszer agyon-
dolgozzuk magunkat (lehet, 
hogy hivatástudatból, lehet 
hogy a megélhetésért), más-
kor féktelenül engedjük ki a 
gőzt. Szükséges lenne meg-
tanulnunk másként látni és 
élni az életet. Megtalálni az 
apró örömöket, az élvezhető 

perceket egyedül, családban, 
baráti közösségben. Nem bűn 
az, ha jól élünk, örülünk és 
hálásak vagyunk azért, amink 
van. Hozzá kell azonban ten-
ni, hogy ezt – a Biblia útmu-
tatása szerint – józanul kell 
tennünk és úgy, hogy közben 
nem feledkezünk meg a szű-
kölködőkről, rászorulókról.

A Prédikátor könyvének 
azonban van egy másik fel-
szólítása is: féld az Istent! Ez 
nem azt jelenti, hogy Istentől, 
mint egy diktátortól kellene 
tartanunk. Az istenfélelem 
azt jelenti, gondolok Istenre, 
számolok vele, bízom ben-
ne és tudom, végső soron ő 
értékeli életemet, tetteimet. 

Az élet élvezete közben er-
ről sem szabadna elfeled-
keznünk! A szabályok, Isten 
rendje a lazítás pillanataiban 
is rend, követendő útmutatás. 
Parancsolatai nem mozgá-
sunkat gátló utasítások, ha-
nem inkább olyanok, mint a 
hegyi utak mentén telepített 

védőkorlátok – az életünk 
múlhat rajtuk.

Fontos még az is, hogy amit 
élvezünk, azok jelentős ré-
sze valami testi dolog. Régen 
az egyház ezért azt hirdette, 
hogy a testi élvezetek bűnö-
sek. Aztán az ember és a tár-
sadalom kiszabadulva ebből a 
béklyóból úgy gondolta – és 
gondolja ma is – hogy mindent 
szabad. A Bibliában Isten arra 
tanít, hogy nem minden bűn, 
ami testi, ám nem szabad túl-
zásokba esni. Ráadásul min-
den, ami testi, anyagi, el fog 
múlni. Az istenfélelemre való 
felszólítás ezért azt is jelenti: 
keressük a lelki-szellemi él-
vezeteket, keressük a hitbeli 
élményeket is!

A nyári időszakban talán 
több alkalmunk van pihenni, 
élvezni az életet. A jó, tes-
tünket-lelkünket megújító 
dolgokra tekintsünk úgy, mint 
Isten ajándékaira. 

Élvezzük az életet, ahogyan 
lehet. De ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy túlzása-
inkat Isten megítéli. Számol-
junk azzal, ami el nem múló, 
örök, keressük a lelki-hitbeli 
élményeket. Adjon mindany-
nyiunknak Isten józan életö-
römöt, derűs napokat, isten-
félő lelkületet!

Laczay András
lelkipásztor

Életöröm
(Forrás. albord.eu)

KATONATELEPI KÖZÜGYEK

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

Felelős kiadó: Kovács Mária Klára kuratóriumi elnök

Alapító szerkesztők: id. Tóth Viktor, Borsos Mihály, Kisberk Hella

Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán; Olvasószerkesztő: Kovács Klára

Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (Kertünk-házunk), Kisberk Hella, Marsa Tímea (Oktatás, óvoda), Szentesi Zoltán, 

Kovács Péter(Sport), Laczay András, dr. Finta József (hit és erkölcs),  dr. Serfőző Katalin,  

Baksa-Nagysolymosi Andrea (Egészségügy), Makai Krisztián (Vállalkozás),  Turai Laura (kultúra),  

Lázár János (Kecskemét Katonatelepi Ifjúságáért Alapítvány), Héjjas János (Polgárőrség), Kovács Klára (Közélet)

Nyomdai munka: Pendeprint Kft. Nagykőrös. Készült 1100 példányban
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Szerkesztői előszó: Beney Zsuzsa (Budapest, 1930. április 21. 
– Leányfalu, 2006. július 12.) magyar költő, író, esszéista, iroda-
lomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár. Munkája 
elismeréseként a következő díjakban részesült: Füst Milán-díj 
(1979) József Attila-díj (1990), a Soros Alapítvány Alkotói Díja 
(1997), Radnóti-díj (2004), Szépíró-díj (2006). Szerteágazó iro-
dalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szak-
orvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet 
és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-
csészettudományi Karán, Lírájának központi témája a fájdalom, 
foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nemlét, a paradoxonok mű-
ködésmódja, versbe ágyazhatósága.

Tizenöt éve júliusban hunyt el 
Beney Zsuzsa, a rejtélyes köl-
tőnő. Sokan gyermekverseiről 
ismerik jobban, első kötete 
Weöres Sándor bevezetőjével 
jelent meg. „A magyar köl-
tészet még aligha produkált 
szubtilisabbat, szellemibbet, 
mint Beney Zsuzsa lírája. Ver-
sei annyira éterikusak, hogy 
eleinte alig érzékeljük a témá-
ikat, csak többszöri elolvasás 
után bontakoznak ki. Anyag-
talannak hatnak, átlátszó 
fényfátyolnak, pedig nagyon 
is keményen megmunkált ma-
téria rejlik bennük” – írja róla 
Weöres. 

A költőnő első, Tűzföld című 
kötete mintegy magját alkotja 
költészetének. Megrázó té-
mát dolgoz föl, csecsemőko-
rában meghalt gyermekének 
állít emléket az elemi erővel 
megszólaló versekben. Mintha 
a fájdalmas emlék örök üze-
netként az anyag tünékeny-
ségét kutatná folyton annak 
bizonyításaképp, hogy nem 
is igaz, nem is létezik semmi 
az eltávozott lelken túl. Fe-

lelősségteljesen és kérlelhe-
tetlenül fog hozzá a témához 
– ahogyan teszi ezt polgári 
hivatásában is, hiszen Beney 
tüdőgyógyászként dolgozik 
egészen hetvenéves koráig. 
Természettudományos és lí-
rai világkép egy tőről fakad 
nála, a természeti törvények 
jelenléte és nyomon követése 
fölerősíti verseiben a lírai lá-
tásmódot, s egyúttal mindig 
újabb és újabb horizontot nyit. 

Az erőteljes képi világú, 
mégis áttetszően tündöklő 
versek a folytonosságot, az 
örökös újrakezdést hirdetik. 
Beney Zsuzsa lírája arról tesz 
tanúságot, hogy igenis min-
denre van szó, és hogy a szó 
orvosság, terápia, nem csak 
annak, aki leírja őket, hanem 
a mindenkori olvasó számára 
is – ahogy Illyés Gyula Bar-
tók-versében írja: „ki szépen 
kimondja / a rettenetet, azzal 
föl is oldja”. 

Bölcső és jászol, élet és ha-
lál, a nyár forrósága és a tél iz-
zása feszül egymásnak ebben 
a költészetben. Megtanulhat-

juk belőle, hogy az elágazások, 
az új élet mindig valami jelen-
tős nekifeszülésből, megtor-
panásból sejlik föl fájdalma-

san. A földi életbe vetett hit 
vakmerő biztonsága eltávolít 
az élettől, s a halál biztonsága 
felé vezet. 

Ezen a forró nyáron, a hideg 
tavasz után, a halál árnyéká-
ban járó emberiség képe is 

más dimenziót mutat. Ahogy 
próbáljuk visszanyerni állító-
lagos, a járványhullámok előtti 
„életünket”, ez a költészet arra 

is figyelmeztet, hogy átgondol-
juk: biztosan jó volt az úgy? 
Reméljük, hogy nem a régi éle-
tünket, hanem egy még telje-
sebbet sikerül tovább vinnünk! 

Turai Laura

Talpalatnyi „tűzföld”

Ízelítő Beney Zsuzsa 
költészetéből

Keresztfádnak gyökeréből kiáltok:
Támadj föl, te halott!
A tengermély keserű árja éget –
hol jársz most nélkülem, te elhagyott?
Kilenc nap, tíz hold fényes fürtje érlelt,
mégis eltépett tőlem a halál.
Melyik halál igaz? hol jászol-bölcsőd,
vagy a szikla, hol kereszted áll?

    (Hó, részlet, 1966)

Devecseri Gábor halálának 50. évfordulójára
1971. július 31-én hunyt el 
Devecseri Gábor Baumgart-
ner-díjas, József Attila-díjas, 
Kossuth-díjas magyar költő, 
író, műfordító, klasszika-filo-
lógus. Az európai ókor klasz-
szikusai munkáinak legna-
gyobb részét – így az Iliaszt és 
az Odüsszeiát is – Devecseri 
Gábor korszerű és élvezetes 
fordításában ismerheti meg a 
mai magyar olvasó. Aligha fe-
lejthetjük el csodálatos gyer-
mek verseit, melyeket a mai 
szülők, és gyermekeik kívülről 
fújnak, megzenésített változa-
tai most is kedvencek („Állat-
kerti útmutató”). A mai olvasó 
az európai ókor klasszikusai-
nak java részét Devecseritől 
ismeri. Devecserit nem lehe-

tett nem szeretni, annak elle-
nére, hogy az ötvenes években, 
a legelső pillanatokban, még 
a Nyugat viszonylag politika-
mentes humanista költészetét 
folytatja, hamarosan bekövet-
kezik a hirtelen fordulat: elra-
gadja a marxizmus, a kommu-
nisták új arculatú, hazát építő 
lendülete, a szocialista jövő 
kilátása. 1956 lelki válsága 
után egyszerre mindenestül 
hátat fordított minden köz-
életi szerepnek. Költészete is 
inkább a magánélet élményeit, 
hangulatképeit tükrözi. Mű-
helytanulmányai, útirajzai, sőt 
önéletrajzi jellegű írásai is sa-
játosan vegyítik a szakmának 
is újat jelentő ókortudományt 
a tudósélet lírájával. Drámát 

is ír Odüsszeuszról (egyébként 
már korábban is kísérletezett 
színpadi művekkel). De a drá-
mában is lírikus marad. A fő-
vonal azonban a műfordítás. 
Homérosz után számos görög 
és latin klasszikust fordít. Ca-
tullus kora ifjúságától izgatja.

És azután egyszerre ráront 
a betegség. Nem közlik ugyan 
vele, hogy rák..., de hamaro-
san jól tudja, hogy menthetet-
lenül közeledik a halál. Talán 
még soha senki nem viselke-
dett így a bizonyos elmúlás 
tudatában. Vagy egy évet tölt 
kórházi ágyon, és többet dol-
gozik, mint valaha. Költésze-
te felmagasodik: az életet, az 
élet szépségét ünnepli; csak 
úgy ontja a vallomásos prózát, 

terveket fogalmaz, folytatásos 
cikksorozatokat ír, mintha 
egyenest szemébe nevetne 
a halálnak. A szerelem és a 
költészet részegsége után új 
bódulatként ébred benne a 
halállal kacérkodás, a halál-
megvetés mámora. Félelme-
tes és felemelő ez a mámoros 
lélekkel haldoklás.

Emlékezzünk rá egy részlet-
tel legismertebb versei közül:

Állatkerti útmutató
Ez a cinke oly picinke, 
falevélbõl van az inge,
pókhálóból a szoknyája,
makkhéjból a csizmácskája.

Összeállította: 
Kerényi Zoltán 

Forrás: mek.oszk.hu
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Dr. Kerényi Zoltán

Júliusi rovarinvázió
Valóban mind az ellenségünk?

Az elmúlt két hónap időjárása 
mindennek nagyon hektikus, 
szervezetünket és a termé-
szetet is váratlannak volt 
mondható, csak átlagosnak, 
megszokottnak nem. Kertje-
inkben, házunk táján egymás 
nyakába érve tartottak állan-
dó félelemben a gazdákat a 
váratlan természeti csapások, 
melyeket, saját érdekünk, 
felfogásunk szerint, mind 
károsítottak minket, termé-
nyeinket, javainkat, környeze-
tünket. De vajon tudunk-e egy 
kicsit tágabb körben gondolni 
a természet általános törvé-
nyeire, az isten teremtette 
összhangra, egyensúlyra, való 
törekvésre, melynek szabályai 
nem mindig nekünk kedve-
zőek? Tudom, nem lesz nép-
szerű, amiket próbálok most 
a kedves olvasók elé tárni, 
mert sem a darazsak, sem 
a méhek, sem a legyek, sem 
a szúnyogok nem tartoznak 
kedvenc kis élőlényeink sorá-
ba, tarunk tőlük, hiszen kárt 
tehetnek testi épségünkben 
is. De mindegyikre igaz ez?

2020-21 tele, és az általá-
nos felmelegedés, igencsak 
kedvezett minden hasznos 
és haszontalan élőlény át-
telelésének, túlélésének, fo-
kozottan igaz ez a rovarokra 
és a mikroszkopikus méretű 
egyéb kórokozókra. A java 
csak most várható, fel kell 
készülnünk még sok minden-
re, de közben ne feledkez-
zünk meg azokról a hasznos 
élő szervezetekről, melyek a 
kártevők ellen fontos szere-
pet játszhatnak! Ne öntsük 
ki a gyereket a fürdővízzel! 
Ismerjük meg a körülöttünk, 
velünk élő rovarok természe-
tét, hogy kellőképpen véde-
kezhessünk ellenük, vagy ép-
pen használjuk ki számunkra 
kedvező tevékenységüket.

Ebben az írásban most 
idő és hely hiányában csak 
a hangyákkal foglalkoznék, 
különösen, hogy a gyümöl-
csök érésével az igazi invázió 
még csak most következik. 
Amennyiben érdeklődés mu-
tatkozik a téma iránt, később 
taglalnám a legyekkel, szú-

nyogokkal és méhekkel kap-
csolatos véleményemet is.

HANGYÁK
A hangyák (Formicidae) csa-
lád közösségalkotó rovarok, a 
méhek és a darazsak rokonai,. 
Több mint 12 000 fajuk ismert, 
a trópusokon nagyobb válto-

zatosságot mutatnak. Külön-
leges életmódjuk – szervezett 
államuk, bámulatos építmé-
nyeik, vándorlásaik, csatáik 
– sok hasonlóságot mutatnak 
az emberi társadalmakkal. 
Telepeikben (hangyaboly) igen 
nagy rendszerezettség figyel-
hető meg; némelyikükben 
több millió egyed él. Az egyes 
hangyák lehetnek steril nős-
tények (dolgozók), termékeny 
hímek (here) és termékeny 
nőstények (királynő). Egy te-
lep nagy territóriumot igé-
nyelhet. A hangyabolyt egyes 
kutatók szuperszervezetnek 
tekintik, mivel egy-egy boly 
működik egységként (entitás-
ként). Ha az összes hangya 
tömegét megmérnénk, a szá-
razföldi állati biomassza kb 
15-25%-át tennék ki. A term-
eszeket néha fehér hangyának 
nevezik, bár ők nincsenek szo-
ros kapcsolatban a hangyák-
kal, de hasonló a társadalmi 
szerveződésük. Hazánkban 
126 hangyafaj él. Az  Eötvös 
Loránd Kutatási Hálózat Öko-
lógiai Kutatóközpontjának 
(ELKH ÖK) kutatói készítettek 
egy magyar hangyanév kataló-
gust, melyben mindezek meg-
találhatók

Barát, vagy ellenség? Erre 
a kérdésre nehéz egyértelmű 

választ adni, mert a hangyák 
kárt is okoznak és hasznot is 
hajtanak a kertben. Lássuk, 
mikor szeretjük, és mikor 
nem kedveljük a hangyákat...

A hangyák nagyjából ha-
sonló szerepet töltenek be a 
kertben, mint a szántófölde-
ken a varjak, amelyek sok ro-
vart pusztítanak el, de kárt is 

okoznak az elfekvő és a csírá-
zó búzaszemek kiszedésével.

A hangyák a gyümölcsfá-
kon, a zöldségféléken, a dísz-
bokrokon és a rózsatöveken 
akkor jelennek meg, ha azo-
kon levéltetvek is vannak. Ha 
azt látjuk, hogy a növényeken 
a hangyák le-fel korzóznak, 
akkor biztosak lehetünk ab-
ban, hogy ott levéltetű károsít, 
szívogatja a leveleket.

A hangyák szimbiózist 
építettek ki a levéltetvekkel: 
masszírozzák a tetvek pot-
rohát; ennek a hatására a 
tetvek több mézharmatot vá-
lasztanak ki, amit a hangyák 
táplálékul használnak fel. Az 
intenzívebb mézharmat-kivá-
lasztáshoz viszont a levéltet-
vek több nedvet szívnak el a 
növényektől, tehát kártételük 
fokozódik. Igaz viszont, hogy a 
hangyák sokszor megtámad-
ják „teheneiket” és elpusztít-
ják a levéltetveket.

Olykor megragadják őket 
a potrohuknál fogva, és más 
–még egészséges, fertőzet-
len – növényre hurcolják át, 
és ezzel terjesztik a levéltet-
veket. Még nagyobb a baj, ha 
a levéltetvek vírusfertőzött 
növényről egészségesre ke-
rülnek, mert akkor a vírusos 
betegség is terjed.

Ahol a hangyák megjelen-
nek, ott fel kell készülni a le-
véltetvek elleni védekezésre. 
A kémiai szerek sora áll ren-
delkezésünkre (pld.:a Pirimi-
mor,  a Decis 2,5 EC, a Chinet-
rin 25 EC, a Piretrin stb.), de 
létezik több környezetkímélő 
módszer is.

A kerti ágyásokban, a gyep-
ben levő hangyabolyt a legegy-
szerűbb széttúrni, és rovarölő 
szerrel lepermetezni. Ezt több-
ször is meg kell ismételni, mert 
csak azok a hangyák pusztul-
nak el, amelyeket közvetlenül 
ért a permetlé, de ezek is el-
másznak, és valahol a föld alatt 
szívódik fel testükben a halálos 
méreg. Helyettük más hangyák 
jönnek a felszínre; ezeket csak 
ismételt permetezéssel lehet 
elpusztítani.

A hangyák tápláléka fajtól 
függően eltérő, egyes hangya 
fajok a növényi táplálékot, 
például a magokat részesítik 
előnyben, míg mások élő vagy 
elpusztult rovarokat fogyasz-
tanak. Az édes, cukros anya-
gokat szinte kivétel nélkül 
szeretik.

A kertben leggyakrabban a 
fekete hangya telepedik meg, 
mely több ezer fős kolóniában 
él, a föld alá vájt üregekben. 
Kedvez számukra a meleg és 
a szárazság, a felső talajréteg 
kiszáradása. Száraz, nem mű-
velt, meleg talajban érzik jól 
magukat, a rendszeresen ön-
tözött, nedves, talajtakarással 
védett talajt nem szeretik, ilyen 
helyen nem telepednek meg.

Fekete hangya

Hazánkban, főleg erdős te-
rületeken, gyakori a vörös 
hangya, de a legveszélyesebb, 
különösen a lakásokon belül a 
fáraóhangya.

(Forrás: pixabay.com)
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Fáraóhangya

Ezek kellemetlen és szívós la-
kótársak, amelyek kifejezetten 
a belterekben ütnek tanyát. Jó 
szerrel azonban ki lehet irtani 
akár az egész bolyt is.

Sokan a nevük alapján azt 
hiszik, hogy a fáraóhangyák 
a kertben található nagytestű 
hangyák, de a valóságban ép-
pen fordított a helyzet. Ezek 
a kis testű hangyák minden 
évszakban kísértenek. A fá-
raóhangya a meleg égövről 
származó trópusi rovar, ha-
zánkba az 1970-es években 
hurcolták be. Mivel nem élnék 
túl a szabadban a mérsékelt 
övi teleket, nem is fordulnak 
elő a szabad természetben. 
A szaporodásra és táplálko-
zásra alkalmas trópusukat 
nálunk a fűtött lakásokban 

találták meg. A sötét, meleg 
helyeket kedvelik, a fürdőszo-
bát, a konyhát, minden olyan 
helyet, ahol vízcsövek és fű-
tőszálak futnak. Előfordulhat-
nak a különféle berendezési 
tárgyakban (pl. szekrényben, 
ágyneműtartóban stb.) esetleg 
a hosszú ideig tárolt élelmi-
szerekben is. Megjelennek a 
kórházak intenzív osztályain 
is, a műtőkben, az intravénás 
csepegtető rendszerekben, de 
még a steril kendőket tartal-
mazó lezárt csomagokban, sőt 
a műtéti sebeken(!) is. Ebből is 
láthatjuk, hogy a fáraóhangyák 
nemcsak kellemetlen betola-
kodók, de fertőző baktériumo-
kat is hordozhatnak.

Az óriáshangya, vagy ló-
hangya a második legnagyobb 
hangyafaj hazánkban. Egyki-
rálynős, önálló államalapítá-
sú, polymorf faj, tehát három 
dolgozó szakasz jelenik meg 
náluk, dolgozói nagyok, masz-
szívak, erősek és szívósak, 
fekete színű testüket ezüst 
szőrök borítják. Erős rágóik 
mellett savazással védekez-
nek. Agresszív hangyák, ha-
rapásuk erős, azonban az em-

berre nem veszélyesek (nem 
képesek átharapni a bőrt). 
Fészküket holtfákba rágják 
bele, jól tűrik a szárazabb kör-
nyezetet is. Meleg hatására 
aktívabbak, és gyorsabban fej-
lődnek, viszont a túl melegben 
hajlamosak lehetnek passzív-
vá válni. 

Lóhangya

A hangyák az elpusztult álla-
tok, elhalt növények gyűjtöge-
tésével és a bolyba hordásá-
val, egyfajta takarító munkát 
végeznek, tisztítják a terüle-
tet. Az üregek kialakítása so-
rán a talaj lazításában is sze-
repet játszanak.

Ha tömegesen fordulnak elő 
egy-egy növényen, a levéltet-
vek jelenlétére hívhatják fel a 
figyelmünket, így megkezdhet-
jük a levéltetvek elleni védeke-
zést, ha magunktól nem vettük 
észre őket.

Nagyobb baj, ha a lakás-
ban találunk hangyákat. Őket 
rendszerint az ételhulladék 
csalogatja, ezért a legbizto-
sabb védekezés ellenük a tisz-
taság! Ne legyen a lakásban 
por, elhullott ételmaradék, 
kenyérmorzsa stb.

A kamrát gyakran ki kell ta-
karítani! Ha az alapos takarí-
tás nem segít, akkor használ-
ják a Stix vagy Protect, Vape 

stb. hangyairtó szert, amely a 
háztartási boltokban szerez-
hető be.

Természetesen számtalan 
házi praktika, környezetkímé-
lő megoldás is létezik, melyek 
közül csak néhányat idézünk, 
felhívva a figyelmet, hogy né-
hány hangyafaj esetén ezek 
nem hatásosak (pld.: fáraó-
hangya)

• Készíts sűrű cukorolda-
tot, márts bele szivacsdarab-
kákat, majd helyezd ezeket a 
hangyák vonulásának útjába. 
Mivel ezek az apróságok igen-
csak édesszájúak, nem fognak 
tudni lemondani a cukor élve-
zetéről - és a szivacstól sem 
tudnak majd megszabadulni. 

• Míg a cukrot imádják, 
addig a fokhagymától kiráz-
za a hangyákat a hideg, ezért 
könnyen távol tarthatod őket a 
lakástól, ha azokba a lyukakba 
teszel egy kevés fokhagymát, 
ahonnan a leggyakrabban elő 
szoktak bújni. 

• Hasonlóan irtóznak a zsá-
lyától is, ám ez legfőképpen 
a vöröshangyák esetében ha-
tásos. Ha nem akarod, hogy a 
spájzban tanyázzanak, akkor 
tarts ott egy-két csokor fris-
sen szedett zsályát. 

• Ha sem a zsálya, sem a 
fokhagyma nem tartja távol 
őket, akkor próbálkozz némi 
szódabikarbónával vagy sü-
tőporral: szórj belőle minden 
olyan résbe vagy lyukba, ahol 
valaha is megjelentek a kis be-
tolakodók. Hidd el, ezek után 
kétszer meggondolják majd, 
hogy hol vendégeskedjenek!

Források: wikipedia.hu, 
edenkert.hu

KOSÁRLABDA

2021. június 18-án életének 91. évében 
elhunyt Adamik Ferenc mesteredző.  

10 szezon után távozik a DUNA ASZ-
FALT-DTKH Kecskemét férfi NB I-es ko-
sárlabda csapatától Marko Derasimovic, 
míg Kemal Karahodzic marad az együttes 
kötelékében. 

FUTSAL

A férfi első osztályú futsal bajnokságban 
szereplő SG Kecskemét Futsal csapa-
tában folytatja pályafutását Bozánszky 
Gábor (27) az Aramis SE-ből, Bencsik 

Roland (25) Veszprémből, a román vá-
logatott Hadnagy István (25) Déváról és 
Bíró Attila Csíkszeredáról, továbbá a 
szerb nemzeti tizenegy tagja Ninoslav Al-
eksic (26) a Novi Pazar-ból.  

EXATLON

A Kecskeméti Katona József Gimnázium tanu-
lója Herceg-Kis Bálint győzelmével fejeződött 
be az Exatlon Hungary legutóbbi sorozata.  

KERÉKPÁR

Hrenkó Norbert az MKB Cycling Team 
kerékpárosa második helyen ért célba az 

Időfutam Országos Bajnokságon, továbbá 
negyedik helyet szerzett az Elit Országúti 
bajnokságon is. Utóbbi kiírásban Sánta 
Ármin (MKB Cycling Team) ezüstérmet 
szerzett. 

ASZTALITENISZ

Harmadikként jutott a FinalFour-ba a 
Kecskeméti Spartacus Sportkör és Kö-
zösségi Tér I. női csapata az Extra Ligá-
ban, ahol az igen értékes negyedik helyet 
szerezték meg. 

Dr. Kovács Péter

Fontosabb júniusi kecskeméti sporthírek – ízelítő
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KTSE – hírek: „A csapat gerincét 
szeretnénk egyben tartani”

Júniusban véget értek a me-
gyei labdarúgó bajnokságok is, 
csapatunk pedig a megyei 3. 
osztály északi csoportjában 31 
megszerzett ponttal, a 8. he-
lyen végzett. Voltak gyengébb 
mérkőzéseink, de szerencsére 
voltak olyanok is, amelyekre 
jó szívvel emlékezhetünk visz-
sza, akár még évek múltán is. 
Nekem ilyen jó emlék az idény 
első mérkőzése, mikor is a 
jóval esélyesebb Helvéciát si-
került felülmúlni egy izgalmas 
csatában és ezzel rögtön meg-
szereztük Katonatelep törté-
netének első győzelmét. Aztán 
jött a felejthetetlen pályaavató 
mérkőzés Tiszaug ellen, egy 
nagyszerű győzelemmel, ahol 
felemelő érzés volt pályán len-
ni. Sejtettük, hogy nagy lesz 
az érdeklődés, de közel 400 
nézőre nem számítottunk. Aki 
követi a megyei labdarúgást, 
tudhatja, hogy ez nem min-
dennapos még a magasabb 
osztályokban sem. Szerencsé-
re a továbbiakban is sikerült 
pár győzelmet aratni, a tavaszt 
pedig a jól sikerült felkészülés 
után 2 győzelemmel kezdtük, 

majd a vírus miatt mérkőzést 
is halasztottunk, de a beteg-
ségtől megfogyatkozva is itthon 
tudtuk tartani a három pontot 
Jászszentlászló ellen. Sajnos 
a későbbiekben pár mérkőzés 
nem alakult már ennyire jól, 
becsúsztak elkerülhető vere-
ségek, de így is sikerült a kö-
zépmezőnyben maradni, kicsit 
jobb játékkal még a 6. hely is el-
érhető lett volna. Azonban nem 
lehetünk elégedetlenek, mert 
ez még csak a második évünk 
volt, és csak az első, amit vé-
gig tudtunk játszani, arról nem 
beszélve, hogy előzetesen is 
hasonló eredményekre számí-
tottunk. Szerencsére az érke-
ző játékosok jól beilleszkedtek 
a csapatba, így az idei évben 
már nem kellett azon aggódni, 
hogy kevesen vagyunk, minden 
mérkőzésre több cserejátékost 
is le tudtunk ültetni a kispad-
ra. Az újság megjelenésekor 
már terveink szerint elkezd-
jük a felkészülést, a napokban 
nyújtottuk be a nevezésünket a 
2021–2022-es bajnoki évadra, 
valamint több edzőmérkőzés is 
szervezés alatt van.

Reményeink szerint a csapat 
gerincét sikerül egyben tartani, 
próbálunk még erősíteni, de 
már biztosnak látszódik, hogy 
lesznek távozók is. Vannak, 
akik több játéklehetőség remé-
nyében váltanak, de lesznek 
olyanok is, akik frissen alakuló 
csapathoz távoznak, és ott ke-
resnek új kihívásokat. 

A mi céljaink változatlanok, 
szeretnénk egy megbízható 
csapatot alkotni és lehetőség 
szerint még pár ponttal többet 
szerezni, még egy kicsit elő-
rébb végezni, és nem utolsó 
sorban jó mérkőzéseket ját-
szani, ami nem ígérkezik köny-
nyű feladatnak. Ha hihetünk a 
szóbeszédnek több magasabb 
osztályban szereplő együttes 
is indítani szeretne második 
csapatot a megyei 3. osztály-
ban, és az a tapasztalatunk, 
hogy az ilyen csapatok ezen 
a szinten, erős, jó játékosok-
kal szoktak szerepelni. Ahogy 
az előbb is említettem még 
zajlik a nevezési időszak, így 
várnunk kell a konkrétumokra, 
a bajnokság kezdésével kap-
csolatos információkról, mér-

kőzés időpontokról a követke-
ző lapszámban tudunk majd 
részleteket közölni.

Nagy pozitívum, hogy a pá-
lyázaton a kiszolgáló létesít-
ményre elnyert keretet sike-
rült feltölteni, így már csak az 
engedélyek véglegesítése van 
hátra, így remélhetőleg még 
az idei évben el tud kezdőd-
ni a kivitelezés is. Addig is be 
szeretnénk fejezni a sportpá-
lya kerítését, egy jó hangulatú, 
közös munkával, melynek idő-
pontjáról tájékoztatást fogunk 
adni a közösségi portálokon. 
Ezen kívül fontos előrelépés 
még, hogy dr. Fekete Gábor 
képviselő úr a frissen alakult 
tanácsadói testülettel egyet-
értésben, úgy döntött, hogy a 
képviselői keretből is egy jelen-
tősebb támogatást nyújt egye-
sületünknek egy fűnyíró traktor 
vásárlásához, amivel hosszú 
távon fenntarthatóvá válik a 
terület gondozása, így nem kell 
eszközt bérelnünk, vagy fizet-
nünk a fűnyírásért. Ezúton is 
köszönjük a bizalmat! 

Szentesi Zoltán
KTSE alelnök

Bele kell-e nyugodni a márkaszerviz véleményébe?
Egy ismerősöm kétségbe esve 
panaszolta, hogy közel 180 
ezer forintért vásárolt elektro-
mos sütőjük a jótállási időn be-
lül rozsdásodni, majd porladni 
kezdett, a tűzhely falán egyik 
napról a másikra ujjnyi nagysá-
gú lyukak jelentek meg. A hibát 
bejelentették, az üzlet kiküldte 
a márkaszerviz szakemberét, 
aki „megállapította”, hogy va-
lamilyen maró hatású anyag és 
erős mechanikai sérülés, dör-
zsölés okozta a problémát, így 
a garancia nem érvényesíthető. 

A családot régóta ismerem, 
tudom, hogy annyira környe-
zetbarát gondolkodásúak, hogy 
még hideg zsíroldót vagy más 
boltban kapható tűzhelytisztí-
tót sem használnak, nem hogy 
maró hatású vegyszert.  Az 
meg hogyan nevezhető mecha-
nikai behatásnak, hogy hasz-
nálat után nedves szivaccsal 
kitörlik a tűzhelyet – kérdezte 
tőlem. Most menjen bíróságra, 

keressen független szakértőt, 
pereskedjen, előlegezze meg 
a perköltséget vagy nyugodjon 
bele, hogy méregdrágán vett 
egy kidobható sütőt?

Javasoltam, hogy forduljon a 
békéltető testülethez. Ez meg 
is történt. A szerviz jegyző-
könyvét, a tűzhelyről készített 
fotókat, a számlát és a jótállást 
csatolta kérelméhez. 

A Bács-Kiskun megyei Bé-
kéltető Testület döntést is ho-
zott. Mivel sem az üzlet sem a 
gyártó nem nyújtott be valóban 
független szakvéleményt, /a 
saját szerviz nem független/ és 
nem tudta megnevezni, hogy 
milyen maró hatású anyagról 
van szó, a békéltető testület 
helyt adott a panaszos kérel-
mének. Az elektromos sütőt ki 
kell cserélni vagy a teljes vétel-
árat visszafizetni.

Egy békéltető testületi tagtól 
tudom, hogy ismerősöm ese-
te nem példátlan, évente több 

hasonló panasszal fordulnak 
hozzájuk.

Ez év január elsejétől viszont 
a szavatossági és jótállási sza-
bályok átfogó módosításával 
a fogyasztók a korábbiaknál 
is erősebb védelmet kapnak 
jogaik érvényesítésében.  A 
kereskedők a jövőben nem 
utasíthatják vissza a vásárlók 
igényeit olyan általános „szak-
véleménnyel”, hogy a terméket 
nem rendeltetésszerűen hasz-
nálták. A szakvéleménynek 
ugyanis kötelező tartalmi ele-
mei vannak, ezek közé tartozik 
a vizsgálat módszereinek rész-
letes leírása és a megállapítás 
ugyancsak részletes indoklása.  

Fontos tudni, hogy a sza-
vatossági idő első felében a 
független szakértő költsége a 
kereskedőt terheli, a második 
felében a fogyasztót, de a jó-
tállás /azaz meghosszabbított 
szavatosság/ teljes időtartama 
alatt szintén a kereskedőt illet-

ve közvetlen gyári beszerzés 
esetén a gyártót.

Nem szabad tehát megijedni 
az üzlet esetleges „fenyegeté-
sétől”, hogy ha nem fogadják 
el a saját szakemberük véle-
ményét, akkor tetemes költ-
séggel fogadjanak független 
szakértőt. Ha minden kétséget 
kizárólag tudják, hogy az adott 
készüléket rendeltetésszerűen 
használták, ne nyugodjanak 
bele az üzlettel vagy gyártó-
val szerződésben álló szerviz 
szakvéleményébe, hanem for-
duljanak a békéltető testület-
hez! A kérelem e-mailben is 
benyújtható!

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

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

E-mail:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 Összeállította: 
Kovács Klára
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Kábítószer-Ellenes Világnap 
Az ENSZ döntése alapján június 26-át 1988 óta Kábítószer-Ellenes Világnapként tartják számon. 
Ezen a napon deklarálták a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek 
összefogásának, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozások szükségességét. 
Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden évre 
megfogalmazza a világnap témáját, és területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja e napon 
a prevenciós jellegű figyelemfelhívással. 

 

Drogprevenciós tanácsadó tisztek 

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 
szolgáltatással áll a szülők, családok, pedagógusok rendelkezésére. A program minden általános- és 
középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető.   

Rendőrségi szakemberek szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben 
nyújtanak tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.  
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MOST MÉG JOBBAN MEGÉRI 
E-SZÁMLÁRA VÁLTANI!

Regisztráljon online felületünkön a www.bacsviz.hu oldalon keresztül, mellyel 
kapcsolatban a lépéseket az alábbi linken elérhető videóban be is mutatjuk:  
www.bacsviz.hu/ugyfelszolgalat/elektronikus-ugyintezes

Az e-számla a megszokott számlaformátumban a regisztráció során megadott email 
címre érkezik. Aktuális számláit kényelmesen, otthonról teljesítheti bankjánál adott 
csoportos beszedési megbízás útján, egyszerűen bankkártyás fizetési móddal vagy 
átutalással, egyéni azonosító számok feltüntetésével. 
Ha e-számlára vált, egy környezetbarát és praktikus megoldást választ.

Nettó 3000 Ft egyszeri kedvezményt adunk 
lakossági vízdíjából, amennyiben az elektronikus ügyfélszolgálati 
felületen e-számlára vált és 24 hónapon keresztül e-számlás marad.

1 2 3

Elektronikus ügyintézés
kiválasztása

Linkre kattintva kényelmesen 
indítható az ügyintézés

E-számlára váltás
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