
 Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra. Légy a két szám között szerkesztő, véleményt formáló!

Cél: a közügyek szolgálata 

Amikor egy újság alapítását eldöntik szponzorok, befek-
tetők, lobbi társaságok, mindig meghatározott gazdasági 
érdek, pártpolitikai érdek mentén teszik ezt meg, s nem 
emberbaráti szeretetből. Az a ritka eset, amikor huma-
nitárius célból, eltökélt tudomány szolgálatból, avagy 
egyéni érdekekhez nem köthető közügyek szolgálata mi-
att születik egy újság. 

Ez az újság ilyen ritka esetet 
kíván megvalósítani a készítői 
akaratából. Ezzel az újsággal 
részben egy korábbi kiadás 
javított változatát a – „Sze-
mezgető” – szeretnénk meg-
valósítani pártpolitikai befo-

lyásoltság nélkül, kizárólag a 
katonatelepi lakóközösségünk 
mindennapi életét befolyásoló 
hírek közzétételével. 

A cél az Internet világában 
az, hogy a részben elöregedő 
Katonatelep idősebb lakosai 

is be tudjanak kapcsolódni 
városrészünk mindennapi 
gondjaiba, avagy részesei le-
hessenek az esetlegesen elért 
sikereinknek.

A fiatalok számára a média 
világában könnyedén elérhető 
a közismert közösségi oldal a 
Facebook, ahol az újság szer-
kesztősége megnyitott egy, 
a minden katonatelepi lakos 
számára elérhető oldalt „Ka-
tonatelepi közügyek” cím alatt. 

Ezt a közösségi felületet 
olyan céllal szeretnénk mű-

ködtetni, hogy a lakóközössé-
günk megoszthassa velünk a 
mindennapi életének gondja-
it, örömeit. Továbbá, miután 
a Facebook csoport tagja a 
terület városi képviselője is, 
Falu György képviselő úr, így 
ezeken az oldalakon meg lehet 
fogalmazni a neki szánt, rátar-
tozó észrevételeket, megkere-
séseket is. 

Az írott sajtóban igyekszünk 
minden olyan közügyeket szol-
gáló csoportnak felületet biz-
tosítani...

120 ÉVES MÚLT BEMUTATKOZIK AZ ÓVODA A HÓNAP SPORTOLÓJA

4. 6. 12.

VIGYÁZÓ SZEMEK
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A Hortenzia utca szilárd burkolata 
lakossági önerős formában készült 
el. Az építés költsége negyvenmillió -
hatszázezer forint volt

Felvételünkön az útavatók: Falu György képviselő, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár

Katona Zsigmond

Nyitott szemmel
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Cél: a közügyek szolgálata
Aki itt helyben jelentős be-

folyással bír gyermekeink 
nevelésében, biztonságunk 
szolgálatában, városrészünk 
közügyeiben. A bölcsődétől 
az óvodáig, az iskolától a csa-
ládokig, a munkavégzéstől a 
szórakozásig, a közlekedéstől 
a hobbi tevékenységig, úgy-
szólván az életünket minden 
vonatkozásban érintő hatáso-
kig. Továbbá a városvezeté-
sét ellátó közgyűlés híreinek, 
a Kecskemétet érintő fontos 
döntéseknek, amit a terület 
képviselője által szolgáltatott 
hírek kapcsán tesszük meg.

Nagyon fontos kiemelnünk, 
hogy nem vagyunk egyetlen 
ma Magyarországon prospe-
ráló pártnak sem elkötelezve, 
minek következtében kijelent-
hetjük, hogy egy független, 
közügyeket nyíltan szolgáló 
és közzétevő újságírói szán-
dék mentén kívánunk dolgozni 
mindenféle ellenszolgáltatás 
nélkül. Ugyanakkor, egy ilyen 
kispéldányszámú újság kiadá-
sa is pénzbe kerül, amit pályá-
zatok útján a jelenleg prospe-
ráló városvezetésen keresztül 
vagyunk képesek megszerezni. 

A Katonatelepről nyitott 
szemmel újság megjelente-
tését egy, a közügyek iránt 

érdeklődő csoport döntötte 
el, de annak szerkesztői fel-
adatait mindösszesen négyen 
vállaltuk (kettő nyugdíjas, ami 
részben érthető) valamint az 
iskolánk igazgatója, továbbá a 
lelki közösség ápolója, ami egy 
reménykeltő színfolt a céljaink 
nemzedékeken átívelő jövőjét 
tekintve. A függetlenségünket 
azért tartjuk fontosnak kihang-
súlyozni, mert Magyarországon 
a rendszerváltoztatási kísérlet 
után jobb és baloldali kormá-
nyok váltották egymást, Mi a 
céljaink tekintetében mindig, 

minden esetben szót kívánunk 
érteni közös ügyekben, Katona-
telep érdekében a vezetést el-
nyerő mindenkori hatalommal.

Tisztelt Lakosok!
Önöktől azt kérjük, s várjuk 
el, hogy dobják sutba a fá-
sultságukból táplálkozó kö-
zömbösségüket, és segítsék 
munkánkat aktív közreműkö-
déssel, hogy mindig megtölt-
hessük az újságot érdekes 
és mindenki számára fontos 
hírekkel mindannyiunk meg-
elégedésére.

Katonatelep lakói!
Folytatjuk a hagyományt, de kissé megváltozott formában, 
teljesen új szerkesztési elvek alapján indítjuk útjára ezt a 
reményeink szerint havonta megjelenő közéleti kiadványt.

Mivel elő-
ször tudok 
a nagy nyil-
v á n o s s á g 
előtt szólni 
Ö n ö k h ö z, 
e n g e d j é k 
meg, hogy 

mindenek előtt megköszönjem 
mindenkinek, hogy a választá-
sok napján az urnákhoz járult, 
megerősítve a demokráciába 
vetett hitünket. És természe-
tesen külön köszönöm azok 
szavazatait, akik Szemereyné 
Pataki Klaudiának és nekem 
szavaztak bizalmat.

Szeretném megköszönni 
Kohajda László képviselő úr 
több cikluson átívelő munká-

ját, amellyel legjobb tudása 
szerint igyekezett szolgálni 
Kecskemétet és választókör-
zetét.

A választásokat követő hetek 
a bizottságok megalakításával, 
alpolgármesterek kijelölésével, 
a feladatkörök meghatározásá-
val zajlottak. Én a Fejlesztési, 
környezetvédelmi és agrárbi-
zottság vezetését kaptam fel-
adatul a közgyűléstől. 

A város egészét érintő mun-
ka mellett, annál sokkal ha-
marabb kezdtük el a választó-
körzet ügyeinek intézését. Már 
a választást követő napokban 
többen megkerestek különbö-
ző városrészekből közvetlen 
lakókörnyezetük problémái-

val. A kampány során munká-
mat segítő katonatelepiekkel, 
valamint az oktatási intézmé-
nyek, civil szervezetek vezető-
ivel leültünk a településrész 
jövőjéről beszélgetni. A gyors 
információcsere érdekében 
létrehoztunk egy zárt Face-
book-csoportot, amely mellett 
hamarosan elindul egy nyitott 
csoport létrehozása is. Erről 
részletesen olvashatnak egy 
másik írásban.

Katonatelep weboldalát, a 
www.katonatelep.hu-t már-
cius után tudjuk „birtokba 
venni”, a törvényi előírások 
értelmében akkor vásárolható 
meg a domain név. Aki felke-
resi, csak archív anyagot talál 
rajta, melyek között egyébként 
sok hasznos és érdekes infor-
máció ma is aktuális.

Remélem ezek a médiafelü-
letek és főleg az ezekben talál-
ható információk sok örömöt 
okoznak majd az olvasóknak. 

Szörföljenek, lapozgassanak 
hát – és akinek kedve van, 
kapcsolódjék be a munkába. 
Ismerkedjenek meg az óvoda, 
iskola, a gyülekezetek, pol-
gárőrség, alapítvány minden-
napjaival, az én munkámmal. 
Ötleteikkel, javaslataikkal ala-
kítsák a városrész jövőjét a 
nagy nyilvánosság előtt.

A sikeres együttműködés 
reményében kívánok mindany-
nyiunknak jó munkát!

Falu György 
önkormányzati képviselő

Állandó fogadóórát nem 
tartok. Időpont egyeztetés 
után bárhol és bármikor 
személyesen is szívesen 
állok rendelkezésre.

Elérhetőségem:
hunfalu@gmail.com

Telefonszám:
+36 30 621 0898
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KATONATELEP NYITOTT SZEMMEL
Kiadó: Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke 

Felelős szerkesztő: id.Tóth Viktor
Szerkesztő bizottság:  

Borsos Mihály, Kisberk Hella, Tokodi György

Rovatvezetők: 
dr. Kerényi Zoltán (kertünk – házunk)

Kisberk Hella (oktatás) | Obbágy Tiborné Netti (óvoda)
Laczay András (hit és erkölcs) | Lakosa Zsolt (sport)

Lázár János (Katonatelepért alapítvány)
dr. Mezős Ottó ügyvéd (jogi rovat)

Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)

Nyomtatás: Pendeprint, Nagykőrös | Készült 1000 példányban

Álló sor: Borsos Mihály, Falu György, Laczay András 
Héjjas János, Lázár János, dr. Kerényi Zoltán

Ülnek: id. Tóth Viktor, Kisberk Hella, Obbágy Tiborné Netti

Mindenik ember lelkében dal van
És a saját lelkét hallja minden dallam
És akinek szép a lelkében az ének
Az hallja mások énekét is szépnek 
 (Babits)
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Kedves 
Olvasó!

A helyi közösségünknek az új-
ságon keresztül újra van kite-
kintő szócsöve a közösség és a 
város vezetése felé.

A hagyomány folytatódik, 
de reméljük az írás és a meg-
jelenítés módszerei merőben 
újszerűek lesznek! Miben sze-
retnénk változtatni?

Már ezt a számot is a te-
lepen élők és dolgozók nagy 
csoportja „rakta össze”, leg-
főbb vágyunk az, hogy ez a 
létszám növekedjen!

Szerkesszük együtt egy kö-
zösségi csoport segítségével 
a két megjelenő szám közöt-
ti időszakban! Ez a csoport 
a Facebookon „Katonatelepi 
közélet” néven található. Ke-
resd meg és légy a kis közös-
ség alkotó tagja. Kérjük véle-
ményedet („lájkolj”= tetszik), 
vitázz velünk, javasolj, tedd 
élővé a fórumunkat.

Kimondott és megfogal-
mazott célunk a hely jelleg-
zetességeinek bemutatásával 
az „alvó városrész” elnevezés 
megszüntetése.

A „Genius loci”, a hely 
szelleme kötelez. Az alapító 
atyák és tudósok szellemében 
dolgozzunk. Tegyük élővé és 
lüktető közéletűvé szűkebb 
pátriánkat!

A fenti célkitűzéseknek 
megfelelően a szerkesztőség 
rugalmas az újság rovatrend-
szerének tekintetében. Igény 
szerint bővítjük, érdektelen-
ség esetén töröljük azokat. 

A nyomtatott változat feke-
te-fehér, – elsősorban taka-
rékossági okokból –, de a le-
tölthető PDF-hez a Facebook 
csoport felületén színes válto-
zatban is hozzáférhetsz.

Nagy szeretettel gondol-
tunk azokra az idősebb, a 
számítógépekhez hozzájutni 
nem tudó Olvasóinkra is, hogy 
mondanák el ők is véleménye-
iket! Őket arra kérjük, írják 
meg véleményüket kézzel! 
Gondoskodunk arról, hogy kü-
lönböző helyeken elhelyezett 
ládikákba ezek bedobható-
ak legyenek (orvosi rendelő, 
boltjaink, iskola, óvoda, az új 
könyvtár).

 Szerkesztőség

Eb összeírás – így utólag…
2014. december 15-i határidővel lezárult az ebösszeírás.  
Többek érdeklődése miatt szeretném Önöket tájékoztat-
ni, hogy a város az összeírást az alábbi törvényben fog-
laltak miatt végezte el:

1998. évi XXVIII. törvény 
az állatok védelméről és 
kíméletéről: „…142/B. §80 
(1)81 A tartás helye szerint 
illetékes települési, fővárosban 
a kerületi önkormányzat, il-
letve a fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott 

terület tekintetében a főváro-
si önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira való tekintettel három 
évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.”

Az ebrendészeti feladatok 
ellátása sok pénzébe kerül 
a városnak. A kutyapiszok 
gyűjtő edényzetek ürítése, a 
keletkező hulladék ártalmatla-
nítása, az otthonról elcsapott 
kutyák befogása, tartása, a 
befogott állatok ivartalanítá-
sa, oltása több tízmillió fo-
rintos teher. Ennek ellenére 
ebadó bevezetése Kecskemé-
ten nincsen napirendre tűzve.

 Falu György

Katonatelep békés nyugodt hely. Köszönhető ez annak is, hogy 35 lelkes polgártársunk őrzi nyugal-
munkat és járőrözik nap mint nap telepünkön. Ennek megszervezésében és életre keltésében múl-
hatatlan érdemei vannak Kohajda László úrnak, a megelőző ciklusok képviselőjének. Köszönjük! A 
rovatban a tájékoztatáson felül szeretnénk megismertetni Katonatelep polgárait e lelkes kis csapat 
minden egyes tagjával.  Polgárőrség telefonszáma: +36 30/351-5662

Héjjas János nyugállományú rendőr alezredes vagyok. Itt 
élek már 1989 óta Katonatelepen kedves feleségemmel 
és már kiröppenő két felnőttkorú fiammal. 

Mindig is vonzott az a tudat, 
hogy rendnek és fegyelemnek 
kell lennie az utcákon, lakókör-
nyezetünkben. Édesapám is a 
rendőrség állományából ment 
nyugdíjba és én is ott húztam 
le 25 évet. A Bács-Kiskun Me-
gyei Személy és Vagyonvédelmi 
Szakmai Kamara magánnyo-
mozói alelnöke, a polgárőrség 
katonatelepi egyesületének 
elnöke és a megyei polgárőr 
szervezet felügyelő bizottságá-
nak tagja vagyok. 

A Rendőrtiszti Főiskolán 
megszereztem második főis-
kolai diplomát, majd hozzá a 
mestervezető képzőt elvégez-
tem. Lőkiképző, intézkedéstak-
tikai oktató, közelharc oktató, 
pirotechnikus I és ipari robba-
nómesteri szakmát elsajátítot-
tam, tárgyaló és túsztárgyalói 
képesítésről is van papírom, 
amit már azért a rendőri mun-
kám során Katonatelepen is 
sikeresen alkalmaztam.

Közel 35 önkéntes katona-
telepi polgár vállalja azt, hogy 
míg sokan pihenünk a fáradt 
munkából haza térve, addig 
ők beülnek a szolgálati autó-
ba is igyekeznek minél többet 
járőrözni. Természetesen ők 
is a napi munkából fáradtan 
érnek haza, majd egy kis szol-
gálat és csak utána jöhet a 
pihenés. Remélem azt minden 
tisztelt lakos tudja, hogy ezért 

pénz nem jár a polgárőröknek, 
csak sok-sok feladat. Nem 
csak itt vannak szolgálatban, 
hanem együttműködve a ren-
dőrséggel, néha a rendőrökkel 
más területre is át kell menni 
besegíteni. Ha a lakosok kicsit 
tudnak segíteni azzal, hogy a 
polgárőrségünk számlájára tá-
mogatást befizetnek, azt főleg 
üzemanyagra, a szolgálati autó 
karbantartására, híradó esz-
közök biztosítására fordítjuk. 
Már az is nagy segítség, ha a 
polgárőrre ránéznek és egy in-
téssel, köszönéssel, fejbiccen-
téssel jelzik, hogy köszönjük a 
társadalmi munkátokat. Az a 
véleményem, hogy aki még ha 
kicsivel is tud segíteni, azt na-
gyon megköszönjük. 

Hívunk a csapatba még több 
személyt, hogy több órát biz-
tosíthassunk a területünkön.  
Szinte minden éjszaka kint va-
gyunk és a nappali szolgálatok is 
erősödnek. Sok esetben a szol-
gálatokat sikerül megerősíteni 
a rendőrség munkatársaival is. 
Milyen szép is lenne, ha a 35 fő 
helyett akár 100 fő katonatelepi 
lenne polgárőr. Szinte minden 
utcában ott lenne a polgárőrség 
figyelő szeme. Nagyon, nagyon 
sokat segítene. Tudják a bűnö-
zőknek is el kell jutni A pontból 
B pontba és azért valaki csak 
észre venné őket. Ennek óriási 
visszatartó ereje lenne. Minél 

nagyobb létszámmal látnánk el 
szolgálatokat, annál jobban tud-
nám kérni a rendőrséget, hogy 
ezekhez a polgárőrökhöz még 
több rendőrt biztosítsanak. 

Örömmel csökkentenénk 
a lakosokkal együtt a bűnö-
zői statisztikát katonatelepen. 
Lenne akaratuk hozzá? Ha 
igen, csatlakozzanak polgár-
őrségünkhöz. Nem olyan kel-
lemetlen társadalmi munka ez 
és még magunkért is tesszük a 
saját lakókörnyezetünkben.

Magam is járok szolgálatba 
és teszek veszek, intézkedek. 

Tisztelt Katonatelepi Lakó-
társak, kérem Önöket, hogy 
bármiben is tudnak segíteni, 
akkor azt tegyék meg! A támo-
gatáson kívül a fontos informá-
ciók is nagy értékek. A bűncse-
lekmények megelőzése csak 
közös erővel lehetséges. Ne 
legyünk fáradtak ahhoz, hogy 
egy gyanús jármű rendszámát 
felírjuk és azt továbbítjuk a 
polgárőrségnek. 

Nyugodt és békés pihenést 
minden katonatelepi lakosnak! 
 Tisztelettel: Héjjas János
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MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A város egyik legrégebbi múltú általános iskolája
Az iskola majd 120 éves múlttal rendelkezik. A legrégebbi 
épületszárnyat 1897-ben a nagy elődök éppen azon el-
gondolás alapján létesítették, hogy egy település iskola 
nélkül nem létezik. Az iskola tudást ad, az elfogadott em-
beri normákat közvetíti, közösséget formál, barátságok,- 
emberi kapcsolatok születnek általa. Az iskolai közössé-
gen belül minden gyereknek helye, feladata van, ami által 
kialakul a kötődés a társakhoz, az iskolához és magához a 
településhez. Ezek a gyerekek itthon vannak. Egész életre 
szóló barátságok születnek, visszajárnak később is az is-
kolába, itt lesznek a gyökerek Katonatelepen. 

A nagy múlttal, régi hagyo-
mányokkal, jó hírnévvel ren-
delkező Mathiász Iskola min-
dig is kivívta létjogosultságát 
kecskeméti viszonylatban. 
Ellenállt az idő próbájának, 
megfelelt mindig a kor elvá-
rásainak, ragaszkodott hozzá 
a településen élő nagyon sok 
család. Több generációt fel-
nevelt már, akik közül azóta 
sokan gazdálkodók, sikeres 
vállalkozók, tanárok, ügyvé-
dek, orvosok, közgazdászok, 
sportolók lettek. Felnőttként 
családot alapítottak, felépí-
tették Katonatelepen a házu-
kat, s látva a maguk életpá-
lyáját, sikerüket, beteljesült 
céljaikat, álmaikat, útnak 
indították saját gyereküket is 
ide az iskolába.

A Mathiász Iskola 
I. félévének  

eseményeiről

A 2014/2015-ös tanévben 139 
gyermek jár az intézménybe, 
közülük 27 első osztályos 
kisgyermek kezdte meg tanul-
mányait szeptembertől.

Iskolánkban az alsó tago-
zaton felmenő rendszerben 
néptánc oktatást vezettünk 
be a mindennapos testmoz-
gás keretein belül. A hagyo-
mányos Szüreti napi rendez-
vényen fellépett a 3. osztály. 
Műsorszámukat a néptánc 
órákon tanulták Molnár Máté 
néptánc oktató vezetésével.

A településen nincs az is-
kolán és az óvodán kívül köz-
művelődési intézmény, amely 
szélesebb körben az egész 
település lakosainak nyújt 

kulturális programokat. Az 
iskola tartja feladatának en-
nek felvállalását. Változatos 
rendezvényeivel igyekszik en-
nek eleget tenni, és az iskola 
tanulói is számtalan, Kecs-
kemét iskolái és kulturális 
intézményei által szervezett 
rendezvényen vesznek részt. 
Programjainkat az iskola ta-
nulói, óvodások, nyugdíjasok, 
szülők, régi diákok látogatják. 
A Fiókkönyvtár létesítésével 
még szélesíteni tudtuk a kört, 
és könyvtári funkciója mellett 
állandó, folyamatos prog-
ramkínálattal áll a lakosság 
rendelkezésére. A könyvtár 
kialakítása az iskola épületén 
belül történt egy tanterem és 
a titkári helyiségeinek átala-
kításával. Az iskola tanulói 
nap mint nap megfordulnak 
a könyvtárban és igénybe ve-
szik szolgáltatásait. A helyi 
lakosokat is várjuk hétköznap 
és szombat délelőtti nyitva-
tartási napjainkon.

Hagyományos iskolai ren-
dezvény a „Mathiász bál”, 
amelyet minden évben novem-

ber végén tartunk. Az iskola 
szülői közössége, pedagógu-
sok, tanulók közösen szervezik 
ezt a jótékonysági bált. Az est 
mindig nagyon színvonalas és 
jó hangulatban telik. Az iskola 
sportcsarnoka alkalmas ilyen 
nagy létszámú rendezvények 
megtartására. Biztatunk min-
den katonatelepi lakost, hogy 
a jövőben vegyenek részt ezen 
a zenés-táncos mulatságon, 
ahol vacsora, büfé, koktélok, 
kávékülönlegességek várják a 
vendégeinket. Változatos mű-
sor, élő zene, tombola színe-
síti a programot. A bál bevé-
teléből iskolai kirándulásokat, 
egyéb programokat tudunk 
támogatni.

Iskolánkban több évtizedes 
múlttal és sikerekkel büszkél-
kedhet a művészeti szakkör. 
Számtalan megyei, regionális, 
és országos pályázaton érnek 
el helyezést a szakkör tagjai. 
Az iskola maga is hirdet min-
den évben megyei szintű rajz-
pályázatot általános iskolások 
számára, valamint városi rajz-
versenyt óvodások részére.

Versenyeredmények 
az I.félévben:

„Vadon”címmel a Ménteleki 
Általános Iskola regionális 
rajzpályázatán I. helyezést ért 
el iskolánk három fős 6. osz-
tályos tanulóiból álló csapata. 
Tagok: Zetkó Nikolett, Nagy 
Brigitta és Benda Vivien.

Gyermekvilág” megyei rajz-
pályázaton II. helyezést ért el 
Csőke Réka 5. osztályos, III. 
helyezést pedig Holló Patrik 
6.osztályos tanulónk. Külön-
díjat kapott az 1. osztályosok 
csoportja, melynek tagjai: Be-
rente Panka, Király Zoé, Kört-
vélyesi Vivien, Kocsis Dóra, 
Polonkai Izabella. A pályáza-
ton részt vett több mint há-
romszáz munkából kiállítást 
rendezett iskolánk.

„Madárvilág” címmel or-
szágos rajzpályázaton III. 
helyezést ért el Kasza Blanka 
7. osztályos tanulónk. A juta-
lom egy budapesti kirándulás 
volt a művészeti szakkörösök 
részvételével a kiállítás hely-
színére a Vajdahunyad várba.

Minden évben november fo-
lyamán indulnak az „Ovi-suli” 
foglalkozások a leendő 1. 
osztályosok számára. Az idei 
évben bővült ez a program, 
hiszen már nem csak iskola 
előkészítő foglalkozáson ve-
hetnek részt a nagycsopor-
tosok, hanem „Ovi-angol” 
címmel játékos angol órán 
ízelítőt kapnak a majd 1. osz-
tálytól induló angol nyelv ok-
tatás alapjaiból.
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A beiskolázási program, 
– mint minden iskolának – 
nekünk is az év kiemelkedő 
feladata. A helyi óvodával 
nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk, sok közös programon 
veszünk részt. Az iskolába 
készülő gyerekek szülei min-
dig számba veszik az iskolák 
kínálta lehetőségeket. Ter-
mészetesen célunk, hogy a 
helyi gyerekek minél nagyobb 
létszámban a helyi iskolába 
járjanak. Az iskola családias 
jellege mellett színvonalas 
oktatással, számtalan tehet-
séggondozó szakköri kínálat-
tal igyekszik a szülőket megy-
győzni arról, hogy az iskola 
rendelkezik mindazzal ami 
a 7 éves iskolába induló kis-
gyermek számára és később 
a középiskolába felvételre je-
lentkező felső tagozatosoknak 
szükséges. Az iskolába induló 
kisgyermek számára elsődle-
ges, hogy szeressen iskolába 
járni, jól érezze ott magát, 
barátok, ismerős gyerekek ve-
gyék őt körül, a tanító néni se 
legyen ismeretlen számára, 
ne legyen idegen a környezet. 
A középiskolába indulónak 
igyekszünk megadni a meg-
alapozott, biztos tudást, hogy 
képességeihez mérten tudjon 

középiskolát választani, ahol 
majdan meg is állja a helyét. 

Azt gondoljuk, hogy „Min-
denki tehetséges valamiben!” 
Tanulmányi versenyekre in-
dított gyermekeink mindig 
ott vannak az élmezőnyben. 
Művészeti szakköröseink 
ugyancsak megyei, országos, 
sőt nemzetközi versenyeken 
dobogósok. A kosárlabda 
sport kiemelt tevékenység az 
iskolában, és természetesen 
kiemelt helyen szerepelnek a 
csapataink. Sok éves múltra 
tekint vissza a zene oktatás. 
Iskolai, városi rendezvénye-
ken vesznek részt „citrása-
ink”. A felsőbb évesek orszá-
gos minősítőn arany fokozatot 
értek el, minden évben fellép-
nek a „Gyermekek a gyerme-
kekért” jótékonysági gálán. 
A főleg alsó évfolyamos ta-
gokból álló „Szőlőfürt” citera 
zenekarunk is több fellépésen 
van túl, hiszen 1. osztálytól 
ismerkedhetnek a hangszer-
rel tanulóink. A citera okta-
tást iskolánkban Lécné Urbán 
Bernadett tanárnő irányítja 
és fogja össze. Nagy tudással, 
lelkesedéssel, gyermekszere-
tettel Juhász Peti bácsi méltó 
utódjaként oktatja gyermeke-
inket.
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Bemutatkozik a Katonatelepi Óvoda
Óvodánk a Corvina Óvoda része, melynek központi címe: 
6000 Kecskemét, Csokor u. 9. A Corvina Óvoda három 
nagy egységből áll: Ceglédi úti Tagintézmény, Ifjúság úti 
Tagintézmény, Műkertvárosi Tagintézmény. Mindhárom 
Tagintézmény több telephellyel rendelkezik, a miénk hat 
telephelyen működik. Hozzánk kettő tartozik: a Platán 
utca 1. és a Katona Zsigmond utca 1. szám alatt. A Pla-
tán utcai épületbe három csoportba 79 kisgyermek vehe-
tő fel, a Katona Zsigmond utcai egy csoportba pedig 23.

A Corvina Óvoda intézmény-
vezetője: Kapásné Pusztai Edit, 
a Műkertvárosi Tagintézmény 
vezetője: Hajagos Istvánné. 
Egységünk a Mesés Gyermek-
világ Óvodai Program Műkert-

városi Óvoda pedagógiai prog-
ram szerint dolgozik.

Én a katonatelepi telephe-
lyek megbízott vezetője va-
gyok, Obbágy Tiborné Netti. 
1998-ban végeztem a Kecs-
keméti Tanítóképző Főiskolán 
tanító-óvodapedagógus sza-
kon. Államvizsga gyakorlato-
mat a katonatelepi óvodában 
és iskolában töltöttem. Már a 
gyakorlat alatt álláslehetősé-
get kaptam az óvodában, amit 
örömmel fogadtam el. Tehát 
1998. augusztusa óta itt dol-
gozom. Közben végeztem el a 
vezető óvodapedagógus szakot 
2007-ben, vezetőként is pedig 
2010. szeptemberétől dolgo-
zom. Azért „is”, mert a csopor-
tos munkám mellett végzem az 
egyéb teendőket.

Az óvoda 1975-től működik 
(májusban lesz 40 éves!), előt-
te iskola volt. Akkor még egy 
csoport fogadta a gyerekeket, 
ebből mára már négy lett. A 
negyedik csoport gazdasági 
okokból az iskola épületében 
kapott helyet. A gyerekek min-
dennapi életét nyolc óvoda-
pedagógus és hat dajka néni 
szervezi. A nyolc óvodapeda-

gógusból hatan rendelkeznek 
tanítói végzettséggel is, ket-
ten pedig fejlesztőpedagógusi 
diplomát is szereztek. Sajnos, 
udvari munkásunk évek óta 
nincs, ezt a munkakört hosz-

szú ideje közfoglalkoztatottak 
látják el. Nem szerencsés meg-
oldás, mert személyük változik 
és előfordul, hogy csak rövid 
időre (néhány hónapra) szól a 
szerződésük. 

Épületünk eredeti része több 
mint száz éves. Ehhez építet-
tek hozzá 2003-ban egy újabb 
részt (csoportszoba, iroda, 
gyermek mosdók, öltözők), 
illetve alakítottak ki egy vado-
natúj konyhát, amely HACCP 
minősítéssel rendelkezik. A 
régi rész nyílászárói elavultak, 
cserére szorulnak, de ez még 
nem valósult meg. Két csoport 
parkettája is felújításra vár. 
Sajnos évek óta küzdünk azzal 
a problémával, hogy egy kiadó-
sabb eső után egy csoport öl-
tözője a tetőről rendszeresen 
beázik, és ez még csak nem is 
a régi épület része.

Hatalmas udvar tartozik a 
Platán utcai épülethez, de az 
iskolai csoportnak is van külön 
játszótere, ahol kényelmesen 
elférnek a gyerekek. Mindkét 
rész füvesített, gyönyörű fajá-
tékokkal telepített. 

Csoportjaink vegyes csopor-
tok, 3-7 éves korú gyerekek 

vannak egy csoportban. Ez le-
hetővé teszi, hogy a testvérek, 
unokatestvérek igény szerint 
egy csoportba járjanak. Jellem-
ző óvodánkra a családias, nyu-
godt légkör, a jókedv, a derű. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gye-
rekek jól érezzék itt magukat, 
és megfelelő ütemben fejlődje-
nek. Zöld Óvodaként a termé-
szet szeretetére és védelmére 
is neveljük gyermekeinket. 
Minden csoportban szelektíven 
gyűjtjük a hulladékot, melyet az 
udvarokon elhelyezett konténe-
rekbe teszünk. Ilyenkor télen a 
madáretetőinkben folyamatos 
az élelem biztosítása, tavasz-
szal pedig szívesen költ nálunk 
néhány madár a gyerekek leg-
nagyobb örömére.

A gyerekekkel folyamatosan 
figyeljük a nekik való verse-
nyeket, vetélkedőket és részt 
is veszünk rajtuk. Legtöbbször 
rajzversenyekre nevezzük a 
tehetséges gyerekeket, illetve 
versmondó versenyre visszük 
a kiemelkedően szavaló nagyo-
kat. A Pöttöm Próba közleke-
dési versenyen és a Ovi Kupán 
is jól szoktunk szerepelni, meg-
nyertük már mind a kettőt (az 
Ovi Kupát már háromszor is).

Nagyon jó és napi szintű a 
kapcsolatunk az iskolával, a 
védőnővel, a színházakkal, 
más óvodákkal és nem utolsó 
sorban a szülőkkel. Ők azok, 

akik tevékenyen részt vesznek 
az óvoda életének segítésé-
ben. Minden csoportban van 
olyan család, amelyik segít 
az udvari játékok csiszolásá-
ban, festésében, a kert rend-
betételében, a törött székek, 
játékok javításában, nagyobb 
autóval a szállításokban (pl. 
karácsonyra fenyőfa), a ren-
dezvényeinken az erősítés-
ben vagy éppen egy csoport 
kirándulásán a busz költsé-
geinek finanszírozásában. De 
sportolni, táncolni is nagyon 
szeretnek és a gyerekrendez-
vényeken ezt meg is mutatják. 
Ez úgy tud működni, hogy köl-
csönös partneri viszonyt ala-
kítottunk ki.

Anyagilag is segítik mun-
kánkat a Katonatelepi Óvodá-
sokért Alapítványon keresztül, 
melynek alapító tagja Rendek 
Róbertné óvodapedagógus 
kolléganőnk. Az alapítvány 
számlájára évek óta érkeznek 
felajánlások (1%), amelyből a 
következőket fedezzük rend-
szeresen: farsangi kiadások, 
ballagók ajándéka (könyv, vi-
rág, lufi, torta), óvodai kirándu-
lás, helyben szervezett színházi 
előadások. De az alapítványon 
keresztül a részönkormányzat 
is támogatta már munkánkat; 
így sikerült számítógéphez 
jutnunk, a Platán utcai épület 
kapuoszlopait cseréltettük ki, 
a kapu előtti betont kijavítat-
tuk. Tudtunk még venni sport-
eszközöket (tornapadokat, 
labdákat, karikákat), valamint 
gazdagodtunk kosárpalánkkal 
és focikapukkal is, melyeket 
tavasszal szülői segítséggel 
kívánunk kihelyezni. Segítséget 
kaptunk a homokozók felújí-
tásában is: hozzávalók, illetve 
kétkezi segítség.

Vannak családok, ahol már a 
sokadik gyermek jár óvodánk-
ba és olyan szülők is, akik ma-
guk is ide jártak. Így nagycso-
port végén nemcsak az óvodás 
kisgyermekektől, hanem csalá-
doktól is búcsúzunk.

Obbágy Tiborné Netti
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Megnyitott a könyvtár!
Látogasson el Hozzánk a 
Bács-Kiskun Megyei Kato-
na József Könyvtár Katona-
telepi Fiókkönyvtárába!

Amiért megéri bejönni:
–  Könyveket kölcsönözhet – 

egyszerre legfeljebb 6 doku-
mentumot, 1 hónapig

–  Helyben olvashatja a Petőfi 
Népe, Nők Lapja, Otthon, 
Praktika és a Story legújabb 
számait

–  Rendszeresen érkeznek új 
könyvek a könyvtárba

–  Ingyen használhatja a könyv-
tár számítógépeit és az in-
ternetet

–  A gyerekeket és a felnőtteket 
is könyvtári foglalkozások 
várják

És ami a legjobb: a beiratko-
zás mindenkinek INGYENES

(a beiratkozáshoz kérjük hoz-

za magával személyi igazolvá-
nyát és lakcímkártyáját)

Nyitva tartás: 
Hétfő: szünnap

Kedd: 9-12 és 13-18
Szerda: 9-12 és 13-18

Csütörtök: 9-12 és 13-18
Péntek: 9-12 és 13-18

Szombat: 9-13

Helyszín:  
Katona Zsigmond u. 1  

(Mathiász János  
Általános Iskola)
Tel.: 76/509-612

E-mail:  
katonatelepifiok@gmail.com

Mindenkit szeretettel 
 várunk!

MESEDÉLELŐTT
Szeretettel várunk minden 
kicsi és nagy gyermeket, il-
letve mesekedvelő szülőt, 
nagyszülőt szombatonként 
10:00-10:30 óra között a 
Katonatelepi Fiókkönyvtár-
ban!

OLVASÓKÖR
Ha szeretne könyvekről, ked-
venc olvasmányokról, a világ 
dolgairól beszélgetni, szere-
tettel várjuk Önt minden má-
sodik szombaton a Katonate-
lepi Fiókkönyvtárban!
Az első Olvasókör időpontja: 

2015. február 14. 
10:45-11:45 óra

A foglalkozások  
ingyenesek!

Jelentkezés: 
katonatelepifiok@gmail.com 

vagy 76/509-612

A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány
Az alapítványt két magánszemély, Sallai Mihály 
és Farkas Mihály hívta életre közel 16 évvel ez-
előtt.

Az alapítvány háromtagú kuratórium irányí-
tásával tevékenykedik, a kuratórium elnöke fel-
kérés alapján Lázár János.

Az alapítvány címe: 6000 Kecskemét, 
 Katona Zsigmond u. 3.

Elérhetőségei: 06-70-453-8095 (mobil) és  
vitis@freemail.hu (E-mail).

Az alapítvány célja szerinti besorolása: sza-
badidős és hobbitevékenység.

Az alapítvány közhasznú fokozatban 
működik, nyilvántartásba vételéről rendel-
kező jogerős bírósági határozat száma, kelte: 
Pk.61035/1999/4, (1999.06.18.).

Adószáma: 18357369-1-03.

Az alapítvány céljai: 
A Kecskemét-katonatelep városrészben élő ifjúság szabad-

idejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni;
A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elő-

segíteni;
Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni; 
A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi teret 

bérelni, esetleg kialakítani;
A fenti célok eléréséhez szükséges anyagi eszközök biztosítá-

sához adományokat gyűjteni.
Rendszeresen részt veszünk a hagyományosan, szeptember 

utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő Szüreti Nap szervezési 
és lebonyolítási munkáiban. A városrészben állandó lakóhellyel 
rendelkező, szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok továbbta-

nulása támogatására létrehoztuk a helyi, több 
mint 110 éve alakult általános iskola első igaz-
gatójáról elnevezett, Zsigmond Ferenc Ösztön-
díj-pályázatot. Településünk névadója, Katona 
Zsigmond és a településnek is hírnevet szer-
ző, szőlőnemesítő, Mathiász János emlékének 
ápolását is célul tűztük ki. Ezek érdekében 
létrehoztuk településünk „központjában” a Ka-
tona Zsigmond Emlékparkot, amelyet folyama-
tosan fejlesztünk. A Mathiász János Általános 
Iskolával szoros munkakapcsolatban vagyunk, 
közös programokat szervezünk. Tavaly indítot-
tuk útjára a Zenés nyári esték programsoroza-
tot, amelynek a településen működő NAIK Sző-
lészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti 
Kutató Állomása, vagy ahogyan a településen 
ismerik, a Mathiász-telep adott otthont. A fenti 

Intézménnyel közös szervezésben a helyi és több kecskeméti ta-
nintézet diákjainak tesszük lehetővé évről évre, hogy egy rövid 
szüreteléssel és szőlőfeldolgozással egybekötött must kósto-
lással ismerkedjenek településünk emblematikus növényével, a 
szőlővel. Részt veszünk az immár hagyományosnak mondható 
Ökumenikus Zenés Áhítatok és az Adventi Zenés Áhítatok szer-
vezésében.

Tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdekében egyre bővít-
jük kapcsolatainkat a városi, megyei és régiós, állami és társa-
dalmi szervezetekkel, intézményekkel és képviselőikkel.

Nagylelkű adományaikat megköszönve kérjük, továbbra is tá-
mogassák munkánkat. Ez évben nem, de 2016 -tól ismét várjuk 
1%-os felajánlásaikat, amelyekkel kérjük tegyék lehetővé prog-
ramjaink további folytatását. Köszönjük!

A Kuratórium nevében tisztelettel: 
 Lázár János

Lázár János 
a kuratórium elnöke
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KEDVES KATONATELEPI LAKOSOK!
Szeretettel üdvözlök minden olvasót! A bevezető számban 
közérdekű információkat kívánok Önökkel megosztani.
Katonatelepen az egészségügyi központ: Zsigmond Ferenc u. 25/a 
szám alatt található. Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, továb-
bá fiók gyógyszertár üzemel a létesítményben. 

Felnőtt háziorvos: Dr. Serfőző Katalin (06-30/358-7967)
Körzeti ápolónő: Gajdácsi Frankné (Icuka)

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig
 Kedd, csütörtök: 13-17 óráig tart.

A rendelés kezdetén az ápolónő átadja az előző napon igényelt re-
cepteket, majd az injekcióra várókat látja el. A rendelési idő első két 
órájában érkezési sorrendben, sorszámok alapján hívjuk a betege-
ket, majd ezt követően előjegyzések alapján látjuk el a pácienseket. 
Minden munkanap 12-13 óra között lehet telefonálni recept igény, 
illetve előjegyzési időpont egyeztetés végett a következő telefonszá-
mon: 06-76/471-428 

Felnőtt háziorvosi ügyelet:  
munkanapokon 17 órától másnap reggel 8 óráig,  
továbbá minden munkaszüneti napon 24 órában

Cím.: Megyei Kórház. Kecskemét, Nyíri út 38. 
(mentő feljárat felől közelíthető meg.)

Telefon: 06-76/516-984

Gyermekgyógyász háziorvos: Dr. Kovalcsik István (06-30/475-9121)

Asszisztens: Nagy Nikoletta
Rendelési idő: hétfő, szerda, 

péntek: 13-14.30 óráig.  
Kedd, csütörtök:  
10-12 óráig tart. 

Rendelő telefonszáma:  
06-76/471-053

Gyermekgyógyászati ügyelet:  
munkanapokon 18 órától másnap 8 óráig,  

továbbá minden munkaszüneti napon 24 órában. 
Cím: Megyei Kórház Kecskemét, Nyíri út 38. 

Telefon: 06-76/516-904

Védőnő:  
Nagysolymosi Andrea (06-30/590-1819)

Védőnői szoba telefonszáma:06-76/507-916
Email: vedono.katonatelep@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/vedono.katonatelep

Gyógyszerész:  
Dr. Zsuponyó Erzsébet

Nyitva tartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig.  
Kedd, csütörtök: 13-18 óráig.  

(Egyeztetések folynak, hogy hétfő, szerda és pénteken a gyermek-
gyógyászati rendelés ideje alatt is legyen nyitva a patika)

Telefon: 06-76/323-188

Védőnői bemutatkozás
Nagysolymosi Andrea va-
gyok, Katonatelep jelenlegi 
védőnője. 2013. júniusában vé-
geztem a Szegedi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi 
és Szociális Képzési Kar védő-
nő szakán. Diplomám megszer-
zése után két héttel munkába 
is álltam a Hunyadi városban, 
majd 2014. márciusától vettem 
át a katonatelepi körzetet. 

Munkám a várandósok, 
majd a 0-6 éves korú gyerme-
kek gondozásából, egészség-
neveléséből áll, melyet nagyon 
szívesen végzek és hivatá-
somnak tekintek. A védőnői 
munka fő színterei a családlá-
togatások, valamint a védőnői 
tanácsadás, melyet a Gyer-
mekrendelő melletti védőnői 
tanácsadóban végzek. 

Munkám során tapasztal-
tam, hogy Katonatelepen, va-
lamint Talfája és Úrrét térsé-
gében élő anyukák nincsenek 
kapcsolatban egymással, ha 
közösségbe szeretnék vinni 
gyermeküket, be kell utazniuk 

a belvárosba, ami sajnos elég 
körülményes a kisgyermeke-
sek számára. 2014. nyarán 
létrehoztam a Katonatelepi 
Védőnő nevű facebook oldalt, 
ahol az anyukákkal közösen 
megállapodtunk egy klub lét-
rehozásában. Így 2014. szep-
temberében megtartottuk az 
első Katonatelepi Baba-Mama 
klubot, amelyet Szerencsre 
nagy érdeklődéssel fogadtak 
a szülők. A klubnak eleinte a 
Gyermekrendelő Váróterme 
adott helyet, de december-
re ezt a kis helységet már ki 
is nőttük. Nagy örömünkre a 
Katonatelepi Fiókkönyvtártól 
kaptunk lehetőséget, hogy át-
költözhessünk, és egy tágas, 
szép helyen tarthassuk foglal-
kozásainkat. 

Az anyukák együttműködé-
sének köszönhetően szinte 
minden héten van valamilyen 
program, ahová a szülők és 
gyerekek el tudnak jönni, anél-
kül, hogy órák hosszat utazni-
uk kellene. 

Működik kéthetente ked-
denként Baba-Mama klubunk, 
különböző vendégelőadókkal, 
havi egy alkalommal Ringató 
foglalkozás kicsiknek, Baba-
masszázs tanfolyam. És hogy 
a „nagyobb babák” se marad-
janak ki mindenből, havonta 
egyszer megrendezésre ke-
rül a „Nagybaba”-mama klub 
is. Bízom benne, hogy ezek 
a programok, és ez a fajta 
együttműködés elősegítik 
azt, hogy a szülők megismer-
jék egymást, és egy valódi, 

fiatal kis közösséget hozzunk 
létre.

Ha bármiben a segítsé-
gükre lehetek, kérem fordul-
janak hozzám bizalommal! 

Elérhetőségeim a következők:
Telefon: 30/590-1819; 

76/507-916
Email:  

vedono.katonatelep 
@gmail.com

Facebook:  
www.facebook.com/ 
vedono.katonatelep

Katonatelep rendelkezik minden olyan egészségügyi intézménnyel és szervezettel, melyeknek 
használatára fel szeretnénk hívni a figyelmet. A védőnőnk munkáját kiemelten fontosnak tartjuk. 
Mindkét rovatvezető az olvasók igényeinek megfelelő tanácsokat és tájékoztatásokat ad a követ-
kező lapszámokban.

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep orvosa
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A református közösség élete
Valamikor a 19. század utolsó éveiben kezdődött… 
Talfája és Úrrét tanyasi területein sok református élt. 
Feljegyzéseink vannak arról, hogy már akkor és a kö-
vetkező évtizedekben a kecskeméti lelkészek kijártak 
a tanyákra istentiszteletet tartani. Aztán az 1940-es 
években már a templomépítés is szóba került. Egy 
család telket adományozott az egyháznak, ám az 
1948-as kommunista politikai fordulat után a telket 
elvették, a templom terve pedig évtizedekre lekerült 
a napirendről.

Az istentiszteleteket aztán 
az iskolában tartották, az 
1982 óta Kecskeméten szol-
gáló Pungur Béla lelkész hű-
séges gazdája volt az isten-
tiszteleteknek és pásztora a 
családoknak, hiszen igyeke-
zett felkeresni minden refor-
mátus egyháztagot. A ’90-es 
évek végén újra előkerült a 
templomépítés ügye, az ese-
mények pedig felgyorsultak. 
2002. novemberében tették 
le a templom és a lelkész-
lakás alapkövét, majd 2004. 
december 4-én dr. Szabó 
István püspök szolgálatával 
szentelték fel az elkészült 
templomot. 2005. áprilisá-
ban egy 140 kg-s harang 
költözött a toronyba, ami 
vasárnaponként istentiszte-
letre szólít, minden délben 
emlékezésre hív, de szól ün-
nepeken, történelmi fordulók 
időpontjában és temetések 
idején is.

Az elmúlt években szépen 
kialakultak rendszeres alkal-
maink. Az istentiszteleteket 
enyhén növekvő számú gyü-
lekezet látogatja, jelenleg 40-
50 felnőtt vasárnaponként. 
Az istentisztelettel párhu-
zamosan a gyerekek részére 
gyermekistentiszteletet tar-
tunk, ezen 15-25 gyermek 
vesz részt alkalmanként. A 
kedd esti bibliaórákon keve-
sebben vagyunk ugyan, de 
annál mélyebb és intenzívebb 
az együttlét az Ige körüli be-
szélgetésekben és imaközös-
ségekben.

Hisszük, hogy a gyüleke-
zetnek valódi közösséggé 
kell lennie, olyannak, ahol az 
Istenhez való közeledés egy-
máshoz történő közeledést 
is jelent. Ezért szervezünk 
havonta gyülekezeti teázást 
az istentiszteletet követően, 
tartottunk már asszonyköri 

alkalmat, de a férfiaknak is 
kötetlennek meghirdetett, 
de annál mélyebb, lényeges 
dolgokról szóló beszélgetést. 
Évek óta megrendezzük a 
gyülekezeti napot, aminek lá-
togatottsága szintén növek-
szik, idén már csaknem száz 
fő vett részt rajta. A zenés 
áhítatokon és ökumenikus 
alkalmakon igyekszünk nyit-
ni a „falu” többi lakója felé. 
A december 24-én tartott 
karácsonyi áhítat ugyancsak 
vonzó alkalom a gyülekeze-
ten kívüliek számára is.

Sok katonatelepi gyermek 
jár a református általános 
iskolába, ezért az utóbbi idő-
ben nem volt hittancsopor-
tunk a helyi iskolában. Idén 
ebben is változás állt be, sőt 
nem csak az iskolában, de az 
óvodában is elkezdődött a 
hittanoktatás. Konfirmációra 
felkészítő oktatás folyama-
tosan van, általában 4-5 fő 
részvételével. A katonatelepi 
konfirmandusok helyben, a 
templomban tesznek vizsgát 
és fogadalmat.

Nagy öröm, hogy sokan úgy 
érzik magukénak a közössé-
get, hogy rendszeres, vagy 
alkalmi segítséget vállalnak. 

Hálásak lehetünk a presbite-
rek munkájáért, a gyermekis-
tentiszteleten szolgálókért, a 
templom takarítását rend-
szeresen vállalókért. A tava-
szi és őszi, előre meghirde-
tett templomi nagytakarítás 
ugyancsak közösséget építő 
alkalom.

Istennek hála, hogy – főleg 
a gyermekek miatt – kinőttük 
az eredetileg lelkészi hivatal-
nak nevezett gyülekezeti he-
lyiséget. Ezért vetődött fel a 
gondolat, hogy ha lehetőség 
van rá, bővítsük a templomot 
egy nagyobb gyülekezeti te-
remmel, amely méltó ottho-
na lehet a gyermekistentisz-
teleteknek, bibliaóráknak és 
más közösségi alkalmaknak. 
A gyülekezeti terem tervei 
elkészültek, az alapkő leté-
telére 2014. szeptemberé-
nek végén, idei gyülekezeti 
napunkon került sor. Ennek 
az évnek nagy feladata az 
építkezés kivitelezése.

Hisszük, hogy a gyüleke-
zet építése a tagok közös 
felelőssége. Lelkipásztoro-
ké, presbitereké, gyülekezeti 
tagoké. Akkor tudunk növe-
kedni, ha folyamatos imád-
ságban állunk Urunk elé, ke-
resve akaratát, útmutatását. 
A növekedést az Úr adja, a 
mi dolgunk az imádság és 
minden más szolgálat. Ennek 
áldását élhetjük Katonatele-
pen. A feladat sok: látogatni 
a családokat, megszólítani a 
környezetünkben élőket. Ezt 
szeretnénk kiteljesíteni a jö-
vőben s így építeni a gyüleke-
zetünk egészét.

Laczay András
lelkipásztor

Tudnivalók 

Református 
egyház

Állandó összejöveteleink:
Kedd – 15 órakor konfirmá-

ció előkészítő a lelkészi hiva-
talban (bejárat a templom és 
a mögötte lévő garázs közti 
ajtón)

Kedd – 18 órakor bibliaóra a 
lelkészi hivatalban

Vasárnap – 9.45-kor isten-
tisztelet a templomban

Általános iskola: református 
hittanórák az órarend szerint 
meghatározott rendben

Óvoda: hittanos foglalkozá-
sok az óvoda rendje szerint

Rendkívüli alkalmakról, ösz-
szejövetelekről a templom 
mellett található hirdetőtáblá-
ról lehet tájékozódni.

Közösségünk megtalálható 
a Facebook-on!

A lelkész telefonos elérhe-
tősége: 76/41-71-11

Katolikus egyház
A katonatelepi római katoliku-
sok sokáig az iskolában tar-
tották a szentmiséket. Néhány 
esztendeje ez megváltozott, 
mivel megegyezés történt a 
református egyházzal. Misét 
havonta kétszer tartanak, va-
sárnaponként 15 órai kezdet-
tel, általában a hónap 1. és 3. 
vasárnapján. Misézni a Főplé-
bániáról (nagytemplomból) 
járnak ki a papok.

Laczay András
református-lelkész

vallástanár
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Februári teendők a kertben, házunk táján

A kertbarátok februárban ál-
talában már készülhetnek a 
tavaszra, de a tél még tartogat 
kellemetlen meglepetéseket. A 
növények téli nyugalmi állapo-
ta a végéhez közeledik. Az éjje-
li, esetenként a nappali fagyok, 
havazás azonban még veszélyt 
jelenthetnek a növényekre!

Növényápolás
Ápoljuk gondosan az átte-

leltetett dézsás és balkonnö-
vényeket, különösen ügyelve 
a pajzstetvekre, atkákra, gon-
doskodjunk minimális öntö-
zésről is.

Ellenőrizzük az évelők és 
rózsák védelmét

Fejezzük be a szőlők, gyü-
mölcsfák és a dísznövények 
metszését, ha lehet fagymen-
tes napokon, de ne siessük el!

Borkezelés
Amennyiben még nem tet-

tük meg, okvetlenül végezzük 
el a borok tisztító fejtését

Ellenőrizzük a tárolóedé-
nyek telitöltöttségét és a kén-
dioxid szintet

Most szakítsunk időt a kerti 
szerszámok karbantartására, 
felújítására, a metszőollók 
fertőtlenítésére, ásók, kapák 
élezésére, szerezzük be a le-
mosó permetezéshez szüksé-
ges vegyszereket.

ROVATVEZETŐ:  
DR. KERÉNYI  

ZOLTÁN GÁBOR

Dr. Kerényi Zoltán, vegyész-
mérnök, címzetes egyetemi 
docens és főiskolai tanár, 
nyugalmazott igazgató a BCE 
Szőlészeti és Borászati Kuta-
tó Intézetnél. Mezőgazdasági 
kémiai technológia szakon vé-
geztem a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, majd 40 éven át 
a Szőlészeti és Borászati Ku-
tató Intézetben foglalkoztam, 
borkémiával, technológiával 
és oktattam a Kecskeméti 
Főiskolán, a Corvinus Egye-
temen, jelenleg nyugdíjasként 
a Károly Róbert Főiskolán. A 
Mathiász János és a Kocsis 
Pál díj kitüntetettje valamint 
a Bács-Kiskun Megye Tudo-
mányos Díjának tulajdono-
sa vagyok. 20 éve a Magyar 
Borakadémia és a Mathász 
János borrend tagja. Számos 
agrárterületen (főleg szőlő és 
bor vonalon, biotermesztés-
ben ) nemzeti és EU-s projek-
tek résztvevője és vezetője. 
Több külföldi és magyar szak-
könyv társszerzője 200 körüli 
tudományos és ismeretter-
jesztő publikáció szerzője. 30 
éve Katonatelepen élek csalá-
dommal.

Katonatelep, mint Kecskemét kertváro-
si jellegű elővárosa, ma már több mint 
3000 lakosú. Történetét legalábbis a 

környékbeliek jól ismerik és tudják, hogy alig 
van olyan, lakásnak is használt épület, amihez 
ne tartozna legalább 50-100 m2 kert. Ennek 
ellenére Katonatelep alvó város és lakóinak 
a kert, a ház tájának művelése legtöbbször 
csak hobbi szintű. Történetünkből adódóan a 
XIX. század vége óta komoly hagyománya van 
a szőlő és gyümölcstermesztésnek. Ma is az 
egyik legfontosabb mezőgazdasági tevékenység 
a szőlő és gyümölcstermesztés, egyre inkább 
csak kisüzemi méretben, de annál igényeseb-
ben. Sokak számára a kiskert nem csak egy 
egészséges, sikerorientált hobbi tevékenység, 
hanem a család, a háztartás mindennapi szük-
ségleteit fedező gazdasági aktivitás is. Ebbe 
a szőlőn és gyümölcsön kívül beletartozik a 
zöldség, dísznövény, gyógynövénytermesztés, 

de még a kisállattenyésztés is. A rovatban sze-
retnénk a Katonatelepi érdeklődők számára 
olyan információkat nyújtani, melyek korsze-
rű, új ismerteket adhatnak, felelevenítik a régi 
hagyományokat, de megszólaltatják a modern 
környezetkímélő eljárások kidolgozóit, haszná-
lóit is. Mindezt szeretnénk kiegészíteni olyan, a 
katonatelepi lakosokat közvetlenül érintő infor-
mációkkal, melyek a törvényi szabályzásokból, 
a városi önkormányzat általhozott rendelkezé-
sekből fakadnak, vagy a helyi lakosok által fel-
vetett, a kiskertünkben, házunk táján fontosak 
és hasznosak lehetnek. A havi aktuális teendők 
között, egy-egy témakör köré csoportosítva, ki-
emeljük a főbb és sürgősebb teendőket, és ter-
mészetesen olvasóink kérdéseire is igyekszünk 
még időben válaszolni. Igyekszünk a legfris-
sebb, Katonatelepen mért meteorológiai méré-
si eredményeket közölni (csapadékmennyiség, 
középhőmérséklet, páratartalom stb.)

Nem ette meg még a kutya 
a telet, de a pincében 
kellemes az idő!
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Változtak a magán pálinka-
főzés szabályai
Változott a magánfőzés – saját fogyasztásra történő házi 
párlatfőzés, pálinkafőzés – szabályozása. 2015. január 
1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem minősül 
adómentes előállításnak és a magánfőzésben előállított 
párlat mennyisége évi 50 literre csökken, megszűnt an-
nak adómentessége és változik a magánfőző személyé-
nek meghatározása, amely alapján magánfőzést a jövő-
ben csak gyümölcstermesztő személy végezhet, továbbá 
a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést is be 
kell jelenteni a magánfőző lakóhelye szerint illetékes Ön-
kormányzatnál. 

Magánfőzőnek nevezzük 
azt a 18. életévét betöltött 
gyümölcstermesztő személyt, 
aki saját tulajdonú gyümölcs-
csel, gyümölcsből származó 
alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas saját tulaj-
donú eszközökkel, desztillá-
lóberendezéssel állítja elő a 
párlatot. 

Magánfőzés a jövedéki 
törvény értelmében a párlat-
nak a magánfőző lakóhelyén 
vagy gyümölcsöse helyén 
használható, legfeljebb 100 
liter űrtartalmú, párlat-elő-
állítás céljára kialakított 
desztillálóberendezésen a 
magánfőző által végzett elő-

állítása évente legfeljebb 50 
liter mennyiségig. 

Fontos megjegyezni, hogy 
amennyiben egy háztartás-
ban több magánfőző él, az 
éves mennyiségi korlátok 
szempontjából az általuk fő-
zött mennyiségek egybeszá-
mítandók.

A magánfőzéshez tovább-
ra sem kell engedélyt kérni, 
de a magánfőzésre szolgá-
ló desztilláló-berendezést a 
tulajdonszerzést követő 15 
napon belül be kell jelenteni. 
Amennyiben a berendezés 
beszerzése 2015. január 1-jét 
megelőzően történt, 2015. ja-
nuár 15-ig kell a bejelentést 

megtenni a lakóhely szerinti 
önkormányzati adóhatóság-
hoz. 

A bejelentés tartalmazza a 
magánfőző nevét, lakcímét, 
adóazonosító jelét, a desztillá-
lóberendezés feletti tulajdon-
szerzés időpontját, a desztil-
lálóberendezés űrtartalmát 
és tárolásának, használatának 
helyét, ha az eltér a magánfő-
ző lakcímétől. 

2015. január 01. napjától 
a saját fogyasztás céljából 
előállított magánfőzött párlat 
adómentessége megszűnt, 
mert évente 1000 forint áta-
lányadó-fizetési kötelezettség 
terheli az önkormányzat felé, 
melynek ellenében 50 liter 
párlatot lehet otthon főzni. A 
magánfőzőnek az előállított 
magánfőzött párlat utáni adó-
bevallási és adófizetési kö-
telezettségét a tárgyévet kö-
vető év január 15-ig – együtt 
– kell teljesítenie a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz. Ha a magánfőző 
nem állított elő tárgyévben 
magánfőzött párlatot, akkor 

nem keletkezik tárgyévre vo-
natkozóan adóbevallási köte-
lezettsége.

A magánfőzésben előállí-
tott, 50 liter feletti párlatot 
vagy meg kell semmisíteni 
vagy értékesíthető alkoholter-
mék-adóraktár részére. 

A magánfőzött párlat ki-
zárólag a magánfőző, a csa-
ládtagjai vagy vendégei által 
fogyasztható el, feltéve, hogy 
értékesítésére nem kerül sor. 

A magánfőzés szabályainak 
megszegése azt a következ-
ményt vonja maga után, hogy 
a vámhatóság a magánfőzésre 
szolgáló desztilláló berende-
zést lefoglalja, ha a magánfő-
ző a bejelentésében az adó 
megállapításához szükséges 
adatokra vonatkozóan valót-
lan nyilatkozatot tesz; vagy a 
magánfőző a desztillálóbe-
rendezést a párlattól eltérő 
alkoholtermék előállítására 
használja; vagy a magánfőző 
a párlatot a fentiektől eltérően 
értékesíti. 

Újszerű vállalkozás ez a jogi rovat. A kor a jogokról szól. Sokszor rémül meg az átlagember a 
paragrafusok tömegétől és fest magának hamis képet a rendeletek világáról. Célunk a közérthető 
ismertetés és magyarázat. Az ügyvéd úr elérhetőségein át felkérhető segítségre, egy adott problé-
mát megismerve tanácsokat is ad. Rovatában havonta az online összegyűjtött igényekre általános 
és érthető ismertetéseket adunk.

Dr. Mezős Ottó Zoltán 
ügyvéd
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MitugrÁSZ
Első cikkünkben a Mathiász János Általános Iskola ak-
tuális sportéletével foglalkozunk. A címben szereplő név 
az iskola csapatainak jelölése a különböző országos 
bajnokságokban. Ász-Ász-MathiÁSZ, Ász-Ász-MitugrÁSZ 
skandálása sokszor hangzott el! Tanintézetünk neve már 
évek óta összefonódott a kosárlabdával. 

Az 1995-ös sportcsarnok 
építés óta az utánpótlás ne-
velés egyik központja Kato-
natelep. Már több utánpótlás 
válogatott és NB-s játékos is 
kikerült a suli falai közül, s sok 
országos bajnoki címmel, he-
lyezéssel is büszkélkedhetünk 
az eltelt évek alatt. A sike-
reknek kulcsa, a kitűnő léte-
sítményhelyzet. Diákjainknak 
minden helyben van: tanulás, 
edzés, versenyek. Nem csoda, 
hogy sokan jöttek, s jönnek is 
hozzánk a kosárlabda miatt, 
hogy mathiászos diákok lehes-
senek. 

Új lökést adott Kecskemé-
ten a sportág fejlődésének, 
a Mercedes-Benz Kosárlab-
da Akadémia megalakulása. 
Szerencsére az akadémia, az 
iskolánkra a kezdetektől fog-
va, mint alap intézmény gon-
dolt. Emiatt az idén, TAO-S 
támogatásból, felújították a 

tornatermünk vizesblokkját, s 
lefestették az egész tornater-
met. Az edzések újult erővel 
kezdődhettek a 2014-15-ös 
tanévben. Pillanatnyilag isko-
lánk tanulóinak közel a fele 
kosarazik valamilyen szinten. 
Majd harmincan az Akadémia 
igazolt versenyzői. 

Sokan a „Dobd a kosárba” 
mozgalom foglakozásaira jár-
nak. Ez az akció a kosárlabda 
népszerűsítésére jött létre, 
s nagy örömünkre szolgált, 
hogy egy éve már mi is egyek 
vagyunk a sok száz tagintéz-
mény közül. A tavalyi orszá-
gos dzsemborin Budapesten, 
ahol a megyék legjobb csapa-
tai szerepelhettek iskolánk (6 
tanuló) a Mátyás iskolával (6 
tanuló) mint közös intézmény 
a második helyet szerezte 
meg a több mint száz csapat 
közül. http://kosarsport.hu/
dobd_a_kosarba/ 

Az akadémisták is jól sze-
repelnek: Három korosztály-
ban, U10, U11, és U12-ben 
indult csapatunk az idén. 

Az U10-es „Kecske Kupá-
ban” két gárdával is indul-
tunk. Az idősebbek pilla-
natnyilag a második helyen 
állnak. Ez egy körzeti bajnok-
ság és csak egy városi csapat 
áll előttünk. A fiatalabbak 
négy mérkőzésen vannak túl, 

de még nem vesztettek csa-
tát.

Hasonló a helyzet U11-ben, 
a „Kenguru Kupában”, a Baja 
és Kecskemét fiú, városi csa-
pata előz meg minket a 21 in-
duló közül. 

A városunk legjobb U12-es 
csapatának a fele mathiászos. 
Most a területi döntőknél tar-
tunk, szeretnénk országos 
döntőbe jutni.

A hónap sportolója: Rácz Dávid
Állandó rovatunkban egy katonatelepi fiatalt válasz-
tunk a hónap legjobbjának az aktuális eredményei 
alapján. Első alakalomból egy mathiászos diák a kivá-
lasztott, nem elsősorban a decemberi-januári teljesít-
ménye alapján, hanem inkább az elmúlt félévi eredmé-
nye alapján.

Rácz Dávid (Szül.: 2005. 
Édesanyja: Polónyi Ildikó, 
édesapja: Rácz Gábor)

Dávid kosárlabdázó. Az 
U10-11-es1 gárdáknak meg-
határozó játékosa. Nagy ré-

sze van az említett csapatok 
idei szárnyalásának. Kitűnő 
fizikai képességekkel rendel-
kezik. Robbanékony, gyors, 
ruganyos és még magas is. 
Labdával is nagyon ügyes. 

Jó tanuló. Szülei támogatják 
sportolását, hiszen maguk is 
szívesen mozognak. Minden-
napi „futói” a katonatelepi 
közösségnek tagjai.

Dávid nem csak a kosár-
labdában alkotott maradan-
dót ebben az időszakban. 
Magasugrásban a „Tapsifü-
les Kupán” (területi verseny) 
holtversenyben az 1-2. helyet 
szerezte meg. Ezzel most Ő a 
hónap sportolója.
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