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Egy évesek lettünk!
2015 februárjában jelent meg először új formában, tar-
talommal és talán kimondható, változott szellemiség-
gel a Katonatelepen megszokott újság. Ez volt a Nyitott 
szemmel, melyből technikai, nyilvántartási okok miatt 
Katonatelepi Közügyekben állapodott meg a cím! Egy 
éve születtünk meg tehát. Nézzünk hátra és tegyük fel 
magunkban a kérdést: ünnepeljünk, keseregjünk, vagyis 
hogyan számolunk el magunknak? Képviselőnk a lap 12. 
számában szabatos, mindenre kiterjedő részletes beszá-
molót írt. 

A tények és eredmények 
adottak, lehet velük vitat-
kozni, más szempontokat hi-
ányolni, vagy csak dicsérni. 
Kérem, olvassák el figyelme-
sen. Most inkább visszate-
kintenénk, hogyan alakultunk 
meg, milyen célok és elvek 
mellett próbáltuk szerkesz-
teni ezt a kis helyi lapot. 
Tesszük ezt nemcsak azért, 
mert egy évfordulóhoz ér-
tünk, hanem mert különböző 
okok miatt, melyeket bízunk 
benne, hogy megértenek, 
változtatásokat kellett meg-
tennünk, elsősorban a lap fo-
lyamatos működése és meg-
jelenése érdekében. A lap 
felelős szerkesztői feladatait 
id. Tóth Viktor kollégánk nem 
tudja tovább vállalni, részle-
tesebben az Ő saját szavaival 
indokolja ezt meg a követke-
ző sorokban:.

„A választások után 2014 
decemberében a képviselőnk 
összehívott egy népes csa-
patot az iskola mellett léte-
sült könyvtárba, hogy véle-

ményt kérjen tőlünk, hogyan 
tovább? Akkor mindenki 
egyetértett azzal, hogy lap-
nak pedig kell lenni. Hárman: 
Borsos Mihály, Kisberk Hella 
és jómagam vállalkoztunk a 
lap beindítására. Széles ala-
pokkal rendelkező, többsze-
mélyes újságot vettünk célba 
és viszonylag rövid idő alatt 
megtaláltuk hozzá partnere-
inket, akik neve az impresz-
szumban a rovatok vezetői-
ként olvasható. 

1. Célunk volt, hogy csak 
helyi politikával foglalkoz-
zunk! A lap kapocs legyen a 
városvezetés és Katonatelep 
között! 

2. Cél: ne legyen Katonate-
lep egy alvó, szatellit város-
rész! Ne csak lakjunk, éljünk 
is Katonatelepen!

3.Cél: keressük meg lakó-
helyünk értékeit, erősítsük 
azokat, helyezzük a gondol-
kodásunk központjába. Ezek 
az értékek: ifjúságunk, a gye-
rekek. A mintegy 170 fő isko-
lás gyerekünk (meg a többi, 

a városban tanuló diák, óvo-
dás, bölcsődés többség.)

Jó hangulatú lakossági fó-
rumon találkoztunk olvasó-
inkkal. Megalakult a KTSE, a 
katonatelepi sportegyesület, 
megnyílt a régóta árválkodó 
játszótér. 2015 nagy eredmé-
nye, hogy előkészítette a ka-
tonatelepi fejlesztéseket, és 
ezt az önkormányzat decem-
ber havi közgyűlésén jóvá is 
hagyta. 

A munka, amit végeztünk, 
örömteli volt, még akkor is, 
ha vannak „néma leventéink”: 
Sem a polgárőrség, sem az 
alapítvány nem igazán vett 
részt a közös munkában. Kü-
lön utakon járnak, ami nem 
baj, ha az a közjavát is szol-
gálja, bár jobb lenne együtt!

Most mégis búcsúznom kell 
az intenzív szerepvállalástól. 
Korom és egészségi állapo-
tom teszi ezt családom érde-
kében is számomra kötelező-
vé. Mindenkinek köszönöm a 
segítségét, munkáját! A mun-
kámat ellenzőket is köszönet 
illeti, mert éberré tettek. Ne-
kik is sikereket kívánok Kato-
natelep érdekében! Amennyi-
re erőm engedi, továbbra is 
állok a (részben) új szerkesz-
tőbizottság rendelkezésére, 
és segítem munkájukat, ami-
ben csak tudom.”

id. Tóth Viktor
felelős szerkesztő

Fenti előzmények után a 
„Katonatelepi Közügyek” ha-
vilap szerkesztőbizottsága 
összeült és úgy határoztak, 
hogy a lap felelős szerkesz-
tői posztjával dr. Kerényi 
Zoltán Gábor rovatvezetőt 
bízza meg visszavonásig, a 
tördelő szerkesztői felada-
tokat Herbály Tibor kolléga 
végzi, míg a sok időt igénylő 
olvasószerkesztői feladato-
kat Juhászné Balasi Fran-
ciska látja el. A rovatvezetők 
és a szerkesztőbizottság 
korábbi tagjai, az eddig is 
vállalt tevékenységüket vég-
zik, remélhetően a korábbi 
aktivitással. Az új kollégák 
várhatóan a következő lap-
számok valamelyikében rö-
viden bemutatkoznak majd, 
és vázolják elképzeléseiket 
az újságot illetően

Megbízott felelős szer-
kesztőként szeretném az 
olvasók számára néhány 
sorban kifejteni azokat az 
elképzeléseket, melyeket 
2016-ban a lap tartalmával 
kapcsolatban foglalkoztat-
nak. Személyemről a rovat-
vezetői bemutatkozásomban 
kaphattak már informá-
ciókat, de két dolgot újra 
kiemelnék: az egyik, hogy 
nem számítok „tősgyökeres” 
katonatelepinek, mert csak 
1985 óta (ez is 30 év!) lakom 
itt, de szakmai lapok szer-
kesztésében, összeállításá-
ban korábban is dolgoztam, 
mint kutató és oktató..A má-
sik, hogy lakhelyem szerint 

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!             E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu
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közvetlenül Katonatelephez, hi-
szen a Talfája részben van la-
kóházas tanyánk. Ez azonban 
még pozitív hatású is lehet, 
mivel a városrész fejlődésében 
egyre nagyobb szerepet fognak 
játszani a jelenleg még nem la-
kóövezetbe tartozó, de közmű-
ves, gyönyörűen beépített, lakás 
céljait szolgáló épületek, ingat-
lanok. Ezeknek a „felzárkóztatá-
sa” a belterületi részekhez, eset-
leges átminősítésük a közösség, 
és önkormányzati képviselőnk 
hathatós közreműködésével, 
segítségével sikerülhet.

A lap „ars poétikája” az egy 
éve kialakított elvektől nem fog 
eltérni, de szeretnénk inter-
aktívabbá tenni a lakossággal 
való kapcsolattartást. A havi 
megjelenés természetesen nem 
szállhat ringbe a mai elektroni-
zált világ villámgyors informá-
ciócseréjével, de a nyomtatott 
írás alaposságával megfontolt-
ságával, a tények és érvek alá-
támasztásának alaposságával 
igen.  A mai fiataloknak tejesen 
természetes közeg az internet 
világa, a közösségi oldalak nagy 
száma, de egyúttal bölcsője is a 
félreértések, netán hazugságok, 
intim tartalmak futótűzszerű 
terjesztésének. Pozitív hatásai 
nyilvánvalóak, de sokszor fe-

lületesek, fölösleges informá-
ciókkal (félreinformálásokkal) 
osztják meg, vagy zavarják 
meg a gyors értesülésekre vá-
gyókat. Ugyanakkor ne feled-
kezzünk meg arról a nem kis 
rétegről, akik koruknál fogva, 
vagy esetleg képességeik híján, 
nehezen jutnak be ebbe a nyílt 
informatikai világba. .Lapunk 
gyorsaságban ezzel soha nem 
fog tudni lépést tartani, de nem 
is ez a célunk, hanem inkább 
az emberek, közösségek egy-
másra találásának, problémáik 
okainak felderítése, közvetítése 
a mindenkori felelősök felé, fel-
téve, hogy azok valóban egy kö-
zösség, és nem egyes emberek 
egyedi problémáiból adódnak.

A mai rohanó világban a sze-
mélyes beszélgetések, közös te-
vékenységek, közös cél érdeké-
ben szervezett (alulról építkező) 
megmozdulások fóruma lehet a 
mi kis újságunk, aminek alap-
ja egyértelműen az ifjúság, a 
bölcsőde, óvoda és az ott kiala-
kuló kis társaságok, csoportok. 
Ezért továbbra is messzemenő-
en támogatunk minden kezde-
ményezést, ami ezekből a „kis-
közösségekből” indul el. De ne 
feledkezzünk meg arról a tény-
ről sem, hogy a Katonatelepi la-
kosság jelentős része nyugdíjas, 
és jó esetben a családja révén 

értesül bizonyos dolgokról, vagy 
vesz részt közös eseményeken. 
Korábban erős helyi nyugdíjas 
klub aktivitásának, taglétszá-
mának növelése fontos feladat, 
hiszen az ő tapasztalataikat, 
helyismeretüket nem biztos, 
hogy mindenki megtalálja. Múl-
tunk emberközeli megismerése, 
nagyjaink, hagyományaink fel-
kutatása az ifjús ággal közösen 
fontos része a lapunk tartalmá-
nak (Lásd a januári lapszámban 
elindult „Itt éltek és tettek jö-
vőnkért” sorozat)

Önkormányzati képviselőnk 
segítségével igyekszünk hite-
les információkat kapni a vá-
ros minket illető terveiről, és a 
mindenkori városi képviselőket 
megnyerve, megvalósítani fej-
lesztési elképzeléseinket.

Lapunk a jelenlegi finanszí-
rozási lehetőségek mellett csak 
1000 példányban és fekete-fe-
hér formában tud megjelenni. 
A szép létszámú Facebook cso-
port ugyan részletekben hoz-
zájuthat színesben is a lapok-
hoz, de nagyon széttördelten 
és nehézkesen „lapozhatóan”. 
A közeljövőben megkíséreljük 
újra életre kelteni, frissíteni a 
www.katonatelep.hu korábbi, de 
most is létező weboldalt, ahol 
minden fotó, ábra, színesben 
és könnyen olvasható lesz. Ezen 

az oldalon bármely a közössé-
gi életet érdeklő fotó, híradás, 
kivéve direkt reklámot, megje-
leníthető utólag is (pl. képes be-
számoló a farsangi bálról, egy 
„baba-mama”, foglalkozásról 
kirándulásról stb.)

Rovatvezetőink figyelmét 
felhívnám, hogy tudva mennyi 
egyéb elfoglaltságuk van, cik-
kírással kapcsolatos feladatai-
kat bátran osszák meg „külső-
sök” bevonásával, akiknek van 
mondanivalójuk a katonatelepi 
lakosság, vagy más minket is 
érintő dolgokról. Beleértem ide 
azokat a jó tollú diákokat is, akik 
szívesen próbálgatnák szárnya-
ikat akár egy riport, akár egy 
esszé megírásával.

Tervezzük egy olvasói ro-
vat indítását is, ahol az önöket 
érdeklő kérdésekkel foglal-
koznánk, szükség esetén a 
tárgyban ismert vagy elismert 
szaktekintély, vagy politikus be-
vonásával.

Az előzőekben leírtak értel-
mében a lap impresszumában 
átvezetjük a változásokat és 
ezen túl minden lapszám egy 
fix részét képezik majd a közér-
dekű elérhetőségek is.

További szíves érdeklődésü-
ket várva, tisztelettel:

dr. Kerényi Zoltán Gábor
mb felelős szerkesztő

A nyárfák kérdéséről (3. rész)
Folytatódnak az egyeztetések a véderdőben elvégzendő munkála-
tokkal kapcsolatban.

Amint korábbi számainkban már írtuk, a katonatelepi nyár-
fás erdők – és általában az önkormányzati erdők – megfelelő 
szakmai kezelése hatóság által meghatározott üzemterv előírá-
sai szerint zajlik. A katonatelepi erdők faleváltása kapcsán fény 
derült néhány olyan hiányosságra, amely igazából senkinek sem 
róható fel, kis odafigyeléssel és munkával azonban jelentősen 
javítani lehetne az erdők és a lakosság kapcsolatát. Ez kissé fur-
csán hangzik, pedig erről van szó: meg kell vizsgálni, hogy miért 
is lett telepítve az erdő, milyen feladata van, esetleg mi lehetne 
még a feladata, ami az eredeti rendeltetést nem gyöngíti, viszont 
kibővítve a lehetőségeket, a lakosság számára további jótékony 
hatásokat érhetünk el.

Az itt, Katonateleppel kapcsolatban végzett munkát szeretném 
a város egészének hasznára fordítani, ezért több szálon gyűjtöm 
az információkat, egyeztetek, próbálom kideríteni, hol vannak a 
lehetőségeink határai a hatósági szabályok keretei között. A sok 
tanulsággal most nem untatom Önöket.

Ami bizonyos: elkezdjük a munkát, méghozzá a Ceglédi út 
mentén, a korábban már területileg lehatárolt 320 C; D és E er-
dőtagok kezelésével. A vágásérett állományt elvileg tarra vágva le 
kellene termelni. És éppen ez a probléma, ugyanis ez az erdősáv 
is elsősorban a zaj- és porvédelem célját szolgálja. A legutóbbi 
informális egyeztetés után felmerült annak is a reménye, hogy 
ez ne egyszerre kerüljön megvalósításra, hanem két részletben, 

méghozzá az erdősáv hosszirányú, tehát a 441-es úttal párhu-
zamos felező vonal mentén. Így a kb. 55-60 m-es erdősávnak 
fele megmaradna még pár évig, védve a lakóépületeket a portól, 
zajtól, a Zsigmond Ferenc utcai fele pedig az előírásoknak meg-
felelően ki lenne vágva, majd más, nem nyárfa egyedekkel lenne 
újratelepítve. A telepített állomány fajtája és a telepítés módja is 
úgy lenne maghatározva, hogy a későbbiekben megfelelő gyérí-
téssel sétálásra, kocogásra alkalmas ösvény, néhány utcabútor is 
helyet kaphasson. Amikor az idén telepített állomány felerősödik, 
a terület másik, Ceglédi út felőli részét is újra telepítenénk. Ezt 
az elképzelést a hatósággal még egyeztetnünk kell, a végrehajtást 
pedig természetesen a KEFAG Zrt. végzi majd el. 2015. február 
első hetében várható újabb, immár pontos, szakmai alapon nyug-
vó feladat meghatározás, amelynek megfelelően kérjük a hatóság 
jóváhagyását. Itt az ütemezés, a telepítendő fák fajtája, az ülte-
tés módja is meghatározásra kerül. A hatósági jóváhagyás után 
részletesen tájékoztatom önöket, hogy pontosan mi és mikor fog 
történni. Ha ez a leváltás igazolja az elvárásainkat, megpróbáljuk 
a többi erdőtagra is elkészíteni a hasonló tervet. Kapkodni nem 
szabad, a mostani munkánkat évtizedekig látja majd Katonatelep. 
Természetesen a többi erdőtag esetében a hatóságtól engedélyt 
kell kérni az idő előtti beavatkozáshoz. Ilyen terület pl. a Vasúti 
pályatest melletti 320 A erdőtag, amely az üzemterv utolsó, 
tehát 3. ciklus valamely évében (tehát 2022-23-24-ben) vág-
ható ki. A témát következő számunkban folytatjuk.

Falu György
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Külterület? Belterület?  
Fejlődés vagy növekedés?
Katonatelepen komoly tar-
talékok vannak a beépíthető 
telkeket illetően. Egyrészt a 
vasúton túli területeken, más-
részt a Platán utcán túli egy-
kori hobbikertes területeken 
is, de akad üres telek a Vadal-
ma utcán túli részeken is.

A város Településrendezési 
Tervében rendelheti el, hogy a 
már belterületként használt te-
rületeit hol és mennyire bővíti. 
Nagy felelősséggel járó munka 
ez, hiszen a település növe-
kedésnek indul, ami viszont – 
valljuk be – jogosan jár együtt 
fejlesztési igényekkel is. Olyan 
külső városrészeken, mint Ka-
tonatelep is, kevés a munkahely, 
az emberek állandó ingázással 
töltik a hétköznapokat, így túl 
nagyra tervezni egy külső vá-
rosrészt nagyon nagy pénzügyi 
teher. Ha viszont túl kicsi, mint 
pl. annak idején volt Kisfái, 
vagy most Borbás, akkor azzal 
szembesülnek az ott élők, hogy 
még az alapvető szolgáltatá-
sok sincsenek, nincsen óvoda, 
iskola, ritkán járnak a buszok 
is. A mi választókerületünk a 
harmadik típusú, határesetnek 
nevezhető, tehát fejlesztendő 
település része Méntelek, itt 
gyakran fordul elő, hogy „re-
zeg a léc” az iskolai létszámot 
illetően. Itt tehát kívánatos és 

fontos volt a még 2000-ben el-
kezdett, majd 2006-ban folyta-
tott belterület- bővítés.

Katonatelep méreteit tekint-
ve optimális, további belterü-
letbe vonások egyáltalán nem 
indokoltak, a meglévőeket 
viszont itt az ideje kivonni a 
művelésből, esetleg közműve-
síteni. A már 2013-ban meg-
kezdett nagyon kedvező fo-
rint-alapú, 5 évig 50% állami 
kamattámogatással felvehető 
hitel párosul a hihetetlenül 
alacsony jegybanki alapka-
mattal, ami minden magyar 
család számára óriási lehető-
ség. Ezt erősíti a CSOK néven 
ismert és egyre szélesebb kör-
re kibővített további kedvez-
mény-csomag azok számára, 
akik még fiatalok, és vállalnak 
gyermeket.

Az építkezésbe fogni tehát 
egyáltalán nem reményte-
len, hiszen a forrás adott. Az 
építkezés másik, talán legfon-
tosabb feltétele, hogy rendel-
kezésre álljon építési telek is. 
Akinek van tulajdonában üres 
telek, és nem biztos benne, 
keressen meg és segítek, hogy 
az ingatlan belterületbe von-
ható-e vagy sem. NEM MEZŐ-
GAZDASÁGI TERÜLETEK bel-
területbe vonásáról beszélek, 
hanem a jogi értelemben már 

belterületbe vonható, de még 
a földhivatali nyilvántartásban 
külterületként nyilvántartott 
telkekről. A fentebb felsorol-
tak pl. ilyenek. 

A belterületbe vonási eljá-
rást a TRT-ben belterületbe 
vonhatóként kijelölt ingatlanok 
esetében az Önkormányzat-
nál kell kezdeményezni, erre 
elkészített formanyomtatvány 
kitöltésével és benyújtásával. 
Tudni kell a helyrajzi számot, 
kell egy térképmásolat is a 
helyszín bejelölésével. Ezen 
kívül, ha a belterületbe vonás 
több tulajdonost is érint, kell 
egy meghatalmazás annak a 
részére, aki az ügyet intézi. 
Ezen kívül csak a személyes 
adatokra van szükség, és 
3000 Ft illetékbélyegre.

A belterületbe vonás a föld-
terület művelésből történő 
kivonásával jár, ezért földvé-
delmi járulékot kell fizetni. Ez 
természetesen a tulajdonost 
terheli. 

FIGYELEM! VOLT ZÁRT-
KERT TULAJDONOSOK! A 
termőföld védelméről szóló 
törvény tapasztalatai alapján 
született meg az a döntés, 
hogy az egykori hobbi-telkek 
művelésből kivonása esetén a 
földvédelmi járulékot nem kell 
megfizetni!

FŐLEG A VASÚTON TÚLI 
övezet számára ez egy komoly 
lehetőség arra, hogy EGY-
SZERRE MINDNEKI kérje a 
belterületbe vonást, így akik 
már felépített lakóházban 
laknak és nem érdekelte őket 
a belterületbe vonás, éppen a 
költségek miatt, most ingyen 
hozzájuthatnak a belterületi 
státuszhoz, így a pénzinté-
zetek számára teljesen más 
megítélés alá eshetnek azok 
az ingatlanok. Ez nagyon ko-
moly felértékelődést jelent a 
terület számára.

A belterületbe vonási kére-
lem nyomtatványát bárkinek 
eljuttatom, kérem, keressenek 
a már ismert telefonszámon 
vagy e-mail címen. 

Falu György

Aszfaltozási helyzetkép
A 2006-os ISPA csatornázás szinte járhatatlanná tette azokat a bel-
területi utcákat, amelyek nem voltak leburkolva. A mélyebb talajréte-
gekből felszínre került agyagos homok kisebb eső esetén is igencsak 
vendégmarasztaló volt. A probléma elsősorban a hetényegyházi utcá-
kat sújtotta. 

A város rendeletalkotással 180.000.- Ft maximális önerő befizeté-
séhez és az utca lakóinak 2/3-os támogatásához kötötte az út önerős 
megépítésének feltételét. A nagyszámú beérkező pályázat elbírálása, 
a lakóközösségek szerződéskötései megindultak, a város pedig évről 
évre újabb és újabb utcákat burkolt le. Az erőforrások nagy részét a 
közel tízezer fős Hetényegyháza beruházásai kötötték le, de a lakók 
összefogtak a város szinte valamennyi térségében, Hunyadivárostól  
Kadafalván át, Petőfivárosban, Szeleifaluban. Az évek során több mil-
liárd Ft-ot költött a város ezen utcák burkolására. Katonatelepen a 
Hortenzia utca megépítésére került sor 2014 év végén. Pályázat és 
terv is van a Borbolya utcához, pályázati anyag van a városnál a Dália 
utca, Vadalma utca, Orchidea utca és Vadszőlő utca közösségétől és 
egy még el nem nevezett utcából is.. 

2015 végén zárt körben arról tájékoztatott bennünket a város pol-
gármestere, hogy egyeztetések zajlanak állami forrás bevonásával 
kapcsolatban, amely mintegy 4 milliárd forintos útfejlesztést tesz 
lehetővé. A tárgyalások sikerrel jártak, és, amint azt Szemereyné Pa-
taki Klaudia a nyilvánosság előtt az év elején is bejelentette: a forrás 
rendelkezésre áll.

A hivatal ezt követően feladatul kapta, hogy állítsa rangsorba az 

útépítésre váró utcákat: Az első csoport az lett, akinek már van en-
gedélyes terve, és lejárt az LTP szerződés, a listában leghátul vannak 
azok a közösségek, akik ugyan benyújtották pályázatukat, de még 
sem tervük semk LTP-szerződésük  nincsen.  A két „szélsőség” között 
széles a skála, igen nagy az eltérés pl. a már megkötött szerződések 
fizetési hajlandósága között, így pl. az is egy szempont volt, hogy mely 
utcák teljesítik vállat befizetéseiket és melyek nem.  

Katonatelepet érintően az első ütemben a Borbolya utca aszfalto-
zása valósul meg, még 2016-ban. Sajnos a Vadszőlő utca még nagyon 
kezdeti stádiumban van, a lakók 2015-ben adták be igényüket, így bár-
mennyire és célszerűnek látszott, hogy a Borbolya utcával egy időben 
megépüljön, erre nem látok reális esélyt.

A Vadalma utca és egy már belterületi, de még el nem nevezett utca 
(hrsz. 0438/207) aszfaltozására a II. ütemben kerül sor, itt először a 
terveztetést kell megindítani.  A többi benyújtott pályázat sorsa hama-
rosan tisztázódik. Ilyen a már említett Vadszőlő és az Orchidea utca is. 
A váratlanul jött állami támogatás azok számára is nagyon jó hír, akik 
ugyan ebből most nem részesülhetnek, viszont az Ő igényeik ennyivel 
előrébb jutottak a sorban. 

Annyit még szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a földes út és az asz-
falt között van még jónéhány fokozat, Ménteleken pl. még 2010-ben 
25 millió Ft-ot különített el a Városrendezési bizottság, amiből 2011 
tavaszán egész Méntelek összes utcája mindenféle lakossági önerő 
nélkül mart aszfaltos stabilizációt kapott. Tökéletesen bevált, megol-
dotta a problémát és olcsó volt. Csak összehasonlításként: A Borbolya 
utca bruttó 50 millió Ft-ba kerül! Ezt a mart aszfaltos stabilizálást jó 
lenne megvalósítani a vasúton túli utaknál is, de el tudnám képzelni 
pl. a Lugas sor földes szakaszain is. Amint bővebb információval tudok 
szolgálni, jelentkezem az újság hasábjain! Falu György

Állandó fogadóórát nem tar-
tok. Időpont egyeztetés után 
bárhol és bármikor szemé-
lyesen is szívesen állok ren-
delkezésre.

hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
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A főbb adó- és illetékszabály változások 2016-ban
Érdeklődésre számot tartó téma lehet, hogy milyen válto-
zást tartalmaznak a 2016-os adótörvények, melyek célja 
egyrészről fizetési és adminisztrációs terhek csökken-
tése, másrészről a környezettudatosság előmozdítása, 
vállalkozói, lakásépítési kedvezmények növelése. A tel-
jesség igénye nélkül az alábbi adó– és illetékváltozásra 
hívnám fel a figyelmet:

Akiknek 2015. évben ki-
zárólag munkáltatótól szár-
mazó jövedelmük volt és 
nem kívánnak igénybe venni 
adókedvezményt, nem kell 
adóbevallást benyújtaniuk, 
helyettük az adóhatóság ké-
szíti el és állapítja meg az 
adó összegét 2016. május 
20-ig. Ezt az új lehetőséget 
bevallási nyilatkozatnak hív-
ják, melyről 216. január 31. 
napjáig kell nyilatkozni. 

Bejelentési, bevallási, 
adatszolgáltatási kötelezett-
ség elmulasztása vagy hibás 
teljesítése esetén – néhány 
kivételtől eltekintve – nem 
bírságolhat a NAV, ehelyett 
felszólítást kell küldenie, 
és ha arra nem érkezik vá-
lasz, akkor lehet a bírságot 
kiszabnia. Így késedelmes 
személyi jövedelem adóbe-
vallás benyújtása esetén sem 
alkalmazható automatikusan 
mulasztási bírság az adóha-
tóság részéről, csak abban 
az esetben, ha azt az adózó 
felhívás ellenére nem pótol-
ja, vagy ismételten hibásan 
nyújtja be. 

A személyi jövedelemadó 
mértéke 15%-ra csökkent, 
és akinek ilyen adófizetési 
kötelezettsége keletkezik, 
annak az eddigi 150 ezer fo-
rint helyett 200 ezer forint 
összeghatárig engedélyezi az 
adóhatóság pótlékmentesen 
a részletfizetést 6 hónapos 
időszakra azzal, hogy ezt az 
egészségügyi hozzájárulás 
megfizetésére is lehet kérni, 
de ekkor csak összesen 200 
ezer forint összegre.

A kétgyermekes csalá-
doknál a gyermekek után 
érvényesíthető családi adó-
kedvezmény összege gyer-
mekenként 12.500 forintra 
emelkedett. 

Új és ide kapcsolódó ked-
vezményként kell megemlíte-
ni, hogy a munkáltatók köte-
lesek megtéríteni a munkába 
járás költségét, kilométeren-
ként 9 Ft-ot az óvodai vagy 
bölcsődei ellátást igénybe 
vevő mindkét szülőnek a la-
kóhely és a munkahely kö-
zötti távolságra, amennyiben 

a gyermek szülője a munka-
helye közigazgatási határán 
kívülről nem tömegközleke-
dési eszközzel jár munkába, 
hanem saját gépjárművével, 
függetlenül attól, hogy a gyer-
mek melyik településen jár 
óvodába, vagy bölcsödébe. 
Ha a szülők a közigazgatási 
határon belül járnak dolgoz-
ni, akkor a munkáltatónak 
nem kötelessége a költség-
térítés megfizetése, de adó-
mentesen támogathatja azt 
9– forint/km összegben.

A jelenleg önkormányzati 
bevételnek minősülő ma-
gánfőzésre tekintettel fize-
tett adó a jövőben – hason-
lóan a többi jövedéki termék 
után fizetendő adóhoz – a 
központi költségvetés bevé-
tele lesz, melyet az ún. pár-
lat adójegyek díján keresztül 
fog a költségvetés megkapni. 
A magánfőzésre vonatkozó 
mennyiségi korlát is az adó-
jegyek beszerzési korlátján 
keresztül fog érvényesülni, 
mivel egy évben maximum 
86 db és minimum 5 db pár-
lat adójegy szerezhető be a 
vámhatóságtól. Egy párlat 
adójegy ára 700,– forint, ami 
egy liter párlat előállítására 
jogosít. A beszerzés feltétele 
továbbra is a desztillálóbe-
rendezés önkormányzatnál 
történő regisztrációja. 

Az új adójogi szabályok tá-
mogatják a környezetkímélő 
személygépkocsi vásárlását. 
A jelenlegi, kizárólag elekt-
romos hajtómotorral ellá-
tott személygépkocsi helyett 
bevezetésre került a környe-
zetkímélő gépkocsi fogalma a 
gépjárműadóról szóló 1991. 
évi LXXXII. törvényben, ami 
elektromos gépkocsit, illetve 
a nulla emissziós, azaz nem 
légszennyező gépkocsikra 
adó és illetékmentességet 
állapít meg, így mentesség a 
gépjárműadó, a cégautó adó, 
a regisztrációs adó, valamint 
a visszterhes vagyonátruhá-
zási illeték megfizetése alól.

Az új építésű lakások ÁFÁ-
ja 27%-ról 5%-ra csökkent, 
ami további kedvezmény, 
hogy a CSOK 2016-os módo-

sításával a 3 gyermekesek az 
építendő lakás ÁFÁ-jából 5 
Millió forint összeget vissza-
igényelhetnek.

Illetékmentesen állítják ki 
a jövőben a cégkivonatokat, a 
cégnyilvántartásban szereplő 
elektronikus okiratokat, de 
térítésmentes lesz a vállalko-
zói igazolvány kiadása vagy 
az üzlet működési engedélyé-
vel kapcsolatos eljárás. 

Az erkölcsi bizonyítvány 
kiállítása és több esetben – 
például ha ellopják – a sze-
mélyazonosító okmányok 
pótlásának eljárása is in-
gyenes. Továbbá nem kell 
illetéket fizetni a személyi 
igazolvány és lakcímkártya 
kiállításáért, illetékmentes 
annak az eljárásnak a díja, 
amely a családi állapot meg-
változása miatti névváltozás 
okán indul, továbbá a moz-
gáskorlátozottak parkolási 
igazolványának kiállítására 
irányuló eljárás is. 

Ugyancsak illetékmentesen 
állítják ki a cégkivonatokat, a 
cégnyilvántartásban szereplő 
elektronikus okiratokat, de 
térítésmentes a vállalkozói 
igazolvány kiadása vagy az 
üzlet működési engedélyének 
kiadása és első alkalommal a 
jogosítványt is illetékmente-
sen kaphatja mindenki. 

Végezetül essen szó arról, 
hogy a NAV 2016-tól beve-
zeti az adósok kategorizá-
lását, őket kockázatos vagy 
megbízható adózónak minő-
sítve. A kategória alapján az 
adózó kedvezményben vagy 
éppen ellenkezőleg, az át-
lagosnál szigorúbb elbánás-
ban részesül. 

Megbízható adózó az, aki 
legalább 3 éve folyamatosan 

működik, vagy legalább 3 éve 
áfa-regisztrált adóalany és a 

– tárgyévben és az azt 
megelőző öt évben az álla-
mi adóhatóság által terhére 
megállapított összes adókü-
lönbözet nem haladja meg a 
tárgyévre megállapított adó-
teljesítményének 3 százalé-
kát; 

– nem indítottak ellene 
végrehajtási eljárást – nem 
tartozik bele az átvezetés 
és a visszatartási jog gya-
korlása; 

– nem állt/áll csőd-, fel-
számolási, kényszertörlési 
eljárás alatt,

– nem állt/áll adószám-fel-
függesztés hatálya alatt, 

– nem állt/áll adószám tör-
lés hatálya alatt,

– nem állt/áll fokozott adó-
hatósági felügyelet alatt, és 

– nincs 500 ezer forintot 
meghaladó adótartozása, to-
vábbá

– a tárgyévet megelőző két 
esedékessé vált mulasztási 
bírság összege nem haladta 
meg a tárgyévi adóteljesít-
ményének 1 százalékát, és

– nem kockázatos adózó.
Kockázatos adózó az, akire 

az alábbi feltételek közül leg-
alább egy teljesül

– szerepel a nagy összegű 
adóhiánnyal rendelkező adó-
zók (magánszemélyeknél 10 
millió, más adózók esetén 
100 millió forintot meghala-
dó) listáján, vagy

– szerepel a nagy összegű 
adótartozással rendelkező 
adózók (magánszemélyeknél 
10 millió, más adózók esetén 
100 millió forintot meghala-
dó) listáján, vagy

– be nem jelentett alkalma-
zottat foglalkoztató adózók 
listáján, vagy

– 1 éven belül a NAV ismé-
telt üzletlezárást alkalmazott 
vele szemben.

A kockázatos minősítés 1 
évig áll fenn. A megbízha-
tó adózók nemcsak az adó 
kiutalása, adóellenőrzések 
kapcsán élveznek előnyt, ha-
nem a mulasztási és adóbír-
ságok tekintetében is, illetve 
lehetőségük nyílik az úgy 
nevezett automatikus rész-
letfizetésre. Évente egy alka-
lommal 12 havi pótlékmentes 
részletfizetési kedvezményt 
kaphat legfeljebb 500 ezer 
forint összegű tartozásra.

Dr. Mezős Ottó ügyvéd

Dr. Mezős Ottó 
ügyvéd

Telefon: 06 30/470-3030
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A január 6-án, vízkeresztkor 
elkezdődött farsangi időszak, 
mely ebben az évben meglehe-
tősen rövidre sikerült. A mula-
tozás régi szokás szerint böjt 
kezdetéig tarthatott, s mivel 
idén korán (március 27-28-án) 
lesz húsvét, a böjt is hamar 
elkezdődött. Az ünnepi szo-
kásaink kiürülése általános 
jelenség, amiért lehet kárhoz-
tatni korunkat („elmúltak már 
azok az idők”), a sok teendőt 
(„nem érek rá”), a másik em-
bert, és ki tudja még mennyi 
mindent, valójában azonban 
egyedül rajtunk múlik, mit ho-
gyan teszünk, élünk meg, gya-
korlunk a mindennapokban. 
Isten adott egyfajta rendet, 
ezt tudtul adta a Biblia lapjain 
és üzenetén keresztül. Lehet 
ezeket az ajánlásokat követni 
és elutasítani, de mindenestre 
érdemes megfontolni és pró-
bát tenni. A hívő ember pedig 
minden bizonnyal tapasztalta 
már, milyen áldásokkal jár, ha 
igazodik az Isten rendjéhez. A 
Szentírást az élet könyvének 
nevezzük, tanuljuk belőle az 
életet és most különösképpen 
is a böjtöt!

A böjt „klasszikus” ideje a 
húsvét előtti hat hét. Valóban 
jó alkalom ez valamiféle rend-
rakásra lelkünk dolgaiban, de 
nem feltétlenül csak ekkor 
lehet itt az ideje. Számos oka 
lehetett annak, hogy valaki 
hosszabb-rövidebb időre tar-
tózkodott valami szokástól, 
ételtől, kedvteléstől. Lehetett 
ez szomorúság, gyász, készü-
lődés valamire, vagy az imád-
ság mellett egy másik olyan 
lehetőség, ami Istenhez köt, 
segít rá gondolni. Böjtölni te-
hát bármikor lehet, de miért 
ne tehetnénk most, húsvétra 
készülve? A kérdés adódik: 
hogyan tegyük? Természete-
sen nem táplálkozással kap-
csolatos javaslatokat sorolok 
fel, hanem inkább a böjt lelki 
hátterét mutatom be.

Vannak, akik előszeretet-
tel nevezik a vallásos embert 
képmutatónak. Talán nem 
is tudják, hogy maga Jézus 
Krisztus is elutasította a 
képmutató vallásosságot. A 
böjttel kapcsolatban is azt 
hangsúlyozza, hogy nem azért 
van ez a lehetőség, hogy or-
szág-világ előtt dicsekedjünk 
azzal, amit teszünk, hanem 
hogy csendesen, magunkban 

végezzük azt. A hívő élet leg-
bensőségesebb pillanatai nem 
nagy eseményekhez kötődnek, 
hanem az Isten jelenlétében 
megélt csendhez, imádsághoz, 
vagy éppen böjthöz.

A böjtnek jutalma van – de 
nem emberektől kell várni. 
Jézus azt mondja (Máté evan-
géliuma 6, 18), hogy Isten 
megjutalmazza a böjtölőt. A 
jutalom a lélekben keresendő: 
békesség, nyugalom, kiegyen-
súlyozottság, elégedettség.

A böjt sohasem csak valami 
gyakorlat: attól nem feltétlenül 
lesz jobb a lélek, ha tartózko-
dik valamitől, bár az önfegye-
lemben azért így is léphetünk 
előre. A lényeg az Istenhez for-
dulásban rejlik, e nélkül min-
den csak kiüresedett szokás.

A böjt ugyanakkor mégse 
válhat csak Isten és ember 
ügyévé. Valójában minden 
vallásos cselekedet csak fél-
megoldás addig, amíg nem 
következik belőle odafordulás 
a másik emberhez.

Nem jó a böjt, ha közben 
tele vagyunk haraggal és in-
dulattal. Ha bort iszunk és vi-
zet prédikálunk. Ha elvárjuk a 
másiktól azt, amit mi magunk 
sem vagyunk készek megten-
ni. Ezek a tettek mindig növe-
lik a távolságot Isten és köz-
tünk, és Ő nem hallgatja meg 
imádságainkat.

Istennek az a böjt és val-
lásgyakorlás tetszik, ha ter-
heket veszünk le a másik 
emberről, akár mi tettük rá 
azokat, akár mások. Renge-
teg dologgal terheljük egy-
mást, mint ahogy nekünk 
is számos olyan dolgot kell 
elhordoznunk, ami erőt vesz 
el tőlünk. Legyünk olyanok, 
akik úgy figyelnek oda a má-
sikra, hogy nem terhelik meg 
őket feleslegesen!

Egymáshoz fordulásunk 
másik mozzanata, hogy ész-
revesszük a nélkülözőt. Nem 
kell, hiszen nem is tudhatunk 
mindenkinek segítségére 
lenni, de felelősek vagyunk 
a környezetünkben élőkért. 
Legyünk készek adni abból, 
amink van: időből, pénzből, 
figyelemből, anyagiakból!

Milyen tehát a helyesen böj-
tölő ember? Nem képmutató, 
csendben, magában éli meg a 
böjtöt. A lélekre és Istenre fi-
gyel. Nem terheli meg a másik 
embert, de észreveszi a szük-
ségben lévőt és lehetőségé-
hez mérten segítségére lesz.

És mi mindennek a „hasz-
na”?

Megtapasztalható Isten je-
lenléte, közelsége. Hisszük, 
Isten mindig közel van, de mi 
nem mindig tapasztaljuk ezt. 
Pedig szükségünk van rá éle-
tünk mindennapi és rendkívüli 

kihívásai között. Isten azt ígé-
ri: aki segítségül hívja őt, an-
nak segítsége lesz.

Az Úr vezet. Isten min-
denkori követőinek nagy és 
megnyugtató tapasztalata az, 
hogy az Úr nemcsak csendes-
társként van mellette, hanem 
egyengeti útját. Van, amikor ez 
az események sűrűjében nem 
látható, sőt van, hogy egészen 
érthetetlen mi miért történik. 
Végül mégis kialakul valami 
jó, valami áldás. Az Úr vezet 
ma is: életfordulatokon, ne-
hézségeken át is utakat készít.

Elérhetjük céljainkat, felé-
píthetünk akár romjaiból is 
életet, kapcsolatokat, bármit. 
Isten népének sokszor kellett 
szinte elölről kezdeni: hol épü-
leteket, hol közösségeket újjá-
építeni. Azért voltak ezek si-
keresek, mert bíztak abban az 
Istenben, aki megjutalmazza 
a hozzá őszintén forduló em-
bereket. Sok romot kellene ma 
is felépítenünk, magunkban, 
családban, közösségekben.

Kezdjük el: imádkozzunk, 
böjtöljünk és cselekedjünk!

BÖJT

Laczay András
lelkipásztor
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Az elmúlt néhány hónap idő-
járását elemezve (hangsú-
lyozva, hogy még nincs vége 
a télnek!) Kecskemét környé-
kén, így Katonatelepen, sem 
tapasztalhattunk nagyon 
szélsőséges jelenségeket.. A 
korábbi évekhez hasonlóan, 
néhány nap kivételével átla-
gos, télies viszonyok uralkod-
tak, sőt a szokásosnál maga-
sabb átlaghőmérsékletet és 

kicsit több napfényes órát 
rögzíthettünk. A csapadék is 
átlagos, vagy annál kevesebb 
volt, hó csak kis mennyiség-
ben, és rövid ideig takarta 
földjeinket, házunk táját.

Február régi, magyar neve 
Böjtelő hava. Ha Gyertya-
szentelő Boldogasszony 
napján (február 2.) fénylik 
az idő, hideg lesz, de ha ke-
ményen fagy, vége a télnek 

– tartja a mondás. Ugyanez 
vonatkozik Mátyás napjá-
ra is (február 24.) Ha hinni 
lehet az előrejelzéseknek, 
február második napja nem 
lesz fagyos, Mátyás mele-
get fog találni, vagyis fagyot 
hoz, de bízzunk benne, hogy 
mint eddig oly sokszor nem 
válik be a „jóslat”! A kertek-
ben el lehet kezdeni a mun-
kálatokat. Dr. Kerényi Zoltán

Ilyenkor, a tél végéhez közeledve jól láthatóvá válnak a 
régebbi fagysebek és a téli hónapokban keletkezett, új 
fagyrepedések. Ezeket éles késsel az élő szövetekig ki 
kell faragni és sebvédő anyaggal be kell kenni, mert a 
le nem zárt szöveteken keresztül számos veszedelmes 
gombás és vírusos fertőzés leselkedik a fákra. A sebbal-
zsamok kevéssé időt és vizet állóak, ezért a sebkezelést 
a tavasz folyamán kétszer-háromszor meg kell ismételni. 
A sebek kezelése nélkül azok egyre nagyobbak és mé-
lyebbek lesznek és akadályozzák a szövetek nedvszállí-
tását, ezzel csökkentve a fák termőképességét és rövi-
dítve az élettartamukat. A nagyobb, nyílt sebek évről-évre 
nőnek, a szabadon maradó farész elkorhad, a helyén odú 
keletkezik, amelyet a cinkék és egyéb énekes madarak 
örömest vesznek birtokba, de a fák élettevékenységét 
csökkentik.

MI LEGYEN  
A SARJAKKAL?

A koros gyümölcsfák gyö-
kereiből, a tövükből és a tör-
zsükből gyakran törnek elő 
erőteljesen növekvő sarjak. 
A törzssarjakkal könnyen el-
bánunk, mert ollóval tőből 
kivágjuk őket és – ha a tö-
vükben nem hagytunk rejtett 
rügyeket – akkor véglegesen 
megszabadultunk tőlük. A 
gyökér és a törzssarjak kiirtá-
sa hosszadalmasabb munkát 
igényel: a földet le kell bontani 
róluk, meg kell keresni a tövü-
ket és lehetőleg le kell tépni 
őket, mert így nem marad-
nak a helyükön rejtett rügyek, 
amelyekből új (és rendszerint 
több) sarj képződik.

A felkopaszodott, vastag 
vázágakon igen gyakran fej-
lődnek fattyúvesszők. Ezek 
sűrűn állnak egymás mellett, 
árnyékolják a koronát, sok 
tápanyagot fogyasztanak, de 
soha se teremnek gyümöl-
csöt. A teendő a következő: 
a fattyúvesszőket legalább 20 
cm távolságra kiritkítjuk és a 
megmaradókat arasznyi hosz-

szúságban visszametsszük. 
Ezeken tavasszal oldalhaj-
tások keletkeznek, amelye-
ken a következő évben már 
virágrügyek jelennek meg és 
termést is érlelhetnek. Ezzel a 
módszerrel az idős fák fokoza-
tosan megifjíthatóak.

Ezekben a hetekben a gyü-
mölcsfák fenntartó és ko-
ronaalakító metszése még 
elhamarkodott lenne, de a 
szemmel láthatóan száraz 
ágakat és vesszőket már most 
le lehet metszeni, illetve fű-
részelni, hogy ezzel is csök-
kentsük a tavaszi metszés 
munkaszükségletét. Ne feled-
kezzen  meg, kedves Szom-
széd az ily módon keletkezett 
sebek kezeléséről sem.

MOST LEHET RITKÍTANI 
A KORONÁT

A törzstisztogatás után kö-
vetkezik a fák koronájának 
ritkítása, mert csak a napsü-
tötte, széljárta ágak között 
biztonságos a kártevők elleni 
védekezés és a gyümölcsé-
rés. Az őszibarack és a szőlő 

termőre metszését se sies-
sék el! Várjanak türelemmel 
mindaddig, amíg a rügyek 
kissé duzzadni kezdenek és 
maguktól jelzik, milyen hosz-
szú termőcsapokat kell hagyni 
ahhoz, hogy kielégítő termé-
setek legyen. Addig is igen 
fontos a termő szőlőtőkék 
harmatgyökerezése. Ezek a 
talaj közelében elhelyezkedő, 
sokszor ujjnyi vastagságúra 
meghízó gyökerek átveszik az 
oldal- és a talpgyökerek sze-
repét, aminek következtében 
a többi gyökér elsatnyul. Igen 
ám, de nyáron, amikor a felső 
talajréteg kiszárad, a sekélyen 
lévő harmatgyökerek nem 
jutnak vízhez és táplálékhoz, 
emiatt a szőlőtőke szenved, 
nem tudja a fürtjeit táplálni és 
kinevelni. Ezért most a tőkék 
körül ki kell bontani a földet, 
hogy a harmatgyökereket tő-
ből lemetsszük. Szükség van 
a harmatgyökerezésre azért 
is, mert ha ezt elmulasztjuk, 
akkor a tőke rendszerint elvá-
lik („lelép”) az alanyáról, saját 
gyökerén él tovább és ez azzal 
a veszéllyel jár, hogy a gyöke-
reket megtámadja a filoxéra (a 
szőlőgyökértetű), amely tud-
valevőleg a múlt század végén 
az európai szőlők jelentős ré-
szét kipusztította.

ELVETHETJÜK A KORAI 
ZÖLDSÉGEKET, 

HA NEM FAGYOTT A TALAJ

Ha a föld fagya kiengedett, 
a felszín megszikkadt, ne 
késlekedjünk a korai zöldsé-
gek vetésével. Csak az ősszel 
felásott talajba lehet - gereb-
lyézés után - idejében vetni. 
Ez alól kivételt képeznek a ho-
moktalajok. Azokat a magva-
kat lehet korán vetni, amelyek 
alacsony hőmérsékleten is 
csíráznak és az átmeneti talaj 
menti fagyoktól nem károsod-
nak. Ilyen a borsó, a sárgaré-
pa, a petrezselyem, a spenót, 
a vöröshagyma, a hónapos 
retek, a fejes saláta és a mák.

KÉSZÜLJÜNK 
A PALÁNTANEVELÉSRE

Hozzá lehet kezdeni a pa-
lántaneveléshez is, mert annyi 
palántát, amennyire általában 
egy háztartásban szükség van, 
a konyhában is fel lehet nevel-
ni. Azt ajánlom, hogy korai fe-
jes saláta, karalábé, korai fejes 
káposzta, korai kelkáposzta és 
brokkoli magot vásároljunk, 
és ezeket még február végéig 
vessük el! A magvetésből 6 hét 
alatt serdülnek kiültetésre al-
kalmas palánták.

Fontosabb teendők a gyümölcsösben
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Vágjuk rendszeresen a snidlin-
get, és csíráztassunk zsázsát. 
A zsázsa  amit télen az ablak-
ban is nevelhetünk, kiváló a ta-
vaszi fáradtság ellen. A kissé 
csípős ízű növény vitaminokat, 
ásványi anyagokat, olajakat 
tartalmaz, ami megkönnyíti 
az anyagcserét, és így tisztítja 
a szervezetet. Akár itatóspa-
píron is hajtathatjuk, 5-7 nap 
alatt megnő. Fogyaszthatjuk 
kenyéren, használhatjuk salá-
tákba, levesekbe, mártások-
ba. A veteményesbe sorjelző 
növényként is megfelel gyors 
kelése miatt. ó levegős talajba 
érdemes ültetni, ám nem válo-
gatós így szinte a kert bármely 
részébe ültethető, legyen az 
napos vagy félárnyékos rész. 
A magok 20 fokos hőmérsék-

let esetén szinte pár nap alatt 
kikelnek, és ha szeretnénk fo-
lyamatosan szedni a friss le-
veleket, érdemes szakaszosan 
vetni, vagyis 10-12 naponta 
új magokat kell elszórni. Egy 

négyzetméterre kb. 80 g mag 
elegendő. Két héttel a vetés 
után már szedhető is a friss 
hajtás, és ha nem vágjuk visz-
sza túl erősen, akár csak a 
salátáknál újra szüretlehető a 
növény.

A magokat is gyakran hasz-
nálják fűszerezéshez, míg a 
leveleket és a virágot salá-
ták mellé fogyasztják, vagy 
csíra növényként kenyérre is 
ízletes. Csak frissen szedett 
anyagot használjunk, még 
hűtőszekrényben is igen rö-
vid ideig tárolható a minőség 
romlása nélkül. A friss levelek 
kellemes, enyhén csípős ízűek. 
A növény baktériumölő, ún. 
fitoncid anyagot is tartalmaz. 
Ennek tulajdonítható népi 
gyógyászati alkalmazása is, 

pl. vértisztító, gyulladáscsök-
kentő, emésztést elősegítő 
hatása. de vizelethajtónak, 
vércukorszint-csökkentőnek, 
vörösvértestképzés-serkentő-
nek, idegerősítőnek is hasz-
nálják.

Jelentős C-vitamin-tartal-
máért (50 mg/100 g) régen a 
hajósok skorbut ellen vitték 
magukkal a tengerre.  A C-vi-
taminon kívül karotin, B-vi-
taminok és egyes szervetlen 
ionok, pl. vas, kalcium, kálium 
érdemelnek említés, a közép-
korban  pikkelyes bőrbajok 
gyógyítására alkalmazták.Sa-
látaként, továbbá körítések, 
húsok, töltelékek fűszerezése 
mellett, szendvicsek, vegyes 
tálak díszítésére kiválóan al-
kalmas.

A hónap növénye: a zsázsa

Cserépben hajtatott 
 kerti zsázsa

TEJSZÍNES ZSÁZSALEVES
Hozzávalók:  
1 ¾ dl sovány főzőtejszín, 20 dkg kerti zsázsa, 1 evőkanál 

olívaolaj, 5 dl víz, 2 nagyobb kockára vágott burgonya, 3 szál 
vékonyra szeletelt póréhagyma, 6 dl zöldségleves vagy 6 dl 
tyúkhúsleves, ízlés szerint bor,s só, a díszítéshez: ízlés szerint 
kerti zsázsa 

Elkészítés:
• Az olajat egy vastag aljú lábosban közepes hőfokon fölfor-

rósítjuk. 3 percig pároljuk benne a póréhagymát, amíg elkezd 
puhulni, közben gyakran megkeverjük.

• Hozzáadjuk a burgonyát, a tyúkhúslevest vagy a zöldség-
levest, a vizet és a babérlevelet Ha a húsleves sótlan, meg-
sózzuk. Felforraljuk, majd takarékra véve a lángot 25 percig 
befedve lassan főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. Bár 
nehéz megtalálni, tanácsos kivenni a babérlevelet.

• Hozzáadjuk a zsázsát és további 2-3 percig folytatjuk a fő-
zést, gyakran megkeverjük, amíg a zsázsa teljesen meglágyul.

• A levest kicsit hűlni hagyjuk, majd mixerbe vagy robotgép-
be tesszük és krémesre pürésítjük, ha szükséges, adagonként. 
(Ha robotgéppel dolgozunk, a főzőlevet leszűrjük és félretesz-
szük. A leves szilárd hozzávalóit éppen csak annyi főzőlével 
pépesítjük, amennyi az állagához szükséges, később öntjük 
hozzá a megmaradt főzőlevet.)

• A levest egy nagy tálba tesszük, belekeverjük a tejszín fe-
lét. Ízesítjük sóval és elegendő borssal.

• Hűtőbe tesszük. Ha kell, még adunk bele fűszert. Lehűtött 
tálakba merjük, tetejüket meglocsoljuk a maradék tejszínnel, 
és a zsázsa zöld leveleivel díszítve tálaljuk.

ZSÁZSÁS GOMBÁS RIZS
Hozzávalók:
25 dkg gomba, 1-2 evőkanál olaj, 25 dkg sovány disznóhús 

apró kockára vágva, 5 dkg szalonna apró kockára vágva, 1 
zöldhagyma szeletelve, só, 1 gerezd fokhagyma, 1 csomó zsá-
zsa, 1 zöldpaprika karikára vágva, 20 dkg rizs, 3 virsli.

Elkészítés: 
A gombát felszeleteljük, tálba tesszük, leöntjük 5 dl forró 

vízzel és állni hagyjuk. A disznóhúst, szalonnát, hagymát és 
fokhagymát gyakran keverve addig sütjük 1-2 evőkanál forró 
olajban, amíg szép barna nem lesz, ekkor megsózzuk. Rátesz-
szük a gombát a levével együtt és felforraljuk. Forrás közben 
beletesszük a rizst, az apróra vágott zsázsaleveleket, a zöld-
paprikát és takaréklángon kb. 20 percig főzzük. Amikor a rizs 
megfőtt, belekeverjük a karikára vágott virslit, újra felmelegít-
jük és azonnal tálaljuk.

MELEGSZENDVICS
Hozzávalók:
1 zsúrkenyér, vaj, só, 30 dkg sajt, tojás, zsázsalevél.
Elkészítés: 
A kenyeret 1 cm vastag szeletekre vágjuk, megvajazzuk, 

megsózzuk és minden szeletre egy szelet sajtot teszünk.
Serpenyőben tükörtojást sütünk hosszúkás formájúra, hogy 

az egész kenyérszeletet betakarjuk vele. Apróra vágott zsáz-
sával díszítjük. Kivajazott és reszelt sajttal megszórt tepsiben 
150 OC-on, 10 perc alatt átsütjük.

Forrás: gasztroabc.hu

Zsázsával készült receptek 
az új, friss ízek kedvelőinek
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Megalakult a Katonatelepi Sportegyesület
Tisztelt Olvasóink!

Amint bizonyára olvasó-
ink nagyobb része már 
tudomást szerzett róla, 
Balla Krisztián barátunk 
hathatós segítségével, és 
szorgalmas munkájával 
megalakult a „Katonate-
lepi Sportegyesület”

Varga Zsolt levelező tár-
sunk és aktív szerkesztői se-
gítőnk, készített egy riportot 
a klub alapítójával, elnöké-
vel, Balla Krisztiánnal, cél-
jaikról, terveikről, amit most 
a nagyobb nyilvánosság elé 
szeretnénk tárni. amit most 
közreadunk.

– Mikor és milyen céllal 
hoztátok létre az egyesü-
letet?

– 2015 szeptemberében 
alakultunk meg 10 alapító 
taggal. Céljaink között sze-
repel,egy olyan hely létre-
hozása ahol a katonatelepi 
emberek sportolhatnak, ki-
kapcsolódhatnak, életkortól 
függetlenül.

– Milyen konkrét tervei-
tek vannak?

• Sportpálya létesítése,fu-
tópálya kialakítása.

• Sporttevékenységet ki-
szolgáló épület létesítése. 
Természetesen az önkor-
mányzat támogatásával.

• Terveink között szerepel 
olyan szabadidős terület ki-
alakítása, ahol rendezvénye-
ket is szervezhetünk, kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt.

• Célul tűztük ki, több 
közösségi rendezvény meg-
szervezését. Gondolok itt 
majális és főzőverseny 
megszervezésére, ahogy 
városunk más részein is 

megrendezik az ott élők, ha-
gyományt teremtve.

• A létesítendő sportpá-
lyákon szeretnénk sport ren-
dezvényeket szervezni.

– Kik lehetnek a tagjai-
tok?

– 0-tól 99 évesig katonate-
lepi lakosok, akik vállalják a 
tagsággal járó kötelezettsé-
geket, cserében ingyen hasz-
nálhatják a létesítményeket.

– Úgy tudom megnyi-
tottátok az óvoda melletti 
játszó teret. Mikor lehet 
használni?

– 2015 szeptemberében 
nyitottuk meg, több kato-
natelepi szülő segítségével: 
a Bene, Nagy, Szokol, Deb-
receni családok segítettek 
rendbe hozni a területet. 
Évszaktól függően 9-től 17 
óráig, illetve 9-től 20 óráig 
van nyitva a létesítmény.

– Oroszlánrészt vállal-
tatok a 2015-ös Szüreti 
Nap megrendezéséből. 
Terveztek-e 2016-ra is 
Szüreti Napot?

– Igen! Terveink között 

szerepel idén is a Szüre-
ti Nap megrendezése és 
rendhagyó módon szeret-
nénk szervezni egy majálist 
2016. április 30-án.

– Hol érhetnek el az ér-
deklődők?

– Elérhetnek a „Katona-
telepi közügyek” facebook 
csoport oldalán, illetve a 
bkr1982@freemail.hu ema-
il címen.

Bármilyen észrevétellel, 
javaslattal, bátran keresse-
nek az elérhetőségeken.

– Miből akarjátok eze-
ket a jó és hasznos terve-
ket megvalósítani?

Az Önkormányzat és a 
Katonatelepen élők támo-
gatásából. Itt szeretnénk 
megkérni a katonatelepi 
vállalkozókat, hogy adózási 
lehetőségeiket kihasználva 
támogassák egyesületün-
ket. 

Köszönöm, hogy válaszol-
tál a kérdésekre és nagyon 
sok sikert kívánok nektek.

Lejegyezte: Varga Zsolt

Katonatelepi sportesemények az elmúlt hetekben
KOSÁRLABDA EREDMÉNYEK:

Szépen szerepeltek az elmúlt hónapban iskolánk kosarasai az 
országos bajnokságokban. Az alábbiakban beszámolunk a mér-
kőzésekről. (Nagybetűvel a kiemelkedő teljesítményt nyújtottak)

MKOSZ Kenguru Bajnokság
KKA MathiÁSZ - Bajai NKK 83-27 (18-5, 27-4, 24- 13, 14-5)
MathiÁSZ: RÁCZ D: 12, KOVÁCS G. 10, LADOVSZKY J. 17, Kéri 

K., Bera S., B. Kovács L. 2, Sütő M. 4, BENDA G. 13, HÉVIZI D. 8, 
Sörös R. 4, Bognár P. 1, Gulyás M. 4.

Bajai Nyakiglányok - KKA MathiÁSZ 30-100 (8-10, 3-31, 13-
18, 3-31)

MathiÁSZ: LADOVSZKY J, 21, GULYÁS M. 12, Sörös R. 3, Kéri 
K, RÁCZ D. 16, Sütő M. 5, B.Kovács L. 4, HÉVIZI D. 12, Benda G. 
2, KOVÁCS G. 25, Szúrnyák Zs. Csőke B. 2.

Lakosa Zsolt edző: Bajai kirándulásunk jól sikerült. Nem vol-
tunk egy súlycsoportban ellenfeleinkkel.

KKA Jégtörő Mátyás – KKA MathiÁSZ 42-61 (6-9, 16+3-
11+7, 11-13, 6-21)

MathiÁSZ: Ladovszky J. 3, GULYÁS M. 6, SÖRÖS R. 7, RÁCZ 
D. 12, Csőke B, Piroska B, Sütő M, Hévizi D 1, Bognár 1 P, BENDA 
G. 11, KOVÁCS G. 19, B. Kovács L. 1.

KKA MathiÁSZ – Bajai Bácska 59-43 (6-9, 19+7-3+4, 5-20, 29-7)
MathiÁSZ: Ladovszky J. 1, Gulyás M. 2, SÖRÖS R. 5, RÁCZ D. 

15, Csőke B. 1, Piroska B. 2, Sütő M. 2, HÉVIZI D. 7, Bognár P. 1, 
Benda G. 4, KOVÁCS G. 20, B. Kovács L.

Lakosa Zsolt edző: Nehezen tudtuk legyőzni a tartalékosan is 
becsülettel küzdő akadémiás társcsapatunkat. A bajaiaknak vi-

szont visszavágtunk a legutóbbi vereségünkért. Nagy öröm, hogy 
átvettük a vezetést a régiónkban. 

 MKOSZ Serdülő bajnokság

Kecskeméti KA „B”-Szolnoki VSI „B” 101-29 (21-11, 27-6, 27-
4, 26-8)

Kecskemét, mathiászos játékosok: Kovács I. 6, Simon 10, 
ZSITVA 10, Valkai 4, FRUKTUSZ 11, FARKAS 12.

Szedeák „B”- Kecskeméti KA „B” 41-69 (10-19, 9-12, 7-20, 
15-18)

Kecskemét, mathiászos játékosok: 
KOVÁCS I. 8, Simon 4, ZSITVA 10, Valkai 4, Sebestyén, Fruk-

tusz 6, Farkas 6.

 MKOSZ Gyermek Bajnokság

KKA Jégtörő Mátyás - KKA MitugrÁSZ 41-85 (8-23, 15+4-
16+7, 6-21, 7-18)

KKA MitugrÁSZ:  Ladovszky  J. 4, KOVÁCS G. 16, Kovács B. 2, 
Kéri K, Sütő M, GULYÁS P. 8, B. Kovács M, Sörös R. Gulyás M.2, 
Hévizi D, H. Szabó D. 2, RÁCZ D. 7, Farkas K, Benda G.

KKA MitugrÁSZ - JKSE 48-33 (5-11, 14+6-7+3, 8-9, 17-3)
KKA MitugrÁSZ:  Ladovszky J. 3, KOVÁCS G. 17, Kovács B. 1, 

Kéri K, Sütő M. 2, Gulyás P. 5, B. Kovács L, Sörös R. 3, Gulyás 
M.1, Hévizi D. 2, H. Szabó D. 1, RÁCZ D. 8, Farkas K, Benda G. 2.

Lakosa Zsolt edző: Az akadémia válogatottjával továbbra sem 
vagyunk egy súlycsoportban, de négy fordulón át megőriztük 
második helyünket, ami fantasztikus eredmény. 
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Kedves Olvasó!
A 2016-os  évben szeret-

ném Önöket kis körutazásra 
meghívni az egészségügy ber-
keibe. 

Fontosnak tartom, hogy 
mindenkinek legyenek alap-
ismeretei ezen a téren, ekkor 
tud bárki kellő időben, a leg-
jobb hatékonysággal cseleked-
ni, segíteni embertársán. Így 
bízhatunk abban, ha bárme-
lyikünk bajba kerül, mi is szá-
míthatunk a környezetünkben 
lévőkre. 

Tudni fogják, hogyan kér-
jenek egészségügyi szak-
segítséget, s ezzel a szak-
emberek munkáját nagyban 
támogatják. 

ELSŐKÉNT  
EGY TÁJÉKOZTATÁS

Ismerik Önök az alábbi 
nemzetközi jelzést? 

ICE (=In Case of Emergency 
= vész esetén)

A mentősök tapasztalták, 
hogy közlekedési baleseteknél 
a legtöbb sérültnek van mobil-
telefonja.  Olyan sérülteknél, 
akikkel nem lehet kommuni-
kálni, a segítségükre sietők 
nem tudják, hogy a hosszú 
névlistából kit értesítsenek. 

Mentőápolók és mentőor-
vosok azt javasolták, hogy 
szükség esetén értesítendő 
személy adatait mindenki 
ugyanazon megjelölés alatt 
adja meg. 

Ez a nemzetközileg elismert 
megjelölés: ICE

Ez alatt a név alatt annak a 
személynek a telefonszámát 
kell megadni, akit vészhelyzet-
ben, szükség esetén a rendőr-
ségnek, mentőknek, tűzoltók-
nak fel kell hívni.

Ha több ilyen személyt sze-
retne megadni, ez a következő 
képen lehetséges: ICE1, ICE2, 
ICE3 stb. 

Könnyű megcsinálni, nem 
kerül semmibe és vész esetén 
nagy segítség lehet!

Akinek nincs mobiltelefonja, 
javaslom, hogy a betegbizto-
sítási kártyája mellé csatol-
jon egy kis lapocskát, amin a 
rosszulléte, balesete esetén 

értesítendő családtagja tele-
fonszámát, címét feltünteti. 

Az un. TAJ kártya mellé ér-
demes tűzni olyan informáci-
ót, ami szintén fontos lehet: 
Pl. 

- gyógyszer allergia
- véralvadásgátló rendsze-

res szedés
- cukorbetegség
- epilepszia stb. 
A következő számban a köz-

úti baleset estén szükséges 
teendőkről, utcai rosszullétes 
személy állapotának megítélé-
séről, mentő hívásáról írnék. 

Nagyon megtisztelnének, 
ha visszajeleznének néhány 
sorban, hogy milyen téma 
érdekelné önöket. Ezeket az 
észrevételeket leadhatják a 
rendelő előterében elhelyezett 
ládikába. 

Bízom abban, hogy mind-
annyiunk hasznára válnak 
ezek a cikkek.  

Házi gyermekorvosi rendelés Katonatelepen
Dr. Fischer László, csecsemő- és gyermekgyógyász szakor-

vos vagyok.
Az általános- és a középiskolát Kecskeméten végeztem. 
Orvosi diplomát 1978-ban kaptam Szegeden, majd négy évig 

a kecskeméti kórház gyermekosztályán dolgoztam. 
1982-ben csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát tet-

tem Szegeden.
1995-ben iskolaegészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsgát 

szereztem Budapesten.
2007-ben relaxációs pszichoterapeuta képzésen, Budapes-

ten kaptam diplomát.
1999-től a Szegedi Tudományegyetem Családorvosi Intéze-

tének háziorvos mentora vagyok.

Több mint harminc éve dolgozom Kecskeméten gyermekkör-
zetben. Szívesen vállaltam el Katonatelepen a házi gyermekor-
vosi munkát, hisz Dr. Rónai Zsolt távozása után már dolgoztam 
ebben a városrészben, és az idő alatt sok kedves ismerőst sze-
rezetem. 

Munkám során antibiotikumokat csak indokolt esetben ja-
vaslok. Fontos szerepet szánok a gyógyításban mind a bel-
sőleges, mind a külsőleg használatos gyógynövény tartalmú 
szereknek. 

Házi gyermekorvosi rendelésem illeszkedik Katonatelep 
Fiókgyógyszertárának nyitva tartási idejéhez, így a szülők a 
gyógyszereket, tápszereket és egyéb gyógyszertári termékeket 
meg tudják vásárolni a közelben.

Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELŐ: 
Zsigmond F. u. 25/A

BETEGRENDELÉS
hétfő, szerda, péntek: 11.00-től 13.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-tól 15.00 óráig

TANÁCSADÁS
kedd: 12.30-tól 13.00 óráig

Asszisztens: Farkasné Magyar Edit (76-471-053)
Védőnő:  Nagysolymosi Andrea   (0630-5901819)
Beteghívás:  Dr. Fischer László    (0630-9981187)

A Batthyány u. 20. sz. alatti rendelőmbe is szívesen  
várom pácienseimet.

Hétfő, szerda, péntek: 15.00-től 18.00 óráig
Kedd, csütörtök: 9.00-től 12.00 óráig

Telefon (Batthyány u. rendelő): 76-507-594
Szeretettel várom pácienseimet: Dr. Fischer László
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Általános segélyhívó telefonszám (éjjel nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 tűzoltók és a 107 (rendőrség) telefonvonala

Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk

Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a. Tel.: +3676 417428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967) Rendelő: +3676 471428

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 9981187), Rendelő:+3676 471503

Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea (+3630 5901819) +3676 507916

Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187), Rendelő:+3676 471503
Minden kedden 12:30-13:00

Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a., Tel.: +3676 323188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-18 óráig

Közérdekű és szolgáltatói információk
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő-u.1. Tel.: +3676 412927

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Szálláshelyek: Jegenye Panzió: Kecskemét, Katonatelep, Lombos u. 48, Tel +3676 471213

Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52. Tel.: +3676 471486

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 6-18, szombat 6-12, vasárnap 6-11 óráig

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK

A katonatelepi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
ismét jelentkezik

Érdemesnek gondoljuk, hogy ismét hallassunk magunk-
ról. Tesszük ezt azért, mert változások következtek be 
a klubunk életében. A mindannyiunk által nagyra be-
csült Berta Terézia- Terikénk- nem tudta tovább vállalni 
a szervezetünk vezetését, lemondásával veszélybe ke-
rült a klub léte, mert első körön mindenkinek oldódzott 
a bocskora e tevékenység felvállalásától. Azt mondták, 
hogy „nagy munkát vállal az magára”, aki belevág ebbe 
a feladatba.

A január 22-én megtartott 
közgyűlésen nehezen, de „ 
felszállt a füst”, megszületett 
a döntés. Jómagam, aki e rö-
vidke tudósítást írom, elvál-
laltam e megtisztelő posztot. 
Köszönet a tagságnak, hogy 
egyhangúan rám szavazott. 
A választás messzemenően 
demokratikus keretek között 
folyt le, ugyanígy a helyette-
si beosztást elvállaló Sánta 
Gergely tagtársunkra is egy-
hangúlag szavaztak a jelenle-
vők. Sánta Gergely tagtársunk 
szívesen felvállalta a klub he-
lyettesi beosztását.A klub gaz-
dasági ügyintézője és a klub-
napló szakavatott gondozója 

továbbra is Zagyi Sándorné 
maradt. A legutóbbi összejö-
vetelünkön éppen az Ő kerek 
születésnapját ülte meg a klu-
bunk tagsága. (Kép mellékel-
ve) Egyébként programunkba, 
melyet együtt állítunk ösz-
sze, kiemelten szerepel, hogy 
megünnepeljük tagtársaink 
jelesebb (70, 75, 80…..) szü-
letésnapját. Fontosnak tartom 
kiemelni azt, hogy működé-
sünk nem valósulhatna meg a 
Mathiász János Általános Is-
kolának, elsősorban az iskola 
igazgatónőjének a támogatása 
nélkül. A hely biztosításán túl, 
sok közös rendezvény is alá-
támasztja ezt.  Programunk-

ban ez évben is, mint tavaly, 
szerepel több kirándulás, és 
sok rendezvény. Erre hívjuk 
alkalomadtán a katonatele-
pi nyugdíjasokat is. Főleg azt 
szeretnénk, ha egy-egy ese-
mény annyira tetszene, hogy 
növelné klubunk létszámát. 
Azért is vállaltam el a veze-
tést, mert én bízom abban, 
hogy ismét többen csatlakoz-

nak hozzánk. Igaz, hogy nem 
sokaság tesz csuda dolgokat, 
de mégis nagyobb erőt mutat 
az, ha számos ember gondolja 
és teszi ugyanazt.

Újólag és ismételten szere-
tettel hívom a nyugdíjasokat 
péntekenként 15 órától a Mat-
hiász János Általános Iskolába.

Juhászné Balasi Franciska 
klubvezető
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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Kecskeméten  
a Szent László körúti vásártéren

 – a Gokart pálya melletti területen –

2016. március 26-án,
2016. április 23-án,
2016. május 21-én,
2016. június 25-én,
2016. július 23-án,
2016. augusztus 27-én,
2016. szeptember 24-én,
2016. október 22-én

KISÁLLATVÁSÁRT TARTUNK.
Információ:+36 30 903-7245   Czinege István

Állatorvosi igazolás kötelező!
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Kecskemét

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
Kecskeméten a Szent László körúti vásártéren  

– a gokart pálya melletti területen –

2016. február 13-án,
2016. március 5-én,
2016. április 16-án,
2016. május 14-én,
2016. június 9-én,
2016. augusztus 13-án,
2016. szeptember 10-én,
2016. október 8-án,
2016. november 12-én

 

VETERÁN AUTÓ- ÉS MOTOR-
ALKATRÉSZ BÖRZÉT TARTUNK.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Kecskemét

A Katonatelepi Baba-Mama Klub február havi 
programkínálata

• február 9. kedd 09:30-tól  
„Így tedd rá” zenés-néptáncos 
foglalkozás Kolozsváriné Oldal 
Henriettel (900 Ft/alk.)

• február 11. csütörtök 10 
órától Ringató Csikai Ágival 
(700 Ft/alk.)

• február 16. kedd 10 órá-
tól Baba-Mama klub, témánk: 
Elsősegélynyújtás kicsiknek, 
gyakorlati bemutató, gyakor-
lási lehetőség szülőknek (in-
gyenes)

• február 23. kedd 09:30-tól 

„Így tedd rá” zenés-néptáncos 
foglalkozás Kolozsváriné Oldal 
Henriettel (900 Ft/alk.)

• Zenés-gitáros foglalko-
zás István bácsival: időpont 
egyeztetés folyamatban, infor-
máció a facebookon (Védőnő 
Katonatelep)

A programokhoz a helyszínt 
a Katonatelepi Fiókkönyvtár 
biztosítja!

Várunk Minden Kedves 
Érdeklődőt Szeretettel!

A Mathiász János Általános Iskola
városi szintű rajzpályázatot hirdet óvodás korú gyermekek számára

„NYITNIKÉK” címmel
„Szellő lebben,ébred egy szép nap,lassan cseppen,olvad a jégcsap;hóvirág kél, 

felmosolyog ma,napsugárral összeragyogva.”

 Téma: Készítsetek szép, színes rajzokat, festményeket valóságos vagy kitalált, elképzelt virágokról! 

Figyeljétek meg őket a természetben! Nézegessetek képeket, lapozgassatok könyveket, 

hallgassatok virágokról szóló dalokat, verseket! Repüljetek a képzelet szárnyán!  

Kérjetek segítséget szüleitektől, testvéreitektől, és az óvónéniktől!

Beérkezési határidő: 2016. március 7.
A legszebb alkotásokból a zsűri értékelését követően kiállítást rendezünk iskolánkban.

A kiállítás megnyitása és a díjak átadása: 2016. március 18.
Információ: tel.: 76/471-045; e-mail: mathiaszjanos@mathiasz-kmet.sulinet.hu
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Kattints a Katonatelepi közügyek internetes oldalára: www.katonatelep.hu

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3. katonatelep@t-online.hu

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

NYÍLT NAP
KATONATELEPEN

a Mathiász János Általános Iskolában
Időpont: 2016. március 18.  

(péntek 8-tól 11 óráig)

Programok: 

• Bemutató foglalkozások az első tagozatos tanítók és 
 tanulók bevonásával
• Informatikai foglalkozás
• Ízelítő az iskola sportéletéből
• Hangszeres bemutató
• Kiállítás a „Nyitnikék” óvodások városi szintű  

 rajzpályázatának díjazott alkotásaiból

Szeretettel várunk  
minden érdeklődő szülőt  

és leendő elsőosztályos gyermeket. 


