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Katonatelepen családi napközi
gyermekotthon nyílt
Családi napközink az alternatív nappali gyermekellátás optimális módja a szülők és gyermekeik számára.
A napirend rugalmasan változtatható, a heti rendünket
is a spontán helyzetekhez való alkalmazkodás jellemzi,
de szüksége van a gyermekeknek a rendszerességhez
való szoktatáshoz. Itt kezdjük velük megismertetni,
hogy az óvodába kerüléskor már gördülékenyen tudjon
alkalmazkodni a szabályok betartásához. Családi napközink koncepciója: ‚A gyermeket elsősorban nem az
neveli, amit mondanak neki, hanem amit látnak, amiben élnek.”
A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek. A gyöngéd érintések,
bátorítás, elismerés, osztatlan
figyelem, ajándékok valamint
a szolgálatkészség együttesen
szükséges ahhoz, hogy szeretetigényük be legyen töltve.
A szeretetteljes kapcsolat az
alapja a gyermek számára az
új dolgok megértésének, az élményfeldolgozásnak, normák,
értékek, szabályok elfogadásának, konfliktus kezelésnek.
Célunk, hogy a gyermekek
élmény gazdag környezetben,
egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, harmonikusan kibontakozó személyiséggé váljanak. Pedagógusaink
szeretetteljes légkörben, toleráns, bátorító magatartást tanúsítanak a gyermekek iránt.
Valljuk, hogy minden gyermek
értékes kincs, egyedi és megismételhetetlen ajándék, akit
óvni, védeni kell! Feladatunk-

nak tekintjük figyelemmel kísérni, elősegíteni szellemi és
fizikai fejlődésüket. A gyermekek életének első 3 évében
szerzett tapasztalatai nagyon
meghatározóak későbbi fejlődésükre. Családi napközinkben megteremtjük az ehhez
szükséges feltételeket, hogy a
gyermekek a korai elválasztás
szakaszában se sérüljenek.
Mindezek mellett azonban
a gyermek fő tevékenysége
a játék, melyhez biztosítjuk
a nyugodt, barátságos légkört, helyet, időt, eszközöket.
Hagyjuk, hogy a gyermek han-

gulata, fantáziája, érzelmei a
játékban megnyilvánulhassanak. Előnyeink: kis létszámú
csoportok (5-10) fős, egyénre
szabott játékos foglalkozás,
egészséges életmód.
Tevékenységeink:
életkornak
megfelelően környezettudatos nevelés (veteményeskert,
évszakok váltakozása stb),
vizuális nevelés (gyurmázás,
festés rajzolás stb), zenei nevelés (zenehallgatás, mondókák, népdalok, gyerekdalok)
Ünnepeink: minden gyermek
születésnapja, Anyák napja,
Mikulás, Karácsony, Farsang?
Márc.15, Húsvét. Munkánkat

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

fejlesztőpedagógus
segíti,
hogy időben észlelhessük az
esetleges fejlődésbeli elmaradásokat (mozgásfejlődés,
óvodaérettség) Gyógytornász
is segítségünkre lesz (gerincferdülés, lúdtalp és egyéb
mozgásszervi rendellenességek megelőzése és kezelése
céljából. Minden kedves érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk:
Borsosné Kiss Cecília
Cím: Kecskemét, Katonatelep
Oltvány u. 1.
Tel.: +36 30 580 7240,
+36 76 737 383

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu
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A nyárfák kérdéséről (2. rész)
Katonatelepnek a vasút és a 441-es-Ceglédi út közé
eső lakóterületét egy-egy véderdősáv védi a lakóterület szélein a vasúti és a közúti közlekedés zajától, a
levegő szennyezésétől. A vasút mentén mintegy 1500
m, míg az út mentén közel 2000 m hosszon található
változó szélességben erdő, vagy egyéb fás terület.
Ezek az erdősávok több erdőművelési tagban kerültek
kialakításra, többségükben
különböző típusú nyárfából,
helyenként akáccal elegyesen. Telepítésük során általában 30-40 éves időtartamra
szánták őket. Mivel a nyárfák
jellemzően kevéssé igényes,
gyorsan növő, de gyorsan
kiöregedő fafajok is, a kiöregedésükkel megkezdődik a
faállomány összeroppanása,
balesetveszélyessé válása, a
faanyag romlása. Az erdészeti gondolkodás szerint ekkor
vágáséretté válik az erdő. A
katonatelepi véderdők közül
mintegy 400 m hosszon 3
erdőtag vált így már néhány
éve vágáséretté a Ceglédi út
mentén.
Az erdősávokkal történő
foglalkozás első lépéseként
2015-ben, a körzeti erdőterv
készítésekor kértük, hogy
ezek a véderdők kapjanak
egy közjóléti funkcióbővítési
lehetőséget, aminek során a
kivágásukat követően az új
erdőtelepítések akár 80-90
éves időtartamra is tervezhetőek. Erre alapozva a vágáséretté vált erdőtagok nyárfái

helyett egy lényegesen fajgazdagabb, többszintes erdőállományt szeretnénk kialakítani,
az út mentén egy gyorsan
felnövő, jól záródó sűrű cserjeállománnyal, ami gyorsan
biztosítaná a zajvédelmi
funkció kialakulását. Hosszú
távon az erdősáv rekreációs-sport funkció ellátására is
alkalmassá válhat.
A következő erdőtagok 5-6,
majd 8-10 év múlva lesznek
vágásérettek, akkor azok leváltásánál lehet majd folytatni a megkezdett közjóléti,
parkerdő jellegű erdősáv
kialakítását. Amennyiben az
első ütemű fásítás tapasztalatai néhány éven belül
leszűrhetőek és kedvezőek,
ez a folyamat esetlegesen
felgyorsítható, hiszen a város
elsődleges feladata az itt élő
közösség érdekének a képviselete, és az erdő fahozama e
mögé szoruló szempont.
Az ún. pelyhedző nyárfák
felszámolása, fokozatos kivágása is fontos szempont a lakóterület környéki erdők gazdálkodása terén. Azt azonban
tudnunk kell, hogy a katonatelepi erdők többsége hason-

ló nyárfákkal van betelepítve, így ahonnan mi kivágunk
1 nyárfát, ott helyette akár
többszöröse telepedhet meg
vadon. A szakemberekkel
történő egyeztetés alapján
elmondható, hogy ez az ún.
nyárfaprobléma
átgondolt
tervezéssel és megfontolt erdőgazdálkodással visszaszorítható, de feltételezhetően
teljesen fel nem számolható.
Azt biztosan tudjuk, hogy
a vasút melletti pelyhedző
nyáras erdőtag (az állomány
95 % nyárfa) kivágása hibás
lépés lenne, hiszen egyrészt
mintegy 500 méteren meg-

szűnne vasút felőli zajvédelem, másrészt a mögötte
lévő, szintén nyáras magánerdőből visszatelepülnének
a nyárfák. Az erdőalkotó fák
egyedenkénti
kitermelését
szakmai okokból a hatóság
nem engedélyezi, de egyébként ez technikailag sem lehetséges.
Hosszú távon gondolkodva
a katonatelepi erdőállományok fokozatos cseréjével a
városrész egy új zöldfelületi funkcióval gazdagodhat.
Ezen dolgozunk és kérjük az
itt élők segítő együttműködését.

Tájékoztató a katonatelepi gyermekorvosi
ellátással kapcsolatban:
A katonatelepi gyermekorvosi ellátást jelenleg (… és már több
éve) helyettesítő orvos látja el. Az önálló gyermekorvosi praxisra ugyanis nincsen jelentkező. A facebook oldalon is felmerült az a probléma, hogy a rendelési idő a gyógyszertár
nyitvatartási idejével nincsen összhangban. Sajnos az ellátás
helyettesítő jellegéből adódik, hogy a gyermekorvos más területen önálló gyermekorvosi praxissal rendelkezik, így abban a
körzetben is rendelést biztosít, és így a katonatelepi rendelési
időt a főpraxissal összhangban tudja ellátni.
Dr. Serfőző Katalin jelezte, hogy a katonatelepi helyettesítésre körlevél ment ki a gyermekorvosok felé, így az eseményeket időben megtudva kértem Dr. Kellermann Péter főigazgató
főorvos urat, hogy az új orvos kijelölésekor vegye figyelembe

azt az indokolt lakossági igényt, hogy a felnőtt és gyermekorvosi ellátás azonos napszakban legyen biztosítva. Főigazgató főorvos úr a kérésnek eleget téve a rendelési időt délelőtt
11:00-13:00, délután 13:00-15:00 között rendelte el. Szerződést Dr.Fischer László gyermekorvossal kötött, így a katonatelepi rendelőben a betegek vele találkoznak majd. Ezúton
köszönöm Dr. Kellermann Péter főigazgató főorvos úrnak a
megértését és döntését. Dr. Fischer László doktor úrnak munkájához kívánok sok sikert, erőt, egészséget, érezze jól magát
itt Katonatelepen. Önöket pedig kérem, hogy forduljanak minél többen bizalommal a doktor úrhoz, hogy még sok-sok éven
át maradhasson Katonatelepen gyermekorvosi ellátás!
Falu György
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Évértékelő
Tisztelt Olvasó!
Megpróbálom röviden összefoglalni mindazt, amit a 2015ös évben végeztünk. Kizárólag a
Katonatelepet érintő kérdésekkel foglalkozom, hiszen Önöket
elsősorban ez érdekli.
Két dologra szeretném elöljáróban felhívni a figyelmet: Egyrészt mindenkit arra kérek, hogy
próbáljon felülemelkedni azon
a sajnos mára már általánossá
váló szemléletmódon, hogy ha
nem konkrétan az ő utcája, mi
több háza környékén történik
valami, akkor egyszerűen úgy
áll ehhez, hogy engem ez nem
érdekel, az én szempontomból
nézve nem történt semmi. Nem
az én munkám megítélése miatt
kérem ezt, hanem azok miatt,
akik munkámban, Katonatelep jövőképének formálásában
részt vesznek.
A másik nagyon fontos dolog, hogy mindennek meg van a
maga sora, mint a „rétes evésnek”. Több olyan visszajelzést
hallottam, hogy pl. a sportpályákkal kapcsolatban nem történt semmi. Ez sem igaz, mint
ahogyan majd kiderül a beszámolóból, de meg kell mindenkinek értenie, hogy ezeknek
a dolgoknak megvan a maga
útja-módja. És nem mindig látható, hogy valami megváltozott,
annak ellenére, hogy nagyon
súlyos következményekkel járó
változtatás lépett hatályba.
A 2015-ös esztendő legfontosabb történése, hogy a lakosság
bevonásával döntöttünk több, a
település jövőjét érintő kérdésben. Egyrészt a fórumon megjelent katonatelepiek egyetlen
kivétellel lelkesen fogadták és
elfogadták, hogy a sport és szabadidős funkció célját szolgáló
terület ne a Vadalma Jegenyefa
utca kereszteződésében lévő terület legyen, hanem a Platán u.
Lombos utca kereszteződésével
szemben található terület egy
részéből kialakított ingatlan. A
másik fontos döntés volt, hogy
a régi sportpálya területét tegyük vissza lakóterületbe, hogy
oda is családi házakat lehessen
építeni. A harmadik döntés az
volt, hogy legyen egy központi
közösségi tér, ahol a településhez méltó játszóteret, szakrális

helyet tudunk kialakítani. Örömmel jelenthetem, hogy ennek
megfelelően a város decemberi
közgyűlési döntésével megteremtette a további lépésekhez
szükséges jogi feltételeket. Így
az új szabadidős terület megkapta a sportcélra szánt terület
besorolást, a benzinkút és a
kocsma közötti terület egységesen közpark besorolásba került és a Jegenyefa utcai terület
sport célból lakóterületi építési
lehetőséget kapott. Ez a döntés
2016. január 17-én lép hatályba. Mindent, amit a fejlesztések
érdekében tenni lehet és kell,
csakis 2016. január 17-e után
lehet elindítani. Ezek a következők: a Platán utcai sportpálya
területét egy telekalakítás során
ki kell mérni a jelenleg még egy
helyrajzi számon lévő, közel
33000 m2-es telekből, ki kell
alakítani azt a közterületet, ami
a sportpályát körülveszi, valamint ki kell alakítani a maradék
területek értékesítése érdekében megfelelő telekstruktúrát.
Hasonló a helyzet a Jegenyefa
utcai telekkel: telekalakítással
létre kell hozni értékesíthető
ingatlanokat, hogy azok önálló
helyrajzi számot kapjanak. ezt
követően ki is kell vonni a művelésből az érintett területeket.
Természetesen mindebből, ami
egyébként több tucat ember
több hónapi munkája, bekerülési költségét tekintve pedig 5
és 10 millió Ft közöttire becsülhető, az égvilágon semmit nem
lehetett és nem is lehet majd
látni. Az esetleg feltűnhet, hogy
földmérők fognak megjelenni a
telkeken és méricskélnek, de az
sem fog néhány napnál tovább
tartani.
2015-ben 11 alkalommal
12-12 oldalon jelent meg Katonatelep saját újságja, amelyet katonatelepiek készítenek
katonatelepieknek. A politikamentes, kizárólag a települést
érintő közügyeket, hasznos tudnivalókat tartalmazó kiadvány
a visszajelzések szerint nagyon
pozitív fogadtatásra talált. Az
újság egyik fő célja, hogy megismertesse azzal a generációval
is a település óvodáját, iskoláját,
az itt zajló eseményeket, akik az
elmúlt években költöztek ki Ka-

tonatelepre, így keveset tudnak
erről a városrészről. Az újság
teljesen újszerű módon szólította meg a lakosságot, pl. a sportpálya kérdésében is. Mivel 1000
példányban nyomtatjuk és szórjuk az újságot, kézenfekvő, hogy
egy nyomtatott szavazólapot
beillesztve kikérjük az Önök véleményét. És szintén újszerű az
is, hogy pl. a város által pályázati forrásokból megvalósított
hulladékkezelési program kiadványait 3 részletben az újsággal
együtt terjesztjük.
Örülhetünk az iskolai megújított, információs táblával kiegészített buszmegállójának is, egy
korábban elnyert pályázati keretből épült meg Katonatelepen
és a város több tucatnyi más
pontján is.
Azt hiszem hatékonyan használtuk fel a választókerületi keretet is, a legnagyobb fejlesztés
a körzetben a mintegy 2 millió
Ft-ból megépült ütéscsillapító
az oviban. A forrás egészének
költségvetéséről már korábbi
számunkban beszámoltunk.
Nagyon örülök annak is, hogy
elindultak a tárgyalások a többek
által felvetett nyárfa-probléma
ügyében. Sajnos óriási tévedés
azt hinni, hogy Katonatelepről ki
tudjuk zárni a nyárfa-pelyheket,
jelentős magántulajdonú erdők
vannak a közelben, ahonnét a
szél behordja a sűrűn lakott
területekre is, efelől senkinek
ne legyen kétsége. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy az önkormányzati véderdők és egyéb,
városi tulajdonú fás területek
eléggé elhanyagoltak voltak.
Természetesen itt sem ugrunk
neki láncfűrésszel az erdőnek,
hanem az érintettekkel közösen
megoldást próbálunk keresni
arra, hogy ezeket a területeket
– eredeti zaj és porvédő funkciójuk megtartása mellett – a katonatelepiek érdekében tudjuk
hasznosítani. Erről részleteket
egy másik írásban olvashatnak.
Nagyon nagy a nyomás a városon a külterületi utak karbantartása területén is. Úgy tapasztalom, hogy ezzel a város kezd
megfelelő súllyal foglalkozni.
Sipos László tanácsnok úr kinevezése is éppen ezt a célt szolgálja, és ennek meg is van az
eredménye. Amit felújít a város,
azt sokkal alaposabban, sokkal
inkább a szakmai szempontok
figyelembe vételével próbálja elvégezni, mint sok évvel ezelőtt.
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Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
Ráadásul a város vezetése arról
is döntött, hogy egy újabb géplánc üzembe állításához biztosít
pénzügyi fedezetet, így 2016ban már nem csak a minőségi,
hanem a mennyiségi javulás is
érzékelhető lesz.
2015-ben egy embert próbáló szüreti napot is rendeztünk,
ezért a köszönet elsősorban a
frissen megalakított Katonatelepi Sportegyesület tagjait illeti.
Igen, ez egy nagyon jó hír: létrehoztak a katonatelepiek egy
operatív szervezetet, amelynek
tagjai akár 150-en is lehetnek,
és akik a magját jelentik annak
az erőnek, amely a most előkészítés alatt álló szabadidős és
sport területnek a létrehozásában, fenntartásában, fejlesztésében részt tud vállalni.
Nagyon fontosnak és főleg
újszerűnek tartom azt a döntést, amelynek köszönhetően a
városban összesen 13 nagy forgalmú közút- menti buszváróba
épült ki napelemes LED közvilágítás. Ebből a beruházásból 1-1
lámpatestet kapott a Ceglédi út
2 megállója.
A Ceglédi út állapotával kapcsolatban levélben kerestük
meg a Magyar Közút illetékeseit,
de csak egy padkanyesést sikerült elérni. A problémát tudják,
megoldási ígéretet nem kaptam.
Mivel nem önkormányzati fenntartású útról van szó, túlzottan
sok ráhatása nincsen a városnak erre.
Igyekeztem odafigyelni a
zöldfelületeink gondozására, a
kerékpárút menti zöldfelület,
sportpálya kaszáltatása is ide
tartozik.
Két újítást is végeztünk, a Rezeda utcai otthon nevelőjének a
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kezdeményezésére megnyitottuk a kapuit a Jegenyefa utcai
sportpályának, így az otthon fiai
focizhattak. Ez természetesen
ideiglenes jellegű, amíg a területen az építési telkek kialakulnak.
Szintén lakossági kezdeményezésre az óvoda melletti mini-játszótér kapui is kinyíltak, az
eszközöket, a zöldfelületet pedig
a szülők vették kezelésbe. Ami a
központban lévő parkot illeti, a
koncepció összeállt, bemutattuk
a fórumon, egyértelmű volt a lakossági támogatás. A korábban
már telepített kút és villamos
mérőóra biztosította lehetőségeket kihasználva előkészítettük
a tér közvilágítása kiépítését és
a füves grundfoci területének
öntözését szolgáló csőhálózat
telepítését.
2015-ben felcsillant egy lehetőség a település Közösségi
Háza beindítására is. A 24. óra
utolsó percében sikerült a Településrendezési Tervbe beemeltetni egy módosítást, amely
kivette az ipari célú területből
azt a telket, amelyet még a nyár
folyamán belülről is alaposan
megismerhettünk, ezzel elhárult
a jogi akadálya a közösségi célú
hasznosításnak. Ez a módosí-

tás szintén ez év január 17-étől
lép hatályba. Sajnos nem látom
körvonalazódni azt az igény
mennyiséget, ami egy ilyen ház
működtetését, fenntartását igényelné. Nagy szerencséje a településnek, hogy van iskola, és a
vezetés, a pedagógus „csapat”
rendkívül pozitívan áll minden
közösségi kezdeményezéshez.
Így én nem látom akadályát annak, hogy olyan foglakozásoknak
is területet biztosítson, amelyek
eddig még nem működtek. Én
azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel van még bőven időnk foglalkozni, éppen elég a megoldásra
váró feladat.
És akkor lássuk, mik ezek.
2016-ban folytatjuk a közösségi tér fejlesztését, elkezdődik a
közvilágítás, az öntözőrendszer
telepítése. Ezt követően járda,
néhány utcabútor kihelyezése
várható, és feltétlenül elkezdjük
a tér zöldfelületének tervezését,
telepítését.
A sport és szabadidős terület telekalakítását, művelésből
kivonását kell sürgősen elvégezni, utána lehet bármiféle
közművesítésben, kerítésben,
pályázatban gondolkodni. Amint
a telekalakítás elkezdődik, az
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események aktuális állásáról tájékoztatom önöket.
A 2015-ben megkezdett
egyeztetések után 2016-ban
konkrét lépések következnek a
nyárfák leváltása ügyében. Éppen holnap, azaz január 6-án
ülünk le az érintett szakemberekkel egyeztetni, az újságban
szereplő másik írás részletesen
foglakozik a kérdéssel.
Vannak elmaradások is, pl. a
kerékpárút padkanyesése, valamint egy felezővonal jellegű
felfestés, ami az út nyomvonalát
segít jobban látni. Sok lejelentett
burkolathiba nem került még
javításra, és vannak olyan csapadékvíz problémák is, amelyet
kezelni eddig nem sikerült. Ezeket
a feladatokat a rendelkezésre álló
pénzügyi lehetőségek függvényében tudjuk majd javítani.
Az óvoda, iskola problémáinak
kezelését a továbbiakban is igyekszem segíteni, feladat akad bőven, az iskola tetőszerkezetének
javítása kiemelten fontos, remélem ez ügyben sikerül előre lépni.
Az újság kiadására áprilisig
van fedezetünk, ennek tehát
pénzügyi akadálya nincsen. Az
idén is tervbe van véve a Szüreti
Nap, reméljük szebb idő lesz.

Lesz választókerületi keret,
amelyből jutni fog a polgárőröknek, sportegyesületnek, az
alapítványoknak, a nyugdíjasoknak. A 2015-ös évhez hasonlóan mindenről teljes részletességgel beszámolunk az
újságban. Lehet majd pályázni a VTP-re (civil szervezetek
programra, eszközre pályázhatnak, több témakörben összesen
mintegy 85 millió Ft. a városi
keret) is, ez utóbbit igyekszem
jobban nyomon követni, sajnos
2015-ben egy kicsit ügyetlenkedtem, de azért így is sikerült
a körzet több szervezetének is
részesülnie a támogatási lehetőségből. Természetesen egy
választókörzet életében bármikor bekövetkezhet egy váratlan
fordulat, ezekhez alkalmazkodva folyamatosan alakítjuk majd
a városrész jövőjét. A 2016-os
esztendő már mutatni fogja a
fejlődés kisebb-nagyobb jeleit.
Bízom benne, hogy a közösségi gondolkodás is erősödni fog,
a csodát ugyanis nem várni,
hanem csinálni kell. Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt,
kitartást, türelmet, és mindenkinek nagyon sikeres, boldog új
esztendőt!

Segítünk. Tudjanak rólunk!
Azért vagyunk, hogy segítsünk a rászorulóknak, amennyit
csak tudunk. A Kecskemét Városi Szociális Közalapítványt
22 évvel ezelőtt a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította azzal a céllal, hogy az önkormányzat
törvényi keretein túl is tudjon segítséget nyújtani a rászorulóknak.
A szociális juttatásokat szigorú törvények szabályozzák és a
törvény a különleges élethelyzetekre nem ad mérlegelési lehetőséget. Ennek a problémának a kezelésére hozták létre a közalapítványt, ahol egyéni, egyedi mérlegelésre van lehetőség. Ezeket a
döntéseket választás útján, hét tagú kuratóriumra bízta a képviselőtestület. Mindannyian önkéntesként, tiszteletdíj nélkül látjuk
el feladatunkat.
Az alapítványhoz pályázni lehet, kizárólag a pályázati adatlap
kitöltésével és a szükséges dokumentumokkal, megkönnyítve ezzel a lehetőség szerinti igazságos döntést.
A Városi Szociális Közalapítvány egész évben folyamatosan
támogatást nyújt a rászorulóknak, pénzbeli és egyéb adomány
formájában. A karácsonyi ünnepkörben azonban a kérések és
szerencsére a lehetőségek is megszaporodnak, így többet tudunk tenni azokért, akik segítségre szorulnak. Néhány jelentős
eseményt, adományozást kiragadok az egész éven folyó tevékenységünkből. Hagyományosan minden karácsony előtt, így ebben
az évben már 22. alkalommal megrendeztük a „Gyermekek a
Gyermekekért Gála” műsort a Katona József Színházban. Talán

katonatelepi gyermeket is láthattunk a színpadon. Nagy siker és
öröm volt a gyermekeknek, akik telt ház előtt mutathatták meg
tehetségüket, és egyben átérezhették a segítés örömét. A gála
bevételét mindig a rászoruló gyermekek karácsonyi csomagjához
adjuk, amit a városháza dísztermében karácsonyi ünnepségen
adunk át. Karácsony előtt 300 gyermeknek és 100 felnőtt, főként
magányos, idős embernek juttattunk el 5000 Ft értékű csomagot.
2 évvel ezelőtt a polgármester asszonnyal közösen határoztuk
el, hogy a főtéren illetve a Városháza udvarán tartott Adventi ebédeket közelebb visszük a városlakókhoz. Ünnepi ebéddé, közös
együttlétté varázsoljuk, meghívót küldünk, és aki el tud jönni, szívesen látjuk.
2014-ben majd 2015-ben is négy helyszínre hívtuk a vendégeket. Nem minden vendégség sikerül vágyaink szerint még a családban sem, bizony ez így van egy közösségben is. Katonatelepen
több vendéget vártunk, többre terítettünk, mint aki eljött, talán
mert itt ez volt az első ilyen alkalom, talán valamit másként kellett volna tennünk. Volt olyan helyszín, ahol kétszer is terítenünk
kellett. Mi, akik ott voltunk örülhettünk az iskola Szőlőfürt és a
Vadhajtás kitűnő citerazenekarának, nagyoknak, és kicsiknek,
szép és tehetséges gyermekeinek. Az adventi koszorún a második gyertyát Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester gyújtotta
meg. A Piarista Általános Iskola és Gimnázium Igazgatója Nagy
Attila és a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet vezetője Szerdi Szilárd mondott imát, és közös énekkel köszöntöttük a karácsonyt.
Finom gulyást kaptunk a Tanya Csárdától, amiből érdemes volt

Folytatás a következő oldalon

(Városi Szociális Közalapítvány)

Katonatelepi Közügyek

Folytatás az előző oldalról

2016. január
két tányérral is enni. Hálásak vagyunk Garaczi Úrnak és munkatársainak a felajánlásért. Köszönjük a Mathiász János Általános
Iskola igazgatójának Kisberk Hellának, hogy otthont adott a rendezvénynek és mindvégig jó házigazdaként segített nekünk. Falu
György képviselőnk szolgáltatta a zenét, és teljes erőbedobással
hordta a padokat. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a
segítségéért.
Talán nem túlzom el, ha a kuratórium nevében fogalmazom
meg: sokat töprengtünk már azon, hogy miként tudnánk azoknak
segíteni, akiknek bár kevés a pénzük, nem futja sok mindenre, de
mégis nagyobb szükségük van arra, hogy érezzék a törődést más
emberek figyelmét, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Így született meg a döntés, hogy időseket vigyünk el színházba, a gyerekeknek szervezzünk állatkert látogatást, mozielőadást. Megérte,
mert láthattuk 200 csillogó szemű gyermek arcát, a nagyrészük
még sosem volt moziban.
A téli hónapokban tűzifával közel 500 családot segítettünk,
több mint 10 millió forintot fordítottunk erre a célra. Váratlan
esemény (betegség, tűz…) miatt nehéz helyzetbe került embereket, családokat támogattunk és támogatunk.
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Számos kérelmező rezsiköltségéhez adtunk hozzájárulást.
Több alkalommal adtunk támogatást óvodának, óvodásoknak
vittünk ajándékokat.
A 2015. évben első alkalommal pályázatot írtunk ki az iskolákban jó tanuló gyermekeknek tanulmányaik támogatására.
Köszönjük azoknak a pedagógusoknak, akik javaslataikkal nagymértékben hozzájárultak, hogy 26 gyermek elnyerhette a pályázatot és 2 millió forintot tudtunk szétosztani.
Az alapítvány csak addig tud nyújtózkodni, amíg a takarója ér,
ez azt jelenti, hogy amennyi támogatást kapunk, azt tudjuk elosztani. A fő bevételünket a város önkormányzatától kapjuk, és
adományaikkal gyárak, vállalkozók és magánszemélyek is hozzájárulnak, hogy a város rászorulóit segíthessük.
Köszönöm, ha végigolvassák a szárazra sikerült mondanivalómat, de az alapítványunk nem sok humoros esettel találkozik,
szívszorító helyzetekkel annál inkább. Az újesztendőben kívánok minden katonatelepi embertársamnak derűt, békességet, jó
egészséget, és azt, hogy a földi javakból is mindig jusson elég!
Horváth Attiláné
Városi Szociális Közalapítvány elnöke

Katonatelepi egészségügyi központ
közérdekű információi
Cím: Kecskemét Katonatelep Zsigmond Ferenc u. 25/a.
Felnőtt háziorvos: Dr. Serfőző Katalin (06-30/358-7967)
Rendelő telefonszáma: 06-76/471-428
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 recepteket, majd az injekcióra várókat látja el.
A rendelési idő első két órájában érkezési sorrendben, sorszámok alapján hívjuk a betegeket. A rendelési idő második felében előjegyzések alapján látjuk el a pácienseket.
Minden munkanap 12-13 óra között lehet telefonálni recept
igény, illetve előjegyzési időpont egyeztetés végett a következő
telefonszámon: 06-76/471-428
Gyermekorvos: Dr. Fischer László (06-30/9981187)
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig
kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Rendelő telefonszáma: 06-76/471-503
Katonatelepi Védőnői Szolgálat
Területet ellátó védőnő: Nagysolymosi Andrea 30/590-1819,
76/507-916
Várandósok és 0-6 éves korú gyermekek ellátása
Várandós tanácsadás: csütörtök 08:00-10:00 Nyíri út 38.
Önálló tanácsadás: szerda 08:00-09:00 péntek 08:00-09:00
Csecsemő tanácsadás
Dr. Fischer László gyermekorvossal: kedd 12:30-13:00

Minden státuszvizsgálaton, tanácsadáson való megjelenéshez
időpont egyeztetés szükséges
Katonatelepi Fiókgyógyszertár:
Cím: Zsigmond F. u 25/a (Bejárat: Bernát János utca felől)
Nyitva tartási idő:
hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig
			
kedd, csütörtök: 13-18 óráig.
Telefon: 06-76/323-188
Gyógyszerész: Dr. Zsuponyó Erzsébet
Felnőtt háziorvosi ügyelet:
Munkanapokon: 17 órától másnap reggel 8 óráig (17-18 óráig, továbbá 23-tól másnap reggel 8 óráig a Sürgősségi Osztály
látja el az ügyeletet igénybe vevő pácienseket, míg 18-23 óráig a
felnőtt háziorvosi ügyeleten történik a betegellátás.
Munkaszüneti napokon: 8-23 óráig a felnőtt háziorvosi ügyeleten, ezt követően szintén a Sürgősségi Osztályon vehető igénybe
ügyeleti ellátás.
Cím.: Megyei Kórház. Kecskemét, Nyíri út 38.(mentő feljárat
felől közelíthető meg.)
Telefon: 06-76/516-984
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Munkanapokon 18 órától másnap 8 óráig,
Munkaszüneti napokon: 0- 24 óráig
Cím. Megyei Kórház Kecskemét, Nyíri út 38.
Telefon: 06-76/516-904
Dr. Serfőző Katalin
háziorvos

Polgárőrség telefonszáma: +36 30/621-6029
Rendőrség: 107 vagy 112
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
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ITT ÉLTEK ÉS TETTEK JÖVŐNKÉRT!

Fazekas Ferenc iskolaigazgató életútja
A Katonatelepi Közügyek szerkesztőségének Falu György
képviselő úrral egyetértésben tervei között szerepel egy
emlékpark létesítése. Az emlékparkban tervezzük a Katonatelepen élt nevezetes emberek emlékfalát elkészíteni. Ezzel a cikkel folytatjuk sorozatunkat, melyet Zsíros
Éva óvónő bemutatásával kezdtünk. Most egy Katonatelepért fáradhatatlanul sokat tevő pedagógust szeretnénk
bemutatni: Fazekas Ferenc iskolaigazgatót.
Az elmúlt év szeptemberében egy kellemes estét töltöttem el Fazekas Ferenc özvegyével, Erika asszonnyal és
fiával, Fazekas Péterrel. Így ez
a cikk egy kicsit interjú is, egy
kicsit visszaemlékezés is a bemutatott relikviák alapján arra
az emberre, akit ma is nagyon
sokan ismernek és szeretnek
Katonatelepen, s akinek emlékét tisztelettel ápolják. A cikkhez felhasználtam a korábban Katonatelepen megjelenő
Szemezgető 2006. március
1-jei számát, ahol szintén elég
terjedelmesen írtak Fazekas
Ferencről.
A családdal való beszélgetés
során kirajzolódott előttem a
klebelsbergi oktatási rendszer
egyik utolsó mohikánjának,
Fazekas Ferencnek a személyisége és munkássága.
1929. március 9-én született Kecskeméten, Úrréten.
Kisparaszti családból származott, első világháborús
rokkant édesapja, Fazekas
Sándor népszerű, ismert ember volt itt e környéken, s a
harmincas években amolyan
„pusztabírója” volt néhány
évig Úrrétnek. A paraszti
jelzőt itt teljesen pozitív értelemben értsd kedves olvasó.
Az elmúlt században mindig
is ők jelentették az őserőt, és
a nemzeti értékek utánpótlását biztosító nemzedéket. Az
úrréti kis iskolában dolgozó
Major Tódor tanító úr felfedezettje lett Fazekas Ferenc, aki
meglátta a jó eszű kisfiúban a
tehetséget, és továbbtanulásra ösztönözte. A Kecskeméti
Magyar Állami Mezőgazdasági
Középiskolában érettségizett.
Érettségi után beiratkozott a
Kecskeméti Tanítónő Képzőbe
és itt tanítói diplomát szer-

zett, majd a Pécsi Főiskolán
földrajz, biológia szakos tanári
képesítést kapott. Tanítói pályáját Izsákon, a Gedeon dűlői
iskolában kezdte.
A cikk elején is szereplő kép
tanúsága szerint 17 éves korában, 1947-ben kötöttfogású
birkózás ifjúsági magyar bajnoka címet és szabadfogásban ezüstérmet nyert a KTE
sportolójaként. Ennek a legősibb, már az ógörög olimpiákon is szereplő küzdősportnak
a szelleme egész életében végigkísérte. Küzdő képessége, a
célokért való töretlen munkálkodása egész életére kihatással volt.
Katonatelepre
először
1951-ben került, ahol Romhányi Gyula igazgatósága alatt
kezdett el tanítani.
1955 és 1958 között a Városi Tanács Művelődési Osztályán szakfelügyelőként dolgozott. Erre az időszakra esik
kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatása, mert az
ott szerzett ismeretek és kapcsolatai a későbbiek során is
meghatározóak voltak.
Egy nyári táborozás alkalmával ismerte meg Erika as�szonyt, aki szintén pedagógus,
és akivel 1958-ban házasságot kötöttek. A házasságukat
vallási
meggyőződésüknek
megfelelően templomban kötötték meg. Abban az időben
a templomi esküvő főben járó
bűnnek számított, amit a két
pedagógus
elbocsátásával
büntetett az akkori politika.
Hivatásukat a Nagykőrösi úti
és a muszályi külterületi iskolákban folytathatták.
1961-ben Romhányi Gyula nyugdíjazása után, annak
utódjaként kapta meg itt Katonatelepen az igazgatói állást.

Nagy kihívásnak tekintette
pedagógusként a tanyasi gyerekek nevelését, oktatását, és
kezdettől fogva szívügyének
tartotta a település kulturális
életének megszervezését. A
lakosság művelődését elősegítő kulturális rendezvényeket
szervezett, így pl. Bozsó János
festőművész, Pálfy Gusztáv
szobrászművész kiállítását. A
két neves művész Katonatelepre való „csábítása” felhívta
a figyelmet Katonatelepre, és
erősítette annak elismertségét. Irodalmi estéket is
szervezett, neves írók, költők
meghívásával.
Kiemelném
Veres Pétert, aki számomra
is az egyik legkedveltebb író.
Nem maradhatott ki a színház
sem Fazekas Ferenc szervezőtevékenységéből. A katonatelepi iskola színhelye volt
színházi délutánoknak, ahol a
Katona József Színház neves
művészei léptek fel, de egyik
bázisául szolgált a legendás
Tanyaszínháznak is. Így a peremkerületen élő, a városi előnyöket nem élvező telep lakói
első kézből jutottak művészeti, irodalmi és színházi élményekhez.
A kor szokásaival ellentétben nem lépett be az akkori
egyetlen politikai pártba, viszont az egyetlen lehetséges
civil szerveződésben: a Népfrontban tevékeny szerepet
játszott. Ennek egyik következménye volt, hogy amikor a
diktatúra puhult, és lehetséges
volt a választásokon a kettős

jelölés, akkor Fazekas Ferencet is képviselőként indította a
Népfront.
A Katonatelepi Iskolában a
60-as években összevont osztályok működtek. 1973-ban a
Nagykőrösi Úti (Nyomási) Általános Iskolát talfájai tagiskolájával együtt hozzácsatolták a Katonatelepi Iskolához,
így megszűntek az összevont
osztályok. A felső évfolyam itt
helyben kapott helyet, az alsó
tagozat 15 éven át járt bus�szal a Nyomási Iskolába. Fazekas Ferenc ezt az állapotot
mindenképpen szerette volna megszüntetni oly módon,
hogy egy helyen tanulhasson
az iskola valamennyi tanulója.
Először 1975-ben alakítottak
ki a szolgálati lakásból melegítőkonyhát, ebédlőt és technika
műhelyt. Ebben az évben nyílt
meg az óvoda is. 1983-ban különálló épületként felépült négy
új tanterem. Ettől kezdve már
csak a 3. és 4. osztályok jártak
a nyomási iskolába. 1986-ban
vette fel az iskola Mathiász
János szőlőnemesítő nevét. A
település folyamatosan fejlődött, egyre többen építkeztek
és költöztek ide Katonatelepre.
A dinamikusan fejlődő településnek nagyobb és korszerűbb
iskolára volt szüksége. Fazekas
Ferenc tehát célul tűzte ki a
körülmények további javítását.
1987 szeptemberében ismét
iskolát avathattak a gyerekek,
pedagógusok, szülők. A meglévő tantermek átalakításával
és további 4 új terem építésével egy 9 tantermes, szinte új
iskola köszöntötte a tanulókat
és dolgozókat. Megteremtődött annak a feltétele, hogy
valamennyi gyermeket egy
iskolaépület tudott befogadni. Igazgató úr megálmodott
egy szabadtéri sportpályát is,
amely 1990. tavaszára hatalmas összefogással elkészült.
2008. február 23-án ünnepelte
az iskola fennállásának 110.
és névadója születésének 170.
évfordulóját.
A fenti fejlesztésekből és
munkából az alkotó és fej-
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lesztő ember képe rajzolódik
ki. Egy kis tanyasi peremre
szorult iskolából nagy küzdelemmel minden kapcsolatának
latba vetésével megalkotott
egy korszerű intézményt. Ezt
már önmagában is szép életműként könyvelhetnénk el, de
Katonatelep vonatkozásában
Fazekas Ferencnek még további múlhatatlan érdemei és
tevékenységei is közismertek.
Az, hogy ma Katonatelep van,
és ez a telep egy kertváros, azt
Fazekas Ferenc és barátja, dr.
Szegedi Sándor harcolták ki
Mező Mihály tanácselnök segítségével. A cél az volt, hogy
legyen az akkori Katonatelep

területén telekosztás, építési
lehetőségek és ehhez szükséges hatósági engedélyek. Elöl
jártak azzal is, hogy ők maguk
is itt építkeztek, s így lett Fazekaséké a Katona Zsigmond
utca 2. szám alatti telek. Így
kezdett el fejlődni Katonatelep utcáról utcára, és nyerte el
mai formáját.
Az építkezéshez tartozik,
hogy az igazgatósága alatti
időszakban a pedagógusoknak
lakásépítésre pedagógus kölcsön járt, de ez a kedvezmény
a külterületekre nem vonatkozott, viszont Feri bácsi kapcsolatai árán kiharcolta, hogy
pedagógus kölcsönt kapjanak

Édes Élet
December 10-én nyitott Katonatelepen a sütikuckó, mely
interneten történő megjelenését követően több száz
kedvelőre talált, így gondoltam, beszélgetek Nagyné Hegyi Olgával. Mindig jó érzés olyan szakemberrel beszélgetni, akin érződik, hogy szereti a hivatását, megtalálja
munkájában a kihívásokat és alkot. Ilyen érzésem volt az
interjú készültekor.
– Mi inspirált arra, hogy
megnyíljon a sütikuckó?
1990-ben végeztem Kecskeméten cukrászként, tehát az
alapok adottak voltak. 2005ben költöztünk Katonatelepre
és házunkat eleve úgy építettük, hogy legyen benne egy
kis cukrászműhely. Most, hogy
gyermekeink- mondhatni- felnőttek, úgy gondoltuk, hogy
eljött az ideje igazán hasznosítani ezt a helyiséget.
– Felnőttek? Hiszen alig
30 vagy!
(nevet) – Voltam. Most vagyok 42. Gyermekeink 13, 19
és 21 évesek. Már csak legkisebb fiunk, Zsombor van
itthon, Ő még tanul a Piarista Gimnáziumban. Lányunk,
Rebeka Pesten tanul színművészetet, talán látták már
néhányan a Jóban-- rosszban
sorozatban Adél szerepében.
Legidősebb
gyermekünk,
Nándi Szegeden tanul. Ő tervezte meg a Sütikuckó arculatát.
– Tetszik az arculat. Elegáns, fiatalos, édes. Mint a
munkáid.
– Igen, többségében tortákat, süteményeket készítek
megrendelésre. Nagyon külön-

bözőek eddig a megkeresések.
Készítettem ovis szülinapokra
reggel 7-re tortát, esküvői 200
szeletes tortát, süteményeket
családi összejövetelekre.
– Kik kereshetnek meg?
– Bárki, aki édességre vágyik, de megvalósíthatóak a
céges logót mintázó torták,
figuratorták, nyomtatott ké-

pes, fotós, mesefigurás torták,
mentőautós grillázs, esküvői
sütemények, torták, de ki tudunk szolgálni büféket, kis
boltokat is.
– Mit tartasz a legfontosabbnak a tortákat illetően?
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a katonatelepi nevelők is. A pedagógusok - pl. Kovács Ferencék, Szűcs Leventéné, Csősz
Zsigmondné és családjaik
- letelepítésével biztosította
az iskola tantestületének létszámát, a tárgyi feltételek javításával pedig emelkedett az
oktatás színvonala. A cikk írójában óhatatlanul felmerül az
összehasonlítás igénye. Arról
van szó, hogy akarattal, szervezési készséggel „közösségi
ház” nélkül is lehet közösségi
élet, kulturális és irodalmi élmények. Gondolkozz el kedves
olvasó, most hol tartunk?
Fazekas Ferenc, jelentős
eredményekkel vett részt a te-

lepülés életében, s irányította
az intézményt 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig. 2009. január
6-án halt meg életének 80.
évében.
Kedves olvasó! A leírtak
alapján és abban a reményben, hogy mind az újságban
mind a facebook-on megjelent
cikkhez számtalan hozzászólást kapunk majd, döntsd el,
„ikonja-e” Fazekas Ferenc Katonatelepnek, megérdemel-e
egy emléktáblát, hogy úgy emlékezzünk meg róla, mint Katonatelep egyik építő-fejlesztő
emberéről.
Írta: Té Vé,
Kisberk Hella segítségével

– Az alapvető, hogy legyen
finom, megfeleljen a megrendelő igényeinek és
csak minőségi
a l a p a n y ag o k ból készüljön.
Nálam a dió
valóban dió, a
marcipán valóban marcipán, a
mák első osztályú és a legtöbb
esetben a krém
is
olvasztott
c s o ko l á d é v a l
készül. Ez így is
fog maradni.
– Volt a pályád során emlékezetes vagy vicces munkád?
– Azt nem részletezném,
hogy lánybúcsúra milyen tortákat kellett készíteni, de egy
legénybúcsún női kebel formájú tortába kellett üveget rejtenem egy eldugott szívószállal.
Az üvegben nem málnaszörp
volt. A többit a fantáziára bízom. Vicces volt elképzelni,
hogy a vőlegénynek milyen kihívást jelentett az a torta.
– Ízvilágát tekintve milyen tortákat készítesz?
– Gyakorlatilag a joghurtos
gyümölcstortáktól a hagyományos eszterházyn át az almás
máktortáig mindent. Tudok
készíteni laktózmentes vagy
lisztérzékenyeknek szánt tortát is, hogy ők se maradjanak
ki az ünneplésből.
– Neked mi a kedvenced?
– Nehéz lenne egyet kiemelni, de férjemmel, Pistivel

legszívesebben házi aprósüteményeket eszünk, de bármikor
elfogy az almás linzer vagy a
húzott rétes is.
– Hogyan lehet Téged elérni?
– A Vadalma utca 44-ben van
a műhelyünk, leginkább ott vagyok megtalálható, de e-mailben a sutikucko44@gmail.
com címen, telefonon (76/
320-435 vagy 06/30/3829
649), de Facebook-on vagy
akár személyesen is fordulhatnak hozzánk a vendégeink.
Előre egyeztetett időpontban
lehet jönni a megrendelt sütikért.
– Bevallom volt már szerencsém
karácsonykor
megkóstolni az egyik munkád, de egészen biztos,
hogy nyáron kell majd a
legkisebb fiamnak kisvakond alakú torta. Vállalod?
– Megbeszéltük.
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Fontosabb januári teendők a kertben
Tamkó Sirató Károly:
A nagy természet (Részlet)
De szép is a nagy természet,
hol haldoklik, hol meg éled!
Hóból víz lesz, vízből hó lesz...
Más szavunk sem lehet erre:
Így is jó lesz, úgy is jó lesz!

Rosszul gondoljuk, hogy
január a kertészkedés uborkaszezonja, igaz, ilyenkor kertünk még téli álmát alussza,
Dr. Kerényi Zoltán
ez viszont nem jelenti azt, hogy
mi is tegyük ezt. Vegyük röviden sorba, melyek a januári teendőink!
Havazás vagy száraz fagy után is nézzünk körül a kertben,
óvatosan kikerülve az ágyásokat, főleg ne lépjünk bele, és a szigetelő hóréteget hagyjuk sértetlenül.
A növényeket is károsító sózást az utakon is kerüljük, lehetőség szerint homokkal, fűrészporral, környezetbarát jégmentesítővel szórjuk be a csúszós, jeges utakat. Katonatelepen csaknem
minden háznál található gondozott gyep, erről sem szabad januárban megfeledkezni. A lehullott faleveleket távolítsuk el, ezen
kívül nincs különösebb feladatunk ebben a hónapban. Segíteni
nem tudunk a nedves és hideg időben, viszont annál többet árthatunk, ha járkálunk a fagyos vagy tocsogós gyepen.
Hó mentes napokon az évelő ágyakat tisztítsuk meg! A hosszú
hatástartalmú alaptrágyát (komposzt, tőzegtrágya, istállótrágya, szaruforgács, mész, csontliszt) szórjuk ki!
Amennyiben korábbi cikkeink alapján rendelkeznek komposztálóval, számítani kell rá, hogy a komposztálódási folyamatok le-

lassulnak, néha teljesen leállnak. Ajánlatos takarással védeni a
komposzthalmot az esőtől és hótól. Ebben az évszakban, ha sok
citrusféle hulladéka kerül a komposztba, célszerű mészkőporral
beszórni, hogy a savas anyagokat semlegesítsük. Karácsonyfák
összeaprítva bekerülhetnek a komposztálóba, a tűlevelek lassan
bomlanak, ezért hosszú ideig biztosítanak tápanyagot. A tűlevél
talajtakaróként is kiváló.
Kártevők ellen fagymentes időben is lehet permetezni.
A kerti szerszámokat nézzük át, tisztítsuk meg, és az elhasználódott vagy nehezen javítható eszközök helyett szerezzünk
be újakat! A fagyban csírázó növények (boglárkafélék, encián
és a legtöbb primula) magvait már január közepétől vessük el!
Az ősszel kiszedet virághagymákat és gumókat ellenőrizzük!
Vázába fűzfa–, som–, nyírfa–, aranyfa–, mogyoró–, égerfa és
vadgesztenyeágat vághatunk, és a lakásban hajtathatjuk.
Kinti tennivalóink közül a legfontosabb, hogy nagy hó esetén a
díszcserjékről, tűlevelű bokrokról távolítsuk el a havat, hogy ágaik ne törjenek le. Fagymentes napokon, főként, ha csapadékban
szegény telünk van, locsoljuk meg a tűlevelű fáinkat, örökzöld
cserjéinket! Fagyérzékeny évelő virágainkat, fűszernövényeinket
takarjuk be falevéllel, rőzsével! Gyümölcsfáink metszésével várjunk februárig, csak a gyenge növekedésű fákat, bogyós cserjéket
metszhetjük, de ezeket is csak –2 C fok feletti hőmérsékletnél.
A kert téli teendői között újra hangsúlyozni szeretnénk a havazásokkal járó tennivalókat is. Bár a szántókat, vetéságyakat
betakaró vastag hópaplannak kedvező a hatása, annyira sok
gondot okozhat a kertben, különösen az örökzöld fák ágain. Nagyobb havazások idején éppen ezért tanácsos a kert fáinak ágait
megszabadítani a hó terhétől, mielőtt a fűrészhez, vagy gallyvágó ollóhoz kellene nyúlni. Különösen veszélyes az ónos eső, vagy
a rövid olvadás utáni ráfagyás is.

ÖSSZEFOGLALÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYRÓL
SZÓLÓ KORM. RENDELETRŐL
2016. január 1-ével hatályba lép az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló Kormány-rendelet. A rendelet sok
olyan katonatelepi lakost is érint, akik gazdasági tevékenységként művelik kertjeiket, esetlegesen mezőgazdasági területeiket, állattartással foglalkoznak. A rendelet elsősorban
a bürokrácia csökkentését, a közérthetőséget, valamint az
adminisztrációs terhek csökkenését kívánja elősegíteni, amellett, hogy gazdaságot fehérítő szempontok is szerepet játszanak benne.
„Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az
igazolvány kiadása, módosítása, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes NAK megyei
ügyintéző szervezeténél kérelmezhető.”
Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a rendelet szabályozza, hogy az őstermelői
igazolvány iránti kérelmet csak személyesen, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással, illetve amennyiben az ügyfél
egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, úgy a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet előterjeszteni.
A kérelem előterjesztésekor az ügyfélnek továbbra is igazolnia kell személyazonosságát, az őstermelő igazolványra
való jogosultságát, be kell tudnia mutatni a saját gazdaságára
vonatkozó rendelkezési jogosultságát igazoló dokumentumokat is.

Az őstermelői igazolvány iránti kérelem papír alapú, kézzel kitöltött formanyomtatványát egy automatikusan generált
nyomtatvány váltja fel, amelyet a falugazdász az elektronikus
felületen állít elő. Az elektronikusan kitöltött és egyeztetett
adatokat tartalmazó dokumentum nyomtatásra kerül, amely
az ügyfél aláírását követően kérelemnek minősül. Az aláírt kérelem testesíti meg a korábbi eljárásban ismert kérelemhez
(őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem, adatnyilvántartó-, és változás bejelentő lap) és nyilatkozatokhoz (Nyilatkozat, illetve változás bejelentő lap a saját gazdaságról és az
adott évi termelésről; Nyilatkozat a társadalombiztosítási jogviszonyról) tartozó dokumentumokat. Az elektronikusan rögzített adatok a későbbiek során ismételten felhasználhatóak,
csak a módosítások esetében lesz szükség adatfelvételre. Ennek köszönhetően az ügyintézési idő a jövőben csökkenthető.
A kérelemben szereplő valamennyi adat a közhiteles hatósági nyilvántartás részét képezi. A nyilvántartásból történő, az
adóhatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint az őstermelői tevékenység igazolásával és az igazolvány
adattartalmával kapcsolatos adatszolgáltatásokhoz kötődő
feladatokat továbbra is a NÉBIH látja el.”(http://www.madosz.
hu/news/view?id=10294)
Jelentős változások:
• az igazolvány hatálya az eddigi három évről öt évre változik,
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• a lejáró igazolvánnyal rendelkező őstermelők, (akiknek
fontos társadalombiztosítási szempontból a folytonos jogviszony) lehetőséget kapnak a tárgyévet követő év január 1-jétől
kezdődő hatályú, új igazolvány igénylésére,
• egy átmeneti évet követően 2017. január 1-jétől megszűnik az igazolványok január 1. és március 20. közötti időszakban visszamenőleges hatállyal történő igénylésének lehetősége.
Tekintettel a papír alapú igazolványok kivezetésére, a kártya
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alapú igazolványok kiadására, a 2016. január 1. és március
20. napja között kiadott új igazolvány 2016. január 1-től hatályos. A 2016. január 1. és május 31. között kiállított ideiglenes
igazolvány a hatvan nap helyett 2016. július 31-ig igazolja,
hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet
folytat, és jogosult a Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.

A hónap növényei: jácint, amarillisz, crocus
Januárban sokat nem
várhatunk kertjeink virágaitól, legfeljebb egy
enyhébb január esetén
megjelenhetnek a hóvirágok, de egy igazi
kertbarát számára fontosak azok a növények
is, melyek a lakásban
(majd később a szabadban i) virágaikkal már
a tavasz közeledtét jelzik. Mindhárom növény
hajtatása egyszerű és
az eredmény szemet
gyönyörködtető.
Valójában most kezdeni
a hajtatást már kicsit
késő, de nem lehetetlen. Kertészeti árudákban, de még szupermarketekben, gazdaboltokban is hozzá lehet jutni, szaporítóanyaghoz, hagymákhoz Általánosságban azt
mondhatjuk el, hogy virághagymáink hajtatás után kb. 8-10 hét
alatt kezdenek el virágozni. Ez persze sok mindentől függ, de
érdekességük, hogy a hajtatást akár decemberben vagy januárban is elkezdhetjük. Fontos megjegyeznünk, hogy ezeknek a
növényeknek a virágzást kiváltó hormonjaik csak akkor lépnek
működésbe, ha hidegkezelést kapnak. Amennyiben nem előkezelt hagymákat vásároltunk, ezt odahaza is egyszerűen megtehetjük: tegyük a virághagymákat két hétre a hűtőszekrénybe (kb.
5 °C), és máris kész az előkezelés.
Sokaknak problémát okoz a megfelelő hajtatási edény kiválasztása. Gyakorlatilag szinte bármilyen edényt használhatunk
hozzá, csak egy fontos szabály van: a hagymákat nem szabad
vízbe tenni, mert könnyen elrothadnak.
Lehetőleg mindig nagyméretű virághagymát vásároljunk, mivel ezekben található meg annyi tápanyag, ami szükséges a növénynek a virágzáshoz.
Kertészeti- vagy virágüzletekben kaphatók kifejezetten hagymás növények (amarillisz, jácint, stb.) számára készült hajtató

üvegek, de házilag is megoldhatjuk a problémát: a lényeg, hogy
az edény/váza nyaka keskenyebb legyen, így a hagyma ne csús�szon bele az üvegbe (az edény alakjára nincs szabály, igazából
egy pálinkás pohár is megteszi). Az üveget töltsük meg vízzel,
de ügyeljünk arra, hogy a víz szintje ne érje el a hagymát. A párolgó víz mennyisége tökéletes mértékű nedvességet biztosít a
hagymának. Az elpárolgott vizet viszont rendszeresen pótoljuk.
A hajtatás ideje alatt fontos, hogy a hagymákat sötét helyen
tartsuk, lehetőleg 10 °C-os hőmérsékleten (15 °C-nál semmiképp se legyen több). Ha nem tudjuk a szoba sötétítését
megoldani, akkor egyszerű papírral, újságpapírral vagy karton
dobozzal is letakarhatjuk a virághagymákat (leggyakrabban papírsüveget használnak a takarásra). A sötét és a hideg környezet azért szükséges, hogy a növény ne fölfelé kezdjen el gyorsan
növekedni, ami a későbbiekben a virágzás szépségéből venne el.
Amikor a hagymások zöld kis hajtásai 7-8 cm magasra megnőnek, akkor tudjuk, hogy a növény fejlődése beindult. Minél hidegebb helyre helyezzük el a hagymás növényeinket, annál tovább
tart a virágzási időszak.

AZ ÚJBOROK KEZELÉSE JANUÁRBAN
Az előző lapszámunkban
megemlítettük, hogy a kéndioxid szint ellenőrzése mellett-, január végéig nem nagyon lesz teendőnk. Azonban
előfordulhat, hogy borunk a
kívántnál nagyobb savtartalmú, és ha ez borkősav, janu-

árban, megfelelően alacsony
hőmérsékleten,
kíméletes
fizikai módszerrel csökkenthetjük a borkősav mennyiségét. Ez a természetes hideg kezelés néhány nap, hét
alatt végbemegy, és borunk a
lágyabb tételeket kedvelő szá-

mára is fogyaszthatóvá válik,
amint a kivált borkőtől elválasztjuk.
Borkezelési kérdésekben
a NAIK Katonatelepi Kutató
Állomásának Laboratóriuma
(76/501-430) és a szakemberei (jómagam is) szívesen

segítenek tanácsokkal, illetve szerény díjazásért a kéndioxid tartalom meghatározást is elvégzik.
Továbbra is várom a Katonatelepi Kertbarátok jelentkezését egy „Kertbarát Kör”
megalapítására! Jön a tavasz!
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Lélek-vetés
Az újév első néhány hete után már talán feledésbe merülnek a néhány hete megtett fogadalmak, már ha egyáltalán történtek ilyenek. Korunk megköveteli tőlünk, hogy
terveket készítsünk a jövőre vonatkozóan: mit szeretnénk elérni a családban, a munkában, karrierben, magánéletben, tudásban, sportban, egészségben és ki tudja
még miben. Sokat mondó, hogy lélek-terv nemigen készül: hogyan akarok törődni a lelkemmel, mit szeretnék
elérni, miben lenne jó fejlődni akár a személyiségemben
is. Azok pedig talán még kevesebben vannak, akik célul
tűzik ki, hogy hitükben is fejlődjenek.
Nos, nézzünk néhány dolgot,
ami a lélekkel kapcsolatos célkitűzéseinkben segíthet:
1, Törődjünk a lelkünkkel!
A lélekre jut általában a legkevesebb időnk, hiszen azt szükségszerűen az elintézendő,
vállalt és mások által elvárt
feladatainkra fordítjuk. Ha idő
jut rá, esetleg akkor megnézünk egy filmet, olvasunk valamit, sétálunk egyet és várjuk, hogy hasson ránk valami.
És ezekre – no meg az igazi jó
beszélgetésekre – mindig szívesen gondolunk vissza. A baj
csak az, hogy ezek többnyire
esetlegesek. A lélekre időt
kell szánni! A környezetünkből rengeteg inger és hatás ér
bennünket, amelyek formálnak, alakítanak. Ezeket helyre
kell tennünk magunkban, időt
kell fordítani arra, hogy a lélek is feldolgozhassa mindazt,
ami hat ránk. A hívő ember
számára a lélekkel töltött idő
valójában Istennel töltött idő.
Jézus ezt az időt „belső szobának” nevezi. Néhány perces
kivonulást a világból, elcsendesedést, ráhangolódást a
jelenlévő Úristenre. Az átlagember nincs olyan jó lelkiállapotban, hogy kézlegyintéssel
intézze el ezt a lehetőséget.
Törődjünk tehát lelkünkkel és

Laczay András

lehetőség szerint tegyük ezt
Isten jelenlétében!
2, Szükséges újjászületni!
Az embert néha hatalmukba
kerítik olyan gondolatok, amelyek valamiképp a megújulás
igényét fejezik ki. Élethelyzetünk megváltozása, egy-egy
lelket meghatározó esemény
meg tud változtatni bennünket.
Ahogy a testnek szüksége van
megújulásra – és az idő előre
haladtával ez egyre időigényesebb – úgy a léleknek is változnia kell. Az újjászületés kérdésével több vallás is foglalkozik.
Míg a keleti vallások a lélekvándorlás hitén állva azt tanítják, hogy a lélek mindig más
testben születik újjá, addig a
keresztyén tanítás szerint az
élet egyszeri lehetőség, amiben mindenkinek szüksége van
egy újjászületésre. Jézushoz
egyszer odament egy korabeli

vallási elithez tartozó férfi. Persze éjszaka és titokban, mert
nem akart gyanúba keveredni;
valószínűleg számon kérték
volna, hogy egy kétes emberrel
találkozik. Talán ez az ember
olyan, mint a ma embere, aki
tart attól, mit gondolnak az
ismerősei, ha kiderül, elkezd
a lelkével törődni. A Jézussal
találkozó embernek az Úr azt
mondja: újjá kell születned! A
születés soha nem megy saját
erőből. Jézus ezért hozzáteszi,
hogy a Szentlélek, Isten Lelke
tudja megújítani azt, aki erre
a megújulásra vágyik. Kérjük
Istentől ezt az újjászületést,
mely lezárja a múltat és tiszta
lappal indít a jövő felé!
3, A lélek változásaiból
élet-változások lesznek!
Aki a léleknek vet, az a lélekből arat örök életet. Vagyis
a lelkével foglalkozó ember az
örökkévalóságra is tekint. Ez
azonban nem jelenti, hogy nem
érdekli az evilági élet, céljai,
kapcsolatai, álmai. A lelkével
törődő, lélekben újjászületett
ember – mivel lelki békességet
talált – minőségileg másként
éli hétköznapjait is. A belső
békesség lesz számára a meghatározó és nem annyira a

külső hatások. Máshogy fogja
élni kapcsolatait, megerősödik
értékeiben és kitartóbb lesz
azokban. Így nyilván az is igaz,
hogy ha körülöttünk minden a
káosz felé tart, akkor épp itt
az ideje, hogy lelkünkkel törődjünk. A lélek megújulásának,
sőt Istenre hangolódásának
jó tettekben kell megjelenniük. Olyan nincs, hogy a lelkem
rendben van, de közben szeretetlen, igazságtalan, nagyravágyó, és önző az ember. A
folyamat ezzel pont ellentétes:
a lelkében rendben lévő ember
jobban tud szeretni, törekszik
az igazságra, kész a másikra is
figyelni.
Alig egy hónap telt el a
2016-os esztendőből. Korai
lenne messzemenő következtetéseket levonni, hogy milyen
lesz ez az év. De nem késő még
„lelki tervet” készíteni az előttünk lévő évre. Hívő és nem
hívő egyaránt fordítson időt a
lelkére, újuljon meg belsőleg, és
ennek a megújulásnak legyen
hatása a mindennapokra. Hívő
emberként pedig különösen is
szánjunk időt arra, hogy Istennel lehessünk, Ő újítson meg és
tegyen késszé arra, hogy Lélek
szerint élhessünk!

Baba-Mama klub
A Katonatelepi Baba-Mama klub 2016. januári programkínálata:
• Január 14. csütörtök 10 órától Ringató foglalkozás Csikai Ágival
• Január 19. kedd 10 órától Baba-Mama klub
• Január 26. kedd 9:30-tól „Így tedd rá” zenés-néptáncos foglalkozás Kolozsváriné Oldal Henriettel
• Január 28. csütörtök 10 órától Zenés-gitáros foglalkozás Fazekas Istvánnal
A programokhoz a helyszínt a Katonatelepi Fiókkönyvtár (Katona Zsigmond u. 1.) biztosítja.
Minden kedves érdeklődőt várunk szeretettel!
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„Dórika”
Majd egy éve, hogy beszámoltunk Rácz Dávid sikeréről,
aki kosarasként nyert területi magasugró versenyt kiérdemelve ezzel a „Hónap sportolója” címet. A „Tapsifüles
Kupát” decemberben ismét megrendezték és nagy örömünkre ismét állhatott mathiászos a dobogó tetején.
Hévizi Dóra a lányok 2016-os korosztályában győzött
120 cm-es ugrásával.
„Dórika” (így hívják az osztálytársai, pedig jó egy fejjel
magasabb náluk) kitűnően kosarazik és mellette lovagol is.
Nagyon atlétikus felépítésű,
magassága ellenére nagy a
súlypontemelkedése. Adottságait jól használja a kosárlabdapályán és az atlétikában is.
Mint a december legsikeresebb
sportolója, az újév első napjaiban beszélgettünk vele.
– Atlétika, kosárlabda
vagy lovaglás? Melyik az
igazi?
– Az atlétika csak alkalomszerű volt. Pár éve a lovak szerelmese lettem, de egyelőre
csak hobbiszinten űzöm az a
sportágat. A legfontosabbnak a
kosárlabdát tekintem.
– Hol és mióta lovagolsz,
milyen gyakorisággal?
– Ferkó Betti néninél lovagolok másfél éve, sajnos csak
hetente egyszer. (Betti néni
Katonatelepen óvónő, de ismerős lehet a „Ferkó Tanyáról” is,

ahol Laci bácsi lányaként csodálhattuk ügyességét és bátorságát a lovak között – szerk.)
– Jók a fizikai adottságaid. Hogy tetszene az atlétika? Futás ugrás?
– Ezen nem is gondolkodtam, mert a csapatjátékokat
jobban szeretem, de itt is futhatok és ugorhatok bőven.
– Mi az eddigi legnagyobb
élményed a kosárlabdában?
– A tavalyi országos döntőn
nagy élmény volt részt venni,
de az is jó volt, amikor pár hete
Baján egy lánycsapat ellen sok
jó kosarat dobtam.
– Katonatelepen élsz. Mutasd be a családodat!
– Szüleim vendéglátással
foglalkoznak. Apukám 6 évig
kosárlabdázott a legendás Rezák Laci bácsinál de az élsport
és a szakmája közül az utóbbit
választotta. (Rezák László híres edző. Pályafutását Kecskeméten kezdte, Szolnokon
magyar bajnoki aranyérmet is

szerzett: szerk.) Bátyám is a
Mathiász–ban végzett, de már
21 éves.
– Mik a terveid? Hogyan
képzeled a közeljövőben a
sportolásod?

– Egy nagy felnőtt női csapatban szeretnék jó eredményeket, ismertséget. És egy
SAJÁT lovat.
– Sok sikert kívánunk hozzá!

Városi teremlabdarúgó-bajnokság
A 2015 júniusában alakult Katonatelepi Sportegyesület benevezett Kecskemét város terembajnokságába. Az „öregfiúk”
szépen szerepelnek. Eredményeik:
ALAPSZAKASZ:
1. FORDULÓ: DUMÁSOK-KTSE 7-8
2. FORDULÓ: HÍRÖSÉP-KTSE 6-5
3. FORDULÓ: STREET S.-KTSE 0-5
4. FORDULÓ: NEMZETI T.:KTSE 6-5
5. FORDULÓ: ORIGO-KTSE 2-9
ALAPSZAKASZ UTÁN CSOPORT 3. HELYÉN VÉGEZTÜNK,
FOLYTATÁS AZ ALSÓHÁZBAN.
ALSÓHÁZ:
1. FORDULÓ: MQ-KTSE 5-5
2. FORDULÓ: ÖRÖKIFJAK-KTSE 2-8
3. FORDULÓ: UFC- KTSE 3-9
JELENLEG AZ ALSÓHÁZ 2. HELYÉN TARTÓZKODUNK.
Klubunk februárban, két sportágban VERSENYT ír ki KATONATELEP BAJNOKA címért az alábbiak szerint:

1. Ultibajnokság 18 éven felüli, csak katonatelepi lakosok részére. A lebonyolítás a résztvevők számától függ majd.
2. Sakkbajnokság 14 éven felüli, csak katonatelepi lakosok
részére. A lebonyolítás itt is a jelentkezők számától függően
kerül meghatározásra.
Nevezés: Feltétele a klub pártoló tagságának elismerése
Nevezni névvel, címmel, telefonszámmal ellátott írással
lehet.
Nevezések helyei:
1. Iskola melletti könyvtár
2. Ceglédi úti HOBBY büfé
3. A „Mi boltunkban”
Itt kis ládikákba lehet bedobni a nevezést 2016. február 5.
határidőig.
Díjazás: értékes serlegek az első három helyezettnek.
A lebonyolítást a KTSE vezetősége által kijelölt szakemberek
végzik és felügyelik.
Helyszín: A Mathiász Ált. Iskola (szombat- vasárnaponként)
A nevezések beérkezése után közös megbeszélésen hirdetjük ki és beszéljük meg a részleteket.
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„Gyermekvilág” megyei rajzpályázat 2015
A Mathiász János Általános Iskola már több mint 20 éve
hagyományosan minden évben meghirdeti a ’Gyermekvilág” elnevezésű megyei szintű rajzpályázatát.
Több száz alkotás érkezik iskolánkba Kecskemét általános
iskoláiból és a megye több városának intézményeiből. Rajzok,
festmények, grafikák, textil és tűzzománc munkák. A beérkezett pályaműveket meghívott művésztanárok zsűrizik. A díjazott
munkákból kiállítást rendezünk iskolánkban, melyet 1 héten át
megtekinthetik az érdeklődők. A legjobb alkotók meghívást kapnak iskolánkba és egy gálaműsor keretében kerül sor a díjkiosztásra, majd állófogadás keretében megvendégeljük a díjazott
gyerekeket és felkészítő tanáraikat. Az idei tanév rajzpályázatának díjkiosztó gálaműsora 2015. december 11-én volt. A pályázat szervezője és rendezője Bognár Éva rajztanár. Ünnepi műsorral az iskola drámaszakkörösei készültnek, Gaál Zsuzsanna
tanító vezetésével.
A rajzpályázatnak minden évben van egy mottója, ami a témát körvonalazza, mellyel kapcsolatban készítik el alkotásaikat
a gyerekek. A 2015-ben meghirdetésre kerülő rajzpályázat témája a víz. A mottója:
„…Csepp vagyok és óceán,
Tomboló vihar és szivárvány,
búvópatak és szökő ár
felhő és kút. …”
A víz élettér. A négy őselem egyike. Az emberiség történelmében kezdettől fogva spirituális jelentőséggel bír. Nem is elemnek, hanem gyökereknek nevezték őket, így utalva a világban
betöltött szerepükre.
Jelentette:
• az őszt, a nyugalma, az alkonyatot
• a körülötte élő növényeket
• a benne élő állatokat
• a termékenységet, a bánatot a változást, a titkot, a könnyet,
az esőt, a hópihét
Mindennek a kezdete, mindennek a forrása. Egyszerre teremtő és romboló erő. Ott van az élet kezdeténél „keresztvíz” és
végénél. A Föld születésénél és a Föld pusztulásánál. Víz nélkül
nincs élet.

A pályázat célja: A gyerekek kutassanak, keressenek a témával kapcsolatban. Álmodjanak szép színes „vizes” világot. Fessenek, rajzoljanak olyan birodalmakat, amelyeknek témája a víz.
Népesítsék be a vizeket, vízpartokat valós és elképzelt lényekkel,
dolgokkal. Illusztrálhatnak vízről szóló történeteket, meséket:
Bemutathatják:
• Poseidon birodalmát
• A Titanic katasztrófáját
• Noé és Jónás történetét
• Az öreg halászt
• Lehatolhatnak az óceánok mélyére
• Repülhetnek a hullámok hátán
Határtalan a lehetőségek tárháza. Szárnyaljon a fantáziájuk
s a képzelet erejével valamint a képzőművészet eszközeivel készítsenek szép, izgalmas alkotásokat.
A november 30-i határidőre több száz alkotás érkezett Kecskemét szinte valamennyi általános iskolájából, a megye számtalan intézményéből, sőt még Szegedről is érkeztek pályaművek. A korosztályokat 4 kategóriába soroltuk, és 23 pályázat lett
díjazott. Oklevelet kaptak szegedi, bajai, városföldi, ménteleki,
soltvadkerti diákok és Kecskemét több iskolája. A Mathiász Iskola rajzszakkörösei is beneveztek erre a rajzpályázatra, közülük Vágó Dorina és Egri Titanilla 6. osztályosok közös alkotása
kapta az I. helyezést az 5.-6 osztályosok kategóriájában és Nagy
Brigitta 7. osztályos tanulónk munkája II. helyezést ért el a 7.-8.
osztályos korcsoportban.

PÁLYÁZAT – A MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI RÉSZÉRE
IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK

I.korosztály:
5.-6. osztály
II.korosztály:
7.-8. osztály
A pályaművek jeligével adandók le.
Terjedelme:
1 gépelt A4 lap
World dokumentumban Times Roman
12 betűméret.

A pályaműveket az iskolavezetés
bevonásával a Katonatelepi Közügyek
szerkesztőségéből álló bizottság bírálja
el. Beadás folyamatos, melyeket a beérkezés sorrendjében februártól májusig
megjelentetjük a Katonatelepi Közügyek
számaiban.
A pályaműveket az iskola igazgatóságán kérjük leadni. Díjak ünnepélyes
átadása a Mathiász Iskola évzáróján lesz.
Díjak:
I. helyezés:
15.000 Ft
II. helyezés:
10.000 Ft
III. helyezés:
5.000 Ft

Kutassatok, olvassatok, kérdezzetek
utána, frissítsétek fel megtanult ismereteiteket, álmodjatok, fantáziáljatok és
vessétek papírra!

A pályaműveket a következő választható témák egyikében várjuk:
5.-6. osztályos korcsoport:
Mesék bűvöletében
Az elveszett madár címmel írj egy történetet! Álmodd meg, hogy ez a madár
mit képvisel, vagy kinek a bőrébe bújt.
Lehet egy kitalált vagy valóságos személy, de lehet egy érzés vagy fogalom is.
Hogyan veszett el? Mi volt az az esemény
vagy cselekedet, amely újból előhívta ezt
az elveszett madarat?
Ha a tábla mesélni tudna
Írj történetet olyan iskolai eseményről, amely számodra nagyon
emlékezetes, tanulságos, kedves vagy

humoros, és szeretnéd megosztani
másokkal is.
Mondák, regék, balladák
Mutass be egy általad ismert balladát,
mesélj róla úgy, hogy mi is megtudjuk,
miért tetszik neked, és a műnek milyen
tanulsága, üzenete van a mai kor számára.
János vitéz
Egy általad kiválasztott szereplő bőrébe bújva mutasd be a János vitéz című
elbeszélő költeményt! Éld át ismét a kalandokat, utazd be a világot, harcolj az
igazságért!

7.-8. osztályos korcsoport
Az ember világa
Írj olyan kedves, humoros, meghökkentő, vagy szívhez szóló történetet,
amely életed egyik meghatározó élménye!
Történeted témáját merítheted a családi

életedből, társas vagy baráti kapcsolataidból.
Szülőföld
Szűkebb és tágabb értelemben mit
jelent számodra a szülőföld, annak szeretete, milyen módon kötődsz szülőföldedhez, hogyan ismerheted meg, mit
tudsz róla?
Magyar forradalmak
A Rákóczi, az 1848-as vagy az 1956os forradalmak és szabadságharcok
egyikének kiválasztása után mutasd be
az eseményeket úgy, mintha te is lelkes
résztvevője lettél volna.
Mit tudsz Trianonról?
Hol élnek még magyarok Magyarország területén kívül? Miért élnek
ott? Érdeklődj, hatott-e családod
életére a trianoni békekötés? Meséld
el a családi legendáriumban őrzött
történeteket!

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

