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Augusztus – kisasszony hava – nyárutó
– új kenyér hava, a magyar államiság ünnepe
napho� kötődik valami esemény, mindet idő sem lenne
eleme�ni, a�ért néhányat
kiemelünk, rés�letesebben
taglalva.

AUGUSZTUS 7.
DONÁT NAPJA
Donát a s�őlősga�dák, s�őlőskertek védős�entje. Különösen
villámcsapás, jégeső eltávo�tatásáért s�oktak ho��á könyörögni.

AUGUSZTUS 10.
LŐRINC NAPJA

Szent istván szobor

nevéből is egyfajta rangjel�és lett. A� uralkodók a
„sérthetetlen csás�ári felség” jel�őjéül has�nálták
a� „Augustus” nevet, a csás�árnék pedig a� „Augusta”
nevet ke�dték viselni.

(Forrás: www.ujkatolikus.hu)

A hónap iga�án bővelkedik
jeles napokban, fontos, a�
évek során ismétlődő eseményekben, vallási és népi
hagyományokban is megmaradó emlékekben, s�okásokban. Csaknem minden

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook csoportra!

„Ha Lőrinckor sár ragad, eheted a dinnyét magad.”
Lőrinc napjából népi jóslatok s�erint előre lehet jele�ni,
hogy milyen s�üret várható.
Lőrinc egyúttal a földművelő nép körében határnapnak
s�ámított. Lőrinc nap után a
fa már nem fejlődik tovább.
Lőrinc naptól nem tanácsos
már a folyókban fürödni, vagy
a�ért mert ke�d a ví� hideg
lenni, vagy a�ért mert a „s�arvas belepisilt”.

AUGUSZTUS 15.
NAGYBOLDOGASSZONY,
MÁRIA NAPJA.
„Ha a nagyass�ony fénylik, jó
bortermés van kilátásban.”

E-mail címünk: katonatelep@t-online.hu

Folytatás a 2. oldalon!

Az augusztus hónap történetét elemezve tudjuk,
hogy a rómaiaknál „Sextilis” néven ismerték, mert
az esztendő hatodik (sextus) hónapja volt .Mostani elnevezését Augustus
császárnak köszönhetjük,
aki Krisztus előtt 7-ben,
az időközben újra felszaporodott szökőnapok miatt, kénytelen volt újabb
naptárrendezést végrehajtani, és, miután életének
legtöbb szerencsés eseménye ebben a hónapban
játszódott le, ezért a saját
felvett nevével jelölte meg
ezt a hónapot.
Maga a� „augustus” s�ó
voltaképpen a� „augur”(madárjós) elneve�ésre ve�ethető viss�a, akinek jóslata
s�erencsét jelent, és miután
a csás�ár pályafutása rendkívül s�erencsés volt, a
s�enátus „a legs�erencsésebb” (augustus) jel�őt találta a legmegfelelőbbnek
a hónap elneve�ésének. A
római történelemben, a későbbiekben is sok uralkodó
has�nálta e�t a jel�őt, mint
például Caius Octavianus,
Julius Caesar. A későbbi korok történetében, hasonlóan
Caesar nevéhe�, amiből a
„Kaiser”, „csás�ár”, „cár”
formák erednek, Augustus
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Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogas�szony, Nagyasszony napja.
Mária mennybemenetelének
(mennybevételének), egyben
az ország Mária oltalmába
ajánlásának ünnepe, a legkedvesebb hazai ünnepek
egyike. Nagyboldogasszony
nyolcada, amelybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi év kiemelkedő
időszaka.
E napon eredeti tartalma
szerint Mária halálát, temetését és mennybevitelét ünnepli az egyház. A legenda
szerint Jézus három nappal
halála után föltámasztotta
és angyalokkal a mennybe
vitette anyja testét. A Mária
ünnepek az aratási időszakot fogják közre. Sarlós Boldogasszony a nyitó ünnep, a
Nagyboldogasszony az aratást bezárja.

AUGUSZTUS 20.
ISTVÁN NAPJA
Államalapító Szent István
és az új kenyér ünnepe,
Szent István király napja,
a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
ezeréves folytonosságának
emléknapja, az egyik legrégibb magyar ünnepnap,
Mikor I. (Szent) István még
uralkodott, augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját
avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi
tanácsot és tartott törvénynapot.
Uralkodása és élete végén, halála napján, 1038.
augusztus 15-én az országot felajánlotta Szűz Máriának. Ezt az ünnepi dátumot Szent László király
tette át augusztus 20-ra,
mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még
abban az évben fia, Imre,
valamint Gellért püspök)
relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté
avatásával volt egyenértékű.
Valójában viszont I. Istvánt
az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince
pápa nyilvánította szentté.
Itt szükséges megemlíteni,
hogy az egyetemes kereszténység történetében nem

Szent István királyunk az
első hivatalosan szentté
avatott István, hiszen Jézus
egyik diakónusa, a vértanú
István korábban lett szentté
avatva. (Erről részletesebben olvashatnak az újságot
lapozgatók, Laczay András
lelkipásztor úr cikkében, a
mostani számunkban.)
1686-ban, a hivatalos
szentté avatástól, XI. Ince
pápa elrendelte, hogy Buda
vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az
egész katolikus világ évente
emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az
egyetemes egyház augusztus 16-án tart. Később az
egyházi ünnepek számának
csökkentésével ez a nap kimaradt, és csak Mária Terézia rendelte el újra a Szent
István-nap megtartását, és
azt nemzeti ünnepként a
naptárakba is felvétette.
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú
ideig nem tarthatták meg
a nemzeti ünnepet, hiszen
Szent István a független magyar állam szimbóluma volt.
Először 1860-ban ünnepelhették meg újra azt a napot,
amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált, majd az
1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte
régi fényét.
A két világháború között
az ünneplés egyszerre volt
a magyar államiság szimbóluma, és kiegészült azzal az
össznemzeti célkitűzéssel,
ami a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország
visszaállítására
emlékeztetett folyamatosan. Augusztus 20-át 1947-ig még
egyházi ünnepként ünnepelhették nyilvánosan.
A kommunista rendszer
számára az ünnep vallási
és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható, de teljes
megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem
látta célszerűnek, és ahogy
az a tisztán vallási ünnepek
egy részével történt, inkább
tartalmilag újította meg. Először az új kenyér ünnepének
nevezték el augusztus 20-át,
majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új – szocialista – államalapítást, 1949.
augusztus 20-ra időzítették.

2016. augusztus
Ezután 1949-1989 között
augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték.
A rendszerváltozással ismét
felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent
Jobb-körmenetet.
Szent István ünnepének
igazi rehabilitációja 1991ben történt meg: az első
szabad választáson létrejött
Országgyűlés 1991. március
5-i döntése a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20., október 23. – közül
Szent István napját emelte a
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
/forrás: ujszo.com/

napjairól, tilalmairól, a kenyérsütés egyes fázisaihoz
számos mágikus kísérő cselekmény párosul. A kenyér
megszegését és fogyasztását szabályozó előírások és
tilalmak a kenyér tiszteletét
tükrözték. Augusztus 20-án,
István napon, az új kenyér
köszöntésekor számos helyen tartanak összejöveteleket, baráti találkozókat,
búcsúkat.

AUGUSZTUS 24.
SZENT BERTALAN NAPJA

Nemzeti ünnepünkön, 1949
óta az új kenyér ünnepét is
megtartjuk. Igaz ugyan, hogy
bevezetése politikai akarat
és nem szokás vagy néphagyomány útján történt, a
„mesterséges hagyomány”
találkozott a szélesebb ré-

Bertalan napja őszkezdő időpont. Ekkor fordul a munkák
sora: a gabona betakarítását az őszi szántás, vetés, a
termények begyűjtése, s a
szüret váltja fel. Bertalan a
szőlőhegyek védszentje lett
Pannóniában. Bertalan napján kezdődik a harc a szőlőkben a seregélyek ellen,
s mint mondják, Bertalan a
nyúzókésével a szüretre, a
szőlőfürtök lemetszésére készülődik.
Bertalan Jézus 12 apostolainak egyike volt. Ezt a

tegek értékrendjével, így elfogadott hagyománnyá vált
ünneplése. A hagyomány
mélyebb eredetét azért igazolja az is, hogy a székely
naptárban augusztus az új
kenyér hava. Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal
átkötött kenyér.
A kenyérrel kapcsolatban különböző hiedelmek
és mágikus eljárások éltek.
A kenyérsütés lehetséges

napot a néphagyomány általában az ősz kezdő napjának
tekinti és számos hiedelem
és szokás fűződik hozzá.
A nyár befejeződése miatti
szomorúságot azonban sok
helyütt vigaszul összekötik a
betakarítás, a szüret megünneplésével is, bízva abban,
hogy a következő esztendő
még több jót hoz.
Kerényi Zoltán
mb. felelő szerkesztő

AUGUSZTUS 20-A
EGYÚTTAL AZ ÚJ KENYÉR
ÜNNEPE IS
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Lapunk idén már másodszor ad tájékoztatást a Katonatelepen működő szervezetek, alapítványok éves
közpénz felhasználásáról.
A tavalyi értetlenség és
huzavona után az idén minden szervezet időben, pontosan, kimerítően adott
tájékoztatást. KÖSZÖNET
nekik és megírójuknak. A
különböző adatok, táblázatok olvasásához és megértéséhez két megjegyzést
kell közreadni.
Az első, hogy az összes felhasználás az u.n. képviselői
keretből származik. Ez a keret
a mi esetünkben a 15 körzetből az egyik legnagyobb, ha
nem a legnagyobb. Ez képviselőnk érdekérvényesítési képességét dicséri.
Szerződés száma

16419-6/2015

NYÍLT LAPOK:
A másik szintén igen jelentős városi döntés, hogy
a beruházásokra fordított
képviselői kerethez a város ugyanannyit hozzátesz,
vagyis dupla értékkel számolhatunk. Ezek tükrében a
2015 év beszámolói:
Az ÓVODA alapítványa:
Katona Zs. u. telephely
eszközbeszerzésre 59.800
Ft, ebből 2 db. szőnyeget vettek az óvó nénik,
– Platán u. telephely udvari gumiburkolat készítésére
1.882.532 Ft, ebből egy kb.
200 m2-es nagyon rossz állapotban lévő betonos részt

Szerződés tartalma

LED TV (fiúk)
LED TV (lányok)
Motoros fűkasza
Katonatelepi Közügyek
Üzemanyag és kenőolaj
Szüreti Nap

Összegek (Ft)

56.250
56.250
87.500
515.493
50.000
400.000

tudtunk lefedetni gumilapokkal, ahol a gyerekek kis
autózhatnak, rollerezhetnek,
futóbiciklizhetnek most már
biztonságos terepen. Mozgás foglalkozás megtartására is lehetőség van jó idő
esetén.
MATHIÁSZ JÁNOS iskola
alapítványa:
Az
iskola
alapítványa
400.000 Forintot kapott a
Részönkormányzattól eszközvásárlásra, ebből iskolai
bútorokat vásároltunk az aulába (asztalokat és székeket)
az iskolai rajz szakkörnek
elsősorban és egyéb kiscsoportos és szabadidős fogBeszerzés
határideje
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lalkozások megtartásához.
Nagyon szépek a bútorok,
modernek, és az aula igazán
otthonos lett így.
A KTSE 100.000 Ft-ot kapott szerelésre, elszámoltak
vele.
POLGÁRŐRSÉG: A polgárőrség részletes mérlegbeszámolót, tavalyi tevékenységükről,
komoly
statisztikai adatokat küldött
szerkesztőségünknek. Az ő
munkájukról
érdemesnek
tartunk a szeptemberi számban egy kimerítő beszámolót
tartani. Ez most itt helyhiány
miatt nem fér be, de munkájuk nagy érdeme, hogy Katonatelep biztonságos hely!
KATONATELEP IFJÚSÁGÁÉRT alapítvány táblázata beszédes és pontos:

Elszámolás
határideje

Elszámolt
összeg (Ft)

Visszafizetett
összeg (Ft)

56.250
56.250
87.500
515.493
50.000
400.000

2015. 12. 31.

2016. 01. 15.

87.500

2015. 12. 31.

2016. 01. 15.

87.500

16419-12/2015

Motoros fűkasza

16419-16/2015

Működési ktg. és a Katona Zs.
Emlékpark fejlesztése
LED TV (fiúk)
LED TV (lányok)
Katonatelepi Közügyek

205.500

2015. 12. 31.

2016. 01. 15.

205.500

56.250
56.250
200.000

2016. 04. 30.

2016. 04. 30.

56.250
56.250
187.452

Katona Zs. Emlékpark fejlesztése fiatalok bevonásával
Katona Zs. és Mathiász J. emlékének ápolása

60.000
40.000
60.000
40.000

2015. 12. 31.
2016. 03. 15.
2015. 12. 31.
2016. 03. 15.

2016. 01. 15.
2016. 03. 30.
2016. 01. 15.
2016. 03. 30.

60.000
36.000
60.000

23332-16/2015
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12.548

4.000
40.000

ELŐZETES FELHÍVÁS A KATONATELEPI KÖZÖSSÉG FELÉ
Mint eddig minden évben, 2016-ban is meg szeretnénk rendezni a Szüreti Napot. A rendezvény időpontja már fix:
2016. szeptember 24. szombat. A helyszín, és még több részlet is bizonytalan, de az érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk a Facebook csoportban, valamint a Katonatelepi Közügyek szeptember elején megjelenő számában, esetleg
szórólapokon is.

KATONATELEPI KÖZÜGYEK
Kiadó: Kecskemét Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, 6000 Kecskemét, Katona Zs. u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János a kuratórium elnöke
Felelős szerkesztő: dr. Kerényi Zoltán Olvasó szerkesztő: Balasi Franciska
Szerkesztő Bizottság: Borsos Mihály, Kisberk Hella, id. Tóth Viktor
Rovatvezetők: dr. Kerényi Zoltán (kertünk-házunk);Kisberk Hella (oktatás); Obbágy Tiborné Netti (óvoda);
Laczay András (hit és erkölcs); Lakosa Zsolt (sport); Lázár János (Katonatelepi Íjúságért Alapítvány);
dr. Mezős Ottó (jog); Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)
Nyomdai munka: Pendeprint Kft., Nagykőrös, Készült 1000 példányban
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Katonatelepi településközpont fejlesztése
Katonatelepen évek óta szeretnénk egy olyan „településközpontot” kialakítani, amely
a városrész sajátos helyzetéhez igazodva nyújtana megoldást arra, hogy különböző
közösségi funkciók mindenki
által jól megközelíthetően
helyet kaphassanak. Ennek
a közösségszervező munkának volt része a sporttelep
területének a Platán utca
melletti területen történő elhelyezése, az óvoda melletti
kisgyermekes játszótér rendezése, a Zsigmond Ferenc
utca és a 441-es út között
húzódó véderdő felújítási
munkáinak elindítása, a TRT
módosításának kezdeményezése a vasút melletti lakóterületek Ceglédi útra történő
kikötéseinek felülvizsgálatára, valamint a Lombos utcai
közpark (szerk. megj.: Katona Zsigmond Emlékpark)
rendezésének megkezdése.

Ez utóbbira még 2015 év
elején készült egy zöldfelület
fejlesztési koncepció, amelyet
a sporttelepen megkezdett
műfüves labdapálya építése
jócskán felülírt, hiszen így ebben a közparkban már sportolási funkciók elhelyezése nem
vált szükségessé. A park rendezésének első lépéseként így
a gépjármű átközlekedés felszámolása, gyalogos közforgalmi járda kiépítése történt.
A járda időközben elkészült,
mellette a közvilágítási kábel
lefektetésre került, a kandeláberek a szükséges engedélyek
beszerzését követően hamarosan elhelyezésre kerülnek.
A park zöldfelületeinek felújítását szeretnénk már az
ősz folyamán folytatni, ehhez
szükség lesz a korábban itt
már kialakított kút és elektromos csatlakozás üzembe helyezése és üzembeadása.
A Ceglédi út melletti vé-

derdő
felújítási
munkái
várhatóan az év végén kezdődnek meg. Reményeink
szerint a fakitermelést követően az új telepítésű erdőállomány már számolni fog a
kialakult közlekedési kapcsolatok rendezésével, távlati rekreációs funkciók kialakíthatóságával. a munkák
végrehajtását úgy tervezzük,
hogy a véderdő funkció a
legfolyamatosabban megmaradhasson és ellássa zaj- és
talajvédelmi szerepét.
Mindezekkel párhuzamosan több pályázati forrás
tekintetében is szeretnénk
központi forrást igénybe
venni a településközponti
közterületek – zöldfelületek
formálására, rendezésére,
újraszervezésére. Mindezekhez feltétlenül szükséges
lesz az itt élők véleményének, kérésének, javaslatának
megismerése, koncepcioná-

Állandó fogadóórát nem tartok. Időpont egyeztetés után
bárhol és bármikor személyesen is szívesen állok rendelkezésre.
hunfalu@gmail.com
Tel. +36 30 621 0898
lis összerendezése, melyben
segítségükre feltétlenül számítok.
Falu György

Fejlemények faleváltás ügyben
Amint korábban többször is írtam róla, belevágtunk
a véderdő faállományának leváltásába. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy csakis olyan beavatkozást
végezhetünk, ami az üzemtervben a szakhatóság által elő van írva. A dolgot bonyolítja, hogy a kitaposott útcsatlakozások nincsenek a TRT-ben ábrázolva,
így gyakorlatilag fenekestül fordítunk fel minden elképzelhető dokumentumot. Igazítunk az üzemterven,
TRT-t módosítunk. Eddig többszöri tárgyalásokat folytattunk a KEFAG Zrt.-vel, az Erdészeti Szakhatósággal,
Magyar Közúttal.
Azt is jeleztem már, hogy
ez a faleváltási folyamat sok
éven keresztül tart majd. Jelen pillanatban a 320 C és D
erdőtagok végfelhasználása
és újra telepítése van előírva.
Ha ezen túl leszünk, szükséges lesz az üzemterv módosítását
kezdeményezni,
– de ennyire ne szaladjunk
előre.(Szerkesztői megjegyzés: az előzmények és térképek megtalálhatók a Katonatelepi Közügyek II. évf. 3.
számában)
Célként
meghatároztuk,
hogy a nyárfák helyett olyan
állományt telepítünk, amely
nem csak a zaj,- és porvédelmi feladatot látja el, hanem

közjóléti szerepet is kaphat
a későbbiek során.
Ezen cél megvalósítása érdekében tárgyalások folynak
az üzemterv végrehajtására
szerződött partnerünkkel, a
KEFAG Zrt.-vel annak érdekében, hogy azt a célt úgy valósítsuk meg, hogy közben a
település zaj –és porvédelmi
szempontjai is érvényesüljenek. Az általunk javasolt „felezős” módszert nem fogadta
kitörő lelkesedés, ráadásul
az állomány felének a kivágása és újratelepítése mintegy 1,5-szer drágább lett
volna, mintha mindkét tagot
egyben kivágjuk. A megbeszélések eredményeként az
a megoldás született, hogy

a 441-es út melletti területen az annak szélesítésére
szánt mintegy 12 m-es sávot
letermelve nem szedjük ki a
gyökereket, hanem engedjük
a gyökér-sarjak felnövését.
Ezzel a módszerrel egy év
alatt kellően záródó zöldfelület védi majd a lakóövezetet a zajtól, portól. Ráadásul
a terület frissen ültetett állománya számára sem lesz
konkurencia a vízhez jutásban és árnyékot sem kap.
A nyárfák helyett a következő fajok kerültek szóba:
Kőris (kb. 70%, elegy fajai
30% (pld. juhar, hárs, tölgy,
lepényfa, erdei gyümölcsök,
kökény, mezei szil, kislevelű
hárs, stb.)
Ilyen mélységű közös gondolkodás az erdészeti üzemterv végrehajtásával kapcsolatban még nem volt a
városban, ezért talán kicsit
nehézkesebben megy. De az
első lépések után a jövőben
már úgy ülünk le egymással, hogy mindenki ismeri
tárgyaló partnerét, ismeri
annak gondolkodás módját,
elvárásait.

Helyszíni bejárást is tartottunk, ahol már a szakhatóság is részt vett. A fentieket annyival egészítettük
ki, hogy a 320 E erdőtagot is
beemeljük a projektbe.
Minden mindennel ös�szefügg, tehát azt, hogy van
több út is, ami látszólag út,
de a térképen nem szerepel,
szintén most kell kezelnünk.
Ebből egy érintett a mostani felújításban. Ez pedig az
orvosi rendelőtől a Ceglédi
útig vezető kitaposott földes
terület. Ami ugyan útnak
látszik, mégsem az. Az erdészet és a KEFAG ugyanis
a hatályos telekszerkezet
alapján végzi a munkát, így
ezt a területet is felszántanák és beültetnék. A jelenleg
módosítás alatt álló TRT-re
hivatkozva ezt talán sikerül
elkerülni. Szóval, nem egyszerű ez, nagyon sok mindenre kell figyelni. Az biztos,
hogy már az idei évben elkezdődik a munka.
A fejleményekről természetesen továbbra is beszámolok az újság hasábjain
keresztül.
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Eredményes tanévet zárt a Mathiász iskola
Az iskola rendezvényekre
meghívást kaptak különböző
szervezetek képviselői, akik
bemutatták mindennapi munkájukat elméletben és gyakorlatban is – Rendőrség, Tűzoltóság, Kórház. A gyerekek
nagyon élvezték ezeket a programokat, mert kipróbálhattak
több tevékenységet.
Tanulmányi eredmények:
Kitűnő tanuló: 24 fő
Jeles tanuló: 18 fő
Bukás pótvizsga lehetőséggel: 3 fő
Bukás évismétléssel: 1 fő
Előző tanévi kompetenciaeredmények értékelése:
Matematika 6. osztály
A mérésben részt vett többi
iskola közül országosan 3,8%
jobban, 35,6% gyengébben
teljesített telephelyünknél. A
megyeszékhelyi kis általános
iskolák közül 4,6% teljesített
jobban nálunk, 55,8% pedig
gyengébb eredményt ért el. 1.
szint alatt nincs tanuló. A 2.3.-4. szinten ugyanannyi tanuló van. A legjobban teljesítő a
6. szinten van. Nincs szignifikáns változás a teljesítményben a korábbi évekhez képest,
de fokozatos emelkedés figyelhető meg.
Szövegértés, 6. osztály
A mérésben részt vett többi
iskola közül országosan 5%-a
jobban, 25%-a gyengébben teljesített a mi telephelyünknél.
A megyeszékhelyi kis általános iskolák közül egy sem teljesített jobban nálunk, 46,5%
pedig gyengébben. 1. szint
alatt nincs tanuló. 1 tanuló van
az 7. szinten. A tanulók zöme
a 3. és 4. szinten teljesített. A
2015-ös eredmény a 2011-es
évéhez képest szignifikánsan
magasabb. a többi évhez viszonyítva is fokozatos javulás
mutatható ki.
Az idei évben működő
szakkörök:
Informatika
szakkör:Két

6. osztály
matematika
6. osztály
szövegértés

csoportban heti 1 órában tartott Baráth József informatika
szakkört az alsó tagozatban. A
felső tagozatosok részt vettek
a „Mozgó diák” prezentációkészítő versenyen, döntőbe
jutottak.
Dráma szakkör: Heti 2
órában tartott Gaál Zsuzsanna dráma szakkör. A szakkör
tagjai az év folyamán több
iskolai program alkalmával
adtak ünnepi műsort. Az alsó
tagozatos órákon érzékszervi
fejlesztő játékokat, gyorsaság
- megfigyelőképesség- ritmuskészség fejlesztő játékokat,
beszédkészség fejlesztést, ritmusérzék fejlesztést végeztek.
A felső tagozatos és szakköri
órákon ezekhez társulnak még
rögtönzéses, ön-és társismereti játékok.
Művészeti szakkör: Az év
folyamán, számtalan pályázaton vettek részt és „zsebelték
be” a legjobbaknak járó I. II.
III. helyezéseket és különdíjakat. Az iskola 2 rajzpályázatot
hirdetett és bonyolított le. A
„Gyermekvilág” Megyei rajzpályázatot iskoláskorúak számára és a „Nyitnikék” című
óvodásoknak szóló városi
szintű rajzpályázatot.
A Katonatelepi Fiókkönyvtár
2016. október 10-én ünnepeli
majd fennállásának második évfordulóját, tehát másfél éve nyújt könyvtári szolgáltatást a Mathiász János
Általános Iskola diákjainak,
pedagógusainak, dolgozóinak
és a városrész lakosságának

Standardizált képességpontok átlaga
Mathiász
Országos
Megyeszékhelyi
kis ált.isk.
1554
1497
1422
+57
+102
1522
+34

1488
+133

1389

Folytatás a 6. oldalon!

A 2015/2016-os tanév végén az iskola tanulói létszáma
158 tanuló. Pedagógusaink létszáma 15 fő. A jelenlegi
pedagóguslétszám évek óta nem változott. Az idei tanévben valamennyi pedagógus a maximálisan engedélyezett
óraszámban dolgozott. A felső tagozatban 4 pedagógus
van, akik a felsős óratömeget nem tudták ellátni, mert
az előző tanévhez képest 1 felsős évfolyammal bővült
az iskola, ezért az alsós tanítók tanítottak fel 5. és 6.
évfolyamra.
A 2013/2014-es tanévben a matematikát. Csepesz Ilona
felmenő rendszerben beveze- távozása után, felvállalta a 8.
tésre került óraszám emelke- osztályban az osztályfőnöki
dések a jövő tanévben elérik szervezési feladatokat.
valamennyi évfolyamot. ÓraValamennyi pedagógus tagja
számemelések történtek alsó a Corvina valamely szakmai
tagozatban matematika, test- munkaközösségének. Részt
nevelés, angol, környezetisme- vett az iskola valamennyi peret, ének tantárgyakból, felső dagógusa a Corvinás Szakmai
tagozaton pedig matematika, napon, ahol óra látogatásokra
magyar és angol tárgyakból. és előadások meghallgatáFelső tagozaton az óraszá- sára volt lehetőség. Az alsó
memeléseket a kompetencia- tagozatban működik humán
mérések és a továbbtanulási és reál munkaközösség. Év
mutatók indokolták. Így 4 év elején az alakuló ülésen, megalatt 62-vel nőtt az iskola ta- tervezik az éves programot. A
nulóinak heti összes óraszá- II. félévben munkaközösségi
ma, mely feladatot ugyanazzal foglalkozást tartottak, a Cora pedagóguslétszámmal kell vinás mérések előkészítésére
tudni ellátni.
és lebonyolítására.
Az alsó tagozatban 8 kolléga
A tanévre betervezett feldolgozik a négy évfolyamon. adatokat, célkitűzéseket telPárban végzik el az egész jesítette az iskola közössége.
napos (d.u. 4 óráig tartó) Rendezvények szervezésében,
feladatokat. A felső tagozat- lebonyolításában mindenki akban 4 szakos tanár van teljes tívan részt vett. Az ünnepélyek
óraszámban. Ők azok, akik a színvonalasak, korosztálynak
teljes felső tagozatra háruló megfelelőek voltak. Az iskotanítás melletti egyéb; (ver- la tanulóink több alkalommal
senyek, programok, iskolai szerepeltek városi rendezvérendezvények, egyéb szerve- nyeken.
zési) feladatokat már erejükön
A beiskolázás segítése érfelül végzik úgy, hogy Bognár dekében foglalkozásokat tarÉva 1 teljes napot áttanít a tottak az alsós pedagógusok
Kertvárosba és osztályfőnök, a leendő elsősök számára.
valamint az iskola művészeti Az egészséges életmódra neéletével kapcsolatos igen szél- velést segítették a védőnő
eskörű feladatait végzi. Lako- által megtartott előadások,
sa Zsolt testnevelő szervezi, osztályfőnöki órák. A pályairányítja az iskola valamennyi választás elősegítése érdekésporttal kapcsolatos igen ki- ben rendhagyó osztályfőnöki
terjedt feladatkörét, és osz- órákon vehettek részt a 7-8.
tályfőnök. Bónáné Zsigmond osztály tanulói a PályaválaszZsuzsanna igazgató helyettesi, tási Tanácsadó munkatársai
osztályfőnöki, Közalkalmazot- irányításával..
ti Tanácsi feladatokat látott
A szülőkkel a kapcsolatot
el, szervezte a kompetencia- rendszeres és folyamatos volt.
méréseket. Ezen felül Kunné Nyílt tanítási napok keretében
Pap Éva látta el a gyógypeda- lehetőséget kaptak a szülők
gógusi munkáját megosztva a tanórákra való látogatásra.
végzi a Mátyás Iskolával. Kis- Rendezvényeken –Szüreti nap,
berk Hella tagintézmény-ve- Egészségnap, Farsang, Csalázető az idei megnövekedett di nap- szép számmal vettek
óraszámok miatt már nem részt a szülők, segítettek a
csak az alsóban, hanem egy programok sikeres lebonyolífelsős osztályban is tanította tásában.

Folytatás az 5. oldalról
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egyaránt. Ebben a tanévben
a könyvtár összesen 195 napot volt nyitva, beleszámítva
a szombatokat és az iskolai
tanszüneteket is. A könyvtár
egész évben várja látogatóit,
kivéve decemberben a két ünnep között. A tanév során 773
alkalommal összesen 1752
dokumentumot kölcsönöztek
ki a gyerekek. A 14 éven felüli
kölcsönzés statisztikája a következő: 599 alkalommal 1704
dokumentum. Legnépszerűbb
szolgáltatása a könyvtárnak az
ingyenes és korlátlan internet
használat. Ebben a tanévben
megtörtént a számítógépek
teljes cseréje, 4+1 új, Fujitsu
Esprimo P2560 gép került beüzemelésre, Windows 10 operációs rendszerrel. Jelenleg
összesen 285 regisztrált tagja
van a fiókkönyvtárnak. A Mathiász János Általános Iskola
158 diákjából 127-en iratkoztak be szülő vagy gondviselő
kezességével. Az alsó tagozatosak 72-en, a felsősök 55-en.
A könyvtár csoportos foglalkozásokat is szokott iskolásoknak szervezni. Egyrészt igazodik a pedagógusok igényeihez,
másrészt igyekszik részt venni
a városi, megyei és országos
szintű könyvtári rendezvényeken is. Augusztusban, még a
tanév kezdete előtt a leendő
első osztályosok részt vettek
egy bemutató órán, ahol megismerték a könyvtárhasználat
szabályait. Az őszi Könyvtári
Napokon a Mesél a múlt című
foglalkozással várta látogatóit
a könyvtár, decemberben itt
zajlott a városi mesemondó
egyik fordulója. Áprilisban a
könyvtár által vásárolt televízió átadásán vettek részt
a negyedikesek. A televízió
hasznos a foglalkozások során
is, legutóbb az internethasználat veszélyeiről szóló rövid
rajzfilmeket nézhették meg a
diákok. A 4. osztályosok minden hónapban jelentkeztek valamilyen foglalkozásra.
Az iskolai alapítványa az
idei évben is jól működött,
VTP pályázatokat adtuk be
az alapítványon keresztül, és
fogadta az alapítvány a részönkormányzati támogatást
illetve az 1% felajánlásokat.
Iskolai kirándulásokat, rendezvényeket támogatott.
A sikeres beiskolázás érdekében minden év őszén

„Ovi-suli” foglalkozások indulnak havi rendszerességgel,
melyet a leendő 1. osztályos
tanító vezet. Az óvodások
részt vesznek iskolai rendezvényeinken,
műsorainkon,
meghívott vendégek előadásain, szülői értekezleten tájékoztatás történik az iskolába
készülő gyermekek szüleinek.
Nyílt nap alkalmával lehetőség van megtekinteni tanórákat, betekintést nyerhetnek
a szülők szakköri, sport és
zenei foglalkozásokba, bemutatja az iskola – egyébként
jó – technikai, informatikai
stb. felszereltségét. A beiratkozáskor 22 tanköteles gyermeket írattak be iskolánkba.
18fő nyolcadikos tanuló hagyja el az iskolát, a beérkező
első osztályosokkal a jövő
évi induló tervezett létszám
163. Az iskola létszáma az
elmúlt néhány év során folyamatosan emelkedik. Nyolcadik osztályosok közül 9 fő
szakközépiskolában
illetve
szakgimnáziumban folytatja tanulmányait (Kada Elek
Szakközépiskola,
ÁFEOSZ,
Katedra, Gáspár András
Szakközépiskola) és 9-en
szakiskolában (Kandó Kálmán Szakiskola, Kocsis Pál
Szakiskola, Petőfi Gépészeti
Szakiskola) tanulnak tovább.
Az iskola Facebook oldala
nagyon látogatott, arra folyamatosan felkerülnek az iskola
életével, programjaival, sporteredményeivel és egyéb versenyekkel kapcsolatos képes
beszámolók. Facebook címe:
MathiÁsz Diákok
Az iskola a jövő tanévben
ünnepli 120 éves jubileumát.
Ez alkalomból évkönyv kiadása van betervezve.
Három évvel ezelőtt alakult
meg a Mercedesz Benz Kosárlabda Akadémia. Célja a kosárlabda utánpótlás „kinevelése”. Az iskolában egyébként
is régi múltra tekint vissza a
kosárlabda sport oktatása, de
a városban az elsők között

2016. augusztus

kötött együttműködési megállapodást az akadémiával. A
megállapodással lehetőséget
kaptak a kosárlabda sport
iránt elkötelezett tanulók a
napi szintű edzések helyben,
saját
tornacsarnokunkban
való megszervezése. Az akadémia támogatja versenyeztetésüket,
utaztatásukat,
sporteszközöket,
mezeket,
sportfelszereléseket kaptak
a gyerekek. Az együttműködés nagyon sikeres, hiszen az
idei évben már két utánpótlás
csapat is országos döntős.
Lehetőség van arra is, hogy
a kosárlabda sportot már 1.
osztálytól kezdve kipróbálhassák a gyerekek. A MKOSZ
„Dobj kosárba” keretein belül
edzések folynak a legkisebbeknek is itt helyben.
Zenetanulásra is lehetőség
van itt az iskolában. Legrégebbi hagyománya a citeraoktatásnak van. Nagyon jó
a kapcsolat a Líra Alapfokú
Művészeti Iskolával. A velük kötött együttműködési
megállapodás révén az itt
tanulóknak zenetanulási lehetőséget biztosítanak. Az
elmúlt években fokozatosan
nőtt a zenét tanulók száma.
Már két citerazenekara is
van az iskolának két korosztályban. Ők nem csak iskolai
rendezvényeken, hanem városi kulturális rendezvényeken
is rendszeresen szerepelnek.
Az idősebb korosztályosok
országos népzenei versenyen
„Aranypáva” díjat nyertek.
A művészeti oktatáson belül a rajz műhely munkája
kiemelkedő az iskolánkban.
Megszámlálhatatlan városi,
megyei, országos, sőt nemzetközi díjat nyertek a „rajzosok”.
Az iskola is hirdet versenyeket. „Gyermekvilág” elnevezésű iskolásoknak szóló
megyei rajzverseny 20 éves
hagyományra tekint vissza,
de az elmúlt években „MathiÁSZ-MatekÁSZ”
címmel

matematika levelező versenyt
és „Nyitnikék” címmel óvodásoknak szóló városi rajzversenyt is meghirdetett és
lebonyolított az iskola. Valamennyi verseny és program
lebonyolításához az anyagi fedezetet pályázati forrásokból
sikerült biztosítani.
Az évek során sikerült jó
kapcsolatot kialakítani a régi
Mathiász telepen működő
Szőlészeti Borászati Kutató Állomással. Vannak közös
rendezvények, ahol a gyerek
szerepelnek, ősszel az alsósok szüretelni mehetnek.
A felsős természetismereti
szakkör is rendszeresen ellátogat a Kutató Állomásra.
Az iskola helyt ad „Nyugdíjas Klub” foglalkozásoknak, a
sportcsarnokban felnőtteknek
is lehetőség van sportolásra.
Helyet biztosít falusi szintű
tájékoztatóknak,
fórumoknak. Jó a kapcsolata az intézménynek a helyi képviselővel.
Jó a kapcsolat Kecskemét
kulturális
Intézményeivel,
ezek programjaira a tanulók
rendszeresen ellátogatnak. A
Kecskeméti Kulturális Közalapítvány karácsonykor Katonatelepen tartott jótékonysági ebédet, erre az iskola
sportcsarnokát választották
helyszínül. A Kecskeméti Vöröskereszttel együttműködve
évente két alkalommal került
megszervezésre Katonatelepen véradás.
Míg néhány évvel ezelőtt a
délutáni foglalkozásokon ös�szevont napközi működött,
ma már mind a négy alsós
évfolyamon önálló napközis
csoportok működnek, a tanítók „párban” dolgoznak és
segítik egymás munkáját. További cél volt az anyanyelvi
kommunikációs képességek,
ezen belül a szókincs, szóbeli-írásbeli kifejezőképesség,
szövegértés fejlesztése. Ennek érdekében a tavalyi tanévben felmenő rendszerben
bevezetésre került felső ta-
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gozatban a szövegértés mint
tantárgy tanítása. A matematikai kompetencia területén az
elemi gondolkodás, rendszerező és kombinatív képességek fejlesztése is fontos célként fogalmazódott meg. Az
országos mérések idei eredményei azt mutatják, hogy jó
eredmény született ezen a
területen. A tehetséges tanulók matematika versenyeken
dobogós helyeket szereztek.
8. osztályos tanulók központi
eredményeik alapján bejutottak az általuk választott szakközép és szakgimnáziumokba. Az iskola kiemelt feladata
a sikeres továbbtanuláshoz
szükséges alapképességek,

és készségek kialakítása,
megszilárdítása.
Egységes
Corvinás értékelő rendszer
alapján történik a tanulók
munkájának értékelése.
A pályázatok folyamatos
nyomon követése és a kínálkozó lehetőségek kihasználása alapvető feladat. Az elmúlt
évben 11 pályázatot nyújtott
be az iskola a Városi Támogatási Program keretében,
amelyből 8 nyertes pályázat
lett. Ez anyagi fedezetet jelentett az iskolai rendezvények,
versenyek
lebonyolítására,
továbbképzési
lehetőséget
adott, iskolaszépítésre is
anyagi fedezetet biztosított.
Nem kosárlabda jellegű spor-

teszközök fejlesztésére két
alkalommal nyílt lehetőség,
emellett az Akadémia a kosárlabdásokat folyamatosan
ellátja sportszerekkel.
Az előző évekhez képest
a részönkormányzati támogatásból is sikerült az iskola
javára többet adni. Az idei
tanévben 400.000 Ft-ból iskolai bútorok kerültek beszerzésre. Az idei pénzelosztásoknál 500.000 Ft beruházás
jellegű támogatást kapott az
iskola melyet a város további
500.000 Ft-tal kiegészített.
Így az aula és a folyosó egy
része kőburkolatot kaphat a
most meglévő linóleum burkolat helyett.
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1éve TIOP pályázaton informatikai eszközbeszerzés
történt, 5 új laptopot kapott
az iskola. Az idei tanévben,
az informatika teremben valamennyi gép KLIK pályázat
révén újakra lett lecserélve.
19db DELL OPTIPLEX 3020
PC csomag, 19 db billentyűzet, 6db HP Pro Display
P222 monitor, és 1 db HP
2530-24G switch-et tartalmazott a pályázati csomag. Az
idei évre még az iskola teljes
villamoshálózatának korszerűsítése van beütemezve kb.
5millió Ft értékben.
Kisberk Hella
intézményvezető

IRODALMI PÁLYÁZAT
Korábbi lapszámainkban meghirdettünk az iskola diákjai
számára egy irodalmi pályázatot, amely az ifjabb generáció
íráskészségét, gondolataik kifejezését hivatott megmutatni
és ösztönözni őket, hogy ne csak passzív tudásanyagot szerezzenek az internet világából, hanem saját véleményük,
a világról alkotott képük is formát kapjon. A beérkezett
pályamunkák elbírálása egy 3 tagú szakértő bizottság

Mátraházai kirándulás
Tavaly Mátraházán voltunk
kirándulni, az iskolával. Az
egész iskolai éveim alatt eddig, ez volt a legjobb kirándulás.
Hétfőn indultunk 7órákkor busszal. Buszon nagyon
jó hangulatban telt az út,
sokat nevettünk, filmet néztünk, és zenét hallgatunk. A
buszon Betti mellett ültem,
mögöttünk Máté és Olivér,
előttünk Ági és Edina. A fiúk
nem az osztálytársaink, egy
évvel fiatalabbak nálunk, de
ettől függetlenül nagyon jól
elszórakoztunk velük. Két óra
utazás után, megálltunk egy
bevásárlóközpont parkolójában pihenni, enni. Volt aki bement és vásárolt a Tesco-ban,
de a csoport nagy részével
az egyikfa alá ültünk hűsölni.
Amikor mindenki készen állt
arra, hogy maradék utat megtegyük a szállásig, akkor elindultunk. Mindenki izgult, hogy
milyen a szállás, ahol aludni fogunk. Egy kis buszozás
után megérkeztünk a szállásra. Zsolt bácsi, aki az egyik

főszervezője a kirándulásnak
leszállta buszról és szólt az
ottani tulajoknak, hogy megérkeztünk. A kaput kinyitották és a busz nehézkesen. de
végül bebírt állni az udvarba. Ezután mindenki leszállt
buszról és megfogta a csomagját. Sajnálattal hallottuk,
hogy a kisfaházak nincsenek
még kitakarítva, mert az előző csoport nem rég mentei.
Viszont a főépületbe is voltak
szobák így volt egy párdiák és
tanár, akik el tudták foglalni
a szobájukat. Ezután, tanár
úr mondta, hogy felmegyünk
túrázni a Kékes-tetőre. A hír
hallatán mindenki befújta magát kullancsriasztóval, hogy
ne menjen belénk a kullancs.
Busszal mentünk fel, és nagyon izgalmas volt, mert láttuk, hogy egyre magasabban
lettünk. Felértünk és volt egy
bazár, ahol lehetet ajándékot
venni. Mindenki fényképezkedett a Kékes szobornál. A
csoport egy része felment a
kilátóba, és a csoport másik
része lent maradt.

(Kisberk Hella, Laczay András, id. Tóth Viktor), közreműködésével jelenleg is folyik, néhány héten belül eredményhirdetés várható. A legjobb munkákból válogatva, minden
számban igyekszünk a jobbakat megjeleníteni, még a hivatalos zsűrizés előtt (A döntésig természetesen anonim
módon). Most két újabb írást teszünk közkinccsé az eddig
beérkezett írások közül
Egy kis idő múlva leérkeztek a többiek is, és elkezdtünk
visszamenni a túra útvonalon.
Miután visszaértünk a szállásra a fárasztó túra után,
elfoglaltuk a kitakarított faházakat. Egy faházban négyen „laktunk”. Estére a fiúk
megcsinálták a tábortüzet, és
sütöttünk: hagymát, virslit,
kolbászt, szalonnát, és pillecukrot.
Eljött az este. Mindenki
visszavonult az alvóhelyére.
Mi az osztálytársaimmal kilopóztunk a sötétbe és kint
nagyon sokáig beszélgettünk.
Mindenki elmesélte, hogy mi
tetszett neki az napfolyamán
és meghitt hangulatban telt
az idő. Később kijött az akkori
osztályfőnökünk Ica néni, és
ő is becsatlakozott a beszélgetésbe. Ahogy közeledett az
éjfél, úgy küldött be a házikókba minket a tanárnő. Ica
néni végigjárt minden kisházat és mindenkit egyesével elaltatott. Mi persze csak
színleltük, hogy alszunk. Amikor már látszólagosan mindenki elaludt akkor Ica néni
is lefeküdt aludni. A csajokkal
nagyon sokáig fent voltunk

nevetgéltünk, és beszélgettünk. Végül mi is lefeküdtünk
aludni.
Reggel 8 óra körül mindenki felébredt, és rendbe raktuk
a faházakat, a tanár úr végig
nézte, hogy minden rendbe
van-e rakva a házakban. Később 9-10 fele elindultunk a
busszal. Kevés buszozás után
megálltunk és újabb túrába
kezdtünk. Erdőn keresztül
mentünk. Az út közben láttunk
kis patakot és ott megálltunk
pihenni. Amikor már mindenki kipihente magát elindultunk
befejezni a túrát. Túrát követően elmentünk az Adrenalin
parkba ott boboztunk és még
egy csomó „játékkal” játszottunk. Később egy vendéglőhöz
érve megebédeltünk. Ebéd
után felültünk a buszra és
lassan elindultunk hazafelé.
Útközben megálltunk fagyizni.
Fagyizást követően nem
várt ránk más, mint hogy elinduljunk haza. A buszon, mint
mindig, jó hangulat volt. Nagyon sokat nevettünk.
Remélem, ehhez hasonló
kirándulásban lesz még részem.
Jelige: Én&Én
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István, a vértanú
Ma a katolikus világ vértanúként említi a Franciaország- a fajta individualizmus hos�ban mise közben meggyilkolt római katolikus papot. Per- szú távon elszeparál a másik
sze ez csak nekünk, európaiaknak újdonság: a világ szá- embertől, kiégetté tesz minket
mos országában vannak naponként olyan keresztyének, és az „egyedül vagyok” érzését
akiket a hitük miatt szenvedés ér. Jó, ha tudjuk: ma a vilá- keltheti bennünk. Az első gyügon a vallásuk miatt üldözött emberek 80%-a keresztyén. lekezet nem így működött, és a
Augusztusban, nemzeti ün- van, ha pedig nincs elég, akkor mai egyháznak, emberi közösnepünkön István királyra és meg nem engedett pénzszer- ségeknek sem így kell működművére emlékezünk. Így adja zési lehetőséghez fordulhat. niük. Mi volt István titka? Szemagát a téma, hogy bibliai Különösen nagy felelőssége mélyes istenhite, kapcsolata
személyekről szóló soroza- van annak, aki mások pénzével Krisztussal és a mögötte lévő
tunkban az első keresztyén dolgozik. Most István példáján közösség. Személyes istenkapvértanúról, Istvánról essék keresztül két kérdést teszek csolat nélkül az ember forrásai
szó.
fel: pénzügyeinket felelősen, kiürülnek, imádság nélkül a lé(Szerk. megjegyzés: Szent előrelátóan tervezzük-e, illetve lek ereje megfogyatkozik. Lelki
István (kb. 1 – kb. 37), az első van-e bennünk készség a rá- béke nélkül a mindennapok
keresztény vértanú, egyike a szorulók segítésére? A rászo- feladatai monotonná válnak.
jeruzsálemi keresztény közösség első hét diakónusának)
Az első keresztyén gyülekezet gyorsan növekvő közösség
volt. Mondhatnánk némi keserűséggel: nem olyan, mint a
mai gyülekezetek, amelyek jelentős része inkább a létszám
csökkenésével küszködik. A
megnövekedett feladatok között az akkori vezetőknek be
kellett látniuk, hogy feladataik
egy részét ki kell adniuk a kezük közül. A helyzet ismerős,
kiben bízhatnak meg? Hét
embert választottak ki, közülük Istvánt. Mi volt a feltétel?
Legyenek róluk jó véleménnyel
mások, legyenek telve Isten
Lelkével, és legyenek bölcsek.
Tapasztaljuk, hogy meglehetősen kevés ember van, akiben
bízhatunk, és akire rábízhatjuk
dolgainkat, ügyeinket. Fordítsuk meg a kérdést, vajon minket milyennek látnak mások?
Megbízható, bölcs és lélekkel teli embernek tartanak-e
minket? Különösen is kérdés: Szent István Vértanú megkövezése
lélekkel tesszük-e dolgain- (Forrás: http://www.bacsipisti.eoldal.hu)
kat? István, a hét kiválasztott
egyike, minden tekintetben rulók segítése elsősorban nem Lehet, hogy lelkesen indulunk,
kiemelkedett a többi közül. anyagi, hanem lelki kérdés: de nem leszünk sokáig lélekkel
Tudjuk-e mi az értékinket? Ké- akarom-e? Észreveszem-e a teli emberek. Ezért szükséges
pesek vagyunk-e kiemelkedni szükségben lévő embert? Kész az Istennel való bensőséges,
mások közül és a körülöttünk vagyok-e adni abból, ami az imádságos viszony. Másrészt
élő kiemelkedő embereket enyém, hogy másnak könnyebb a közösség támogatása is elnem akarjuk-e mindig lehúzni legyen. Jézus tanítása szerint engedhetetlen. Jó látni azokat
egyfajta átlagos, középszerű mindenki a lehetőségeihez a családokat, baráti közössészintre?
mérten és bölcsen adakozzon! geket, amelyek képesek ös�István fő feladata a pénzIstván nemcsak a saját szefogni, támogatni egy-egy
ügyek kezelése és a szegény erejét, tudását használta, ha- nehéz helyzetbe került rokont,
gondozása, illetve ennek a nem Istentől kért és kapott barátot. Vannak-e támogatómunkának a koordinálása volt. erőt, bölcsességet feladatai- ink? Vannak-e olyanok, akik
A pénz kísértés: ha van azért, hoz. Korunk azt diktálja, hogy mögöttünk állnak? Vannak-e
ha nincs akkor pedig azért. aki segítséget kér az gyenge, olyanok, akikért imádkozunk,
Az ember hajlamos szórni, ha egyedül kell boldogulnunk. Ez és vannak-e olyanok, akik

Laczay András
lelkipásztor

imádkoznak értünk? Az imádság felemel, a közös imádság,
és ez a fajta támogató jelenlét
elengedhetetlen ahhoz, hogy
lelkünk ne üresedjen ki.
István, aki hűségesen és
megbízhatóan végezte feladatát szálka lett a kívülállók
szemében. Koholt vádakat fogalmaztak meg vele szemben,
majd az akkori, keresztyénséget elutasító zsidó vallási
vezetők hatására kivégezték.
Védőbeszédében nem tagadta
meg hitét és szolgálatát, kitartónak bizonyult. A történet
mutatja, az ember és az emberi közösségek nem változnak:
a kiemelkedőt le akarják húzni,
a nem tetszőt félre akarják állítani. Lehettünk már szenvedő
alanyai ilyen történeteknek.
Embert próbáló viszonyok
ezek, amikor a könnyebb út
lenne feladni nézeteiket, elveinket, múltunkat, értékeinket csak azért, hogy mentsük
magunkat. A múltját és elveit
feladó ember, közösség, nép,
földrész (Európa) gyökértelenné válik és meghasonlik
önmagával. Hosszú távon elbukik küzdelmeiben. István
vértanúsága bár életének végét jelentette, de közösségére
és a kívülállókra is nagy hatással volt. Sokan merítettek
erőt példájából, mások pedig
épp azért lettek keresztyénné,
mert hitből fakadó bátorsága
irányította figyelmüket Krisztus felé. Példája arra biztat:
legyünk kitartóak keresztyén
hitünkben, erkölcsi alapelveinkben és céljainkban!
Isten segítsen minket, hogy
lehessünk megbízható, másokon segíteni kész, kitartó emberek, akikről jó véleménnyel
vannak mások! Ha lelki erőnk
forrása az Istennel való élő
kapcsolat és a mögöttünk álló,
imádkozó közösség, ilyen emberekké válhatunk!

Katonatelepi Közügyek

2016. augusztus

Mi a szívroham?
Orvosilag pontosan megnevezve szívizom elhalás, vagy
szívizom infarktus. Gyakran
hallunk erről az életet veszélyeztető betegségről, de
tekintsük át röviden, hogy
milyen okai lehetnek a kialakulásának, milyen tünetekről ismerjük fel és mi a
teendő, ha a panaszok jelentkeznek.
A szívroham vagy infarktus
életveszélyes helyzetet hoz létre. A folyamat lényege, hogy a
szívizom szöveteit ellátó erek
valamelyike hirtelen elzáródik, és a szöveti oxigénellátás
megszűnik, a szívizomsejtek
pusztulnak. Az elzáródás leg�gyakoribb oka az érelmeszesedés következtében létrejövő
szűkület, illetve a szűkületben
létrejövő vérrög.
A nem dohányzókhoz képest
a dohányosoknál tízszer nagyobb a valószínűsége, az elhízott emberek esetében pedig
ötször nagyobb az eshetőség,
hogy 60 éves korukra szívbajban halnak meg.
A magas vérzsír, vagy koleszterin szint és a cukorbetegség is hajlamosít a kis erek
megbetegedésére,
aminek
következtében azok rugalmatlanokká válnak. A koleszterin
lerakódhat az érfalakban és
akár nagyobb fizikai terhelésre,
stresszre, kiugró vérnyomásra
megpattannak ezek a meszes
lemezek, felületükön vérlemezkék rakódnak le és ennek
következtében érelzáródás alakulhat ki.

A SZÍVROHAM ELŐJELEI
A szívroham sokszor valóban
konkrét előjelekkel lép fel, melyek a szívroham közeledését,
illetve bekövetkezési esélyének
növekedését jelzik. Ezekre nagyon fontos lenne odafigyelni,
hiszen felismerésükkel az életmód még megváltoztatható és
orvosi segítséggel maga a szívroham még nagy eséllyel elkerülhető.
• Markoló/szorító jellegű fájdalom a mellkas közepén.
• A fájdalom kiterjedhet az
egész mellkasra, a hátra, a
nyakra és az állkapcsokra, illetve lefelé a karokra, különösen a
bal karra.

• A fájdalom pihenésre
alábbhagy.
• Amikor ezeket az előjeleket
érzi valaki, az nagy valószínűséggel anginás tünet.
• Angina alakul ki, ha valamely erőfeszítés, stressz vagy
izgalom miatt a szívizom extra
vérellátást igényel, amely nem
teljesíthető, mert a koszorúér
artériák a zsírlerakódások miatt leszűkültek. A szívizom kevés vért kap, és fájdalomérzettel reagál. Pihenéssel a vérigény
a normális szintre süllyed, és a
fájdalom alábbhagy. A szívizom
nem károsodik. A szívrohamok
körülbelül egyharmada azonnali halált okoz.

A SZÍVROHAM TÜNETEI
• A szívroham tünetei már
magát a szívrohamot jelzik.
Tehát a beteg, akinek éppen infarktusa van, ezeket a tüneteket
észleli.
• A fent leírthoz hasonló fájdalom, de még komolyabb és
elhúzódóbb (hosszabb, mint 30
perc). A fájdalom nem enyhül
pihenés hatására.
• Hideg veríték.
• Légszomj.
• Hányinger/hányás.
A szívroham az anginánál
csak egy fokkal halad tovább.
Tulajdonképpen annyi a különbség, hogy a fellépő angina során
az erekbe egy vérrög elzárja
az utat és máris infarktusról
beszélünk. Ilyenkor viszont a
szívizom már károsodik. Mivel
a két jelenséget éppen csak egy
hajszál, vagyis egy vérrög választja el egymástól, fontos lenne, hogy több figyelmet szentelj
az anginának.
A dohányzás elhagyása, a
több fizikai aktivitás, az étkezésre történő odafigyelés olyan
életmódi tényezők, melyek jelentősen csökkentik a szívroham kialakulásának kockázatát.
Ha nagy területű szívizom
teljes vérellátása szűnik meg
hirtelen, s ez nem oldódik meg
perceken belül, akkor szívizominfarktusról beszélünk. Mivel a
szívizom teljes pusztulása kb.
6 óra alatt következik be az elzáródástól számítva, ezen időn
belül, ha az elzáródás megnyílik, s a vérellátás helyreáll, akkor a szívizom-károsodás nem

lesz teljes. Nyilvánvaló, hogy
minél rövidebb ideig tart ezen
6 órán belül is az elzáródás,
annál csekélyebb a pusztult szívizom hetekig eltarthat. A szívinfarktus gyakran nem jár olyan
drámai tünetekkel, mint ahogy
azt a tévében vagy a moziban
láthatjuk. Nőknél, idősebb betegeknél, illetve cukorbetegeknél
a szívinfarktus tünetei kevésbé
kifejezettek. Vannak olyanok,
akiknél egyáltalán nincsenek
észlelhető jelek. Az infarktus tünetei nagymértékben függnek.
Ritkábban az infarktus eltérő („atípusos”) tünetekkel jelentkezhet. Alsó fali infarktus
esetén gyakran hasi fájdalom
vezeti be, esetleg hátba sugárzó
fájdalom, hasi kellemetlen diszkomfort érzés, gyakori böfögési
kényszer.
Néha tünetmentesen is lejátszódhat, az utólagos orvosi
vizsgálat deríti fel az infarktus
tényét.
Lényeges különbség az angina pectoris és az infarktus
között, hogy az angina pectoris
nitráttartalmú gyógyszer nyelv
alatti bevitelével többnyire
gyorsan, percek alatt megszűnik, míg az infarktus tüneteit ez
nem szünteti, legfeljebb kismértékben enyhítheti.

A SZÍVINFARKTUS
HELYSZÍNI ELLÁTÁSA
Potenciális szívinfarktushoz
azonnal mentőt kell hívni a 112es telefonszámon. A kiérkező
rohamkocsi (vagy esetkocsi)
a helyszínen felállítja az infarktus diagnózisát, megkezdi a
helyszíni ellátást, majd a legközelebbi fogadóhelyre szállítja
a pácienst. A helyszínen fontos
a megfelelő pozicionálás (félig
ülő testhelyzet, lelógatott végtagok), a vér oxigén-telítettségének folyamatos mérése
(SpO2), mielőbbi oxigén adás
orrszondán (2-4 l/min), de inkább arcmaszkon (10-14 l/min)
keresztül, pulzus és vérnyomás
mérés, illetve 12-elvezetéses
EKG készítése (ha az EKG-n
ST-elevációt látunk, a diagnózis
felállítható).

A SZÍVINFARKTUS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
A szívinfarktus kezelésének lényege az érintett szívizomterület
vérellátásának a helyreállítása a
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lehető legrövidebb időn belül (reperfúzió).
Ennek lehetőségei a következők:
• Az érelzáródást okozó vérrög
gyógyszeres feloldása
• Az érelzáródás mechanikus
megnyitása szívkatéteres eljárással
• Az elzáródott érszakasz
megkerülése szívsebészeti beavatkozás során készített áthidalással (bypass)
• A fentieken kívül igen fontos
a tünetek kezelése, valamint a szívinfarktus szövődményeinek (például szívritmuszavarok) kezelése.
• Gyógyszeres vérrögoldás: A
szervezetben keletkező vérrögök
maguktól feloldódnak napok –
hetek alatt. Infarktus esetén ezt
nem lehet megvárni, emiatt olyan
anyagot juttatnak a szervezetbe,
amely a vérröghöz kötődve aktiválja a szervezet saját vérrögoldó
rendszerét, amely rövid időn belül a vérrögöt feloldva a véráramlást megindítja.
• Szívkatéteres kezelés: Jelenleg a legjobb eredményeket ezzel
a módszerrel lehet elérni. Lényege, hogy a combartérián (vagy
egyéb nagy verőéren) keresztül
speciális katétert vezetnek a koszorúér eredésébe, majd ezen
keresztül nagyon finom eszközökkel az elzáródást mechanikusan megnyitják, ezt követően
egy „belső érprotézis”, ún. stent
behelyezésével a szűkült eret
is kitágítják, s az érfal sérülését
stabilizálják. A módszer összefoglaló neve a primer coronaria
intervenció (PCI).
• Szívsebészeti kezelés: A heveny szívizominfarktus kezelésében ma már nem jön szóba, csak
igen speciális, szövődményes
esetekben (például szívsövény
repedés, szívbillentyű leszakadás).
A szívroham gyanúja estén
szükséges teendőkről különböző
tévhitek keringenek.
Azt javasolni valakinek, hogy
szívinfarktus gyanúja esetén ne
feküdjön le, hanem ülve, vagy netán állva várja a mentőt, az már
nem butaság, hanem felelőtlenség. Minden mozgás (izommunka) ezt az állapotot rontja. Tehát
szívinfarktus gyanúja esetén
szigorú mozgástilalom, és a beteg fekve, maximum megemelt
felsőtesttel (több párna a fej, hát
alá) várja a mentőt.
Dr. Serfőző Katalin
Katonatelep háziorvosa
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A 2016-os nyár, és különösen az előző hónap, július
– mint egyébként mindig –
rendesen feladta a leckét
a kiskertben, és általában
a mezőgazdaságban szorgoskodóknak.
Volt, ahol egy nap alatt
lehullott a máskor havi
csapadék mennyisége, másutt meg öntözni kellett a
konyhakertet. A júliusi átlagos csapadékmennyiség
100 év átlagában 60 mm.
Ez gyakorlatilag egy hét
alatt lesett Katonatelepen
is. Ennek igazolása a mellékelt ábra, ami a Katonatelepi NAIK Kutató Állomás bocsájtott rendelkezésünkre
(ezúton is köszönet érte).
Általánosságban elmondható, hogy az augusztus
már a kertben is a betakarítás hónapja. Idén ugyan
éppen a szélsőséges időjá-

n

Katonatelepi Közügyek

2016. augusztus

Dr. Kerényi Zoltán

rás miatt a gabona aratása
is épphogy befejeződött,
de a kertekben már javában szorgoskodnak a kertbarátok, hiszen a legtöbb
termény betakarítása nem
tűr halasztást, és a jövő
feladataira is fel kell már
készülni.
A paprika, paradicsom,
uborka folyamatos szedése
mellett már letörhetjük a
csemegekukorica-csöveket,
a tökfélék és a dinnyék is

beérnek. Akinek fokhagymája s vörös- meg lilahagymája is van, azt is felszedheti. A vöröshagymánál
azonban érdemes odafigyelni, hogy a nyaki rész záródjon, mert különben nem
lesz tárolható hosszabb
ideig, ehhez csapadékmentes napokra van szükség.

A felszedett hagymát ezért
még 10-12 napig érdemes
a napon szárítani vagy utó
érlelni, hogy a buroklevek is
beérjenek, leszáradjanak,
illetve megvastagodhassanak. Ezután érdemes még
átválogatni a tárolásra s a
rövid időn belül fogyasztásra kerülő hagymákat.

A globális felmelegedés újabban tapasztalható tünetei a kertben
Az utóbbi 5-10 évben számos
jelét tapasztalhattuk meg a
globális felmelegedés hatásának. Nehéz lenne valamen�nyi negatív következményét
részletezni a kertjeinkben, de
szeretném most felhívni a figyelmet két olyan jelenségre,
ami gondot okozott, kérdéseket vetett fel Katonatelep kert-

barátaink körében is. Az egyre
gyorsuló életben, kommunikációban alig vesszük észre,
hogy mennyire tágul a világ,
nemcsak az ember, hanem az
élő világ egésze számára is.
Korábban alig, vagy egyáltalán nem ismert növények állatok tűnnek fel olyan tájakon,
ahol korábban csak a hírüket

hallották. A Kárpát medencében és természetesen Katonatelepen is feltűnnek olyan
élőlények, növények, rovarok,
kórokozók, melyeket korábban csak szakkönyvekből,
híradásokból ismerhettünk.
Most két ilyen élő szervezettel
ismertetném meg az olvasókat, melyeket a közelmúltban

Amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa)
A fajt 1979-ben hozták
be Észak-Olaszországba,
ahonnan hamarosan elterjedt egész Itáliában.
Mivel melegigényes faj,
így Európa déli részén terjedt el először – leginkább
fás szárú növényeken, főként díszfákon károsított.
Magyarországon
először
2004-ben regisztrálták a
kártevőt.
A Facebook csoport lapjain részletesen olvashattak a
kártevőről, ezért most csak
néhány kiegészítést tennék
ezzel kapcsolatban:
A kártevő rendkívül polifág,
eddig több mint 290 tápnövényét írták le. Elterjedése
magán- és közterületen is jelentős, fás- és lágyszárú növényeken egyaránt megél. Azért
ne érezzük kertjeinket teljesen védettnek, mert az ön-

kormányzat, képviselőnk közbenjárására, a külterületeken
a szúnyogirtáshoz hasonlóan
permetezést végzett! Fás növényeknél a hajtásvégek, azok
zsenge csúcsai, a sarjhajtások
és vízhajtások kedvenc megtelepedési helyei. A kártevő
terjedését és felszaporodását
az utóbbi évek száraz, meleg
időjárása fokozta. A hasonló
jellegű időjárás esetén fokozott kártétele és további
terjedése várható. Megjelenése esetén ajánlott a kertet
tüzetesen átvizsgálni, hogy a
fertőzési gócok nyilvánvalóvá
váljanak.
Leggyakrabban károsított
növényfajok az ostorfa, juhar,
kőris, hárs, platán, vadgesztenye, borostyán, tűztövis. Ezen
kívül a gyümölcsfák, a szőlő,
díszfák és díszbokrok, cserjék hajtásait, leveleit fertőzi,

de nem veti meg a lágyszárú
növényeket (virágokat) sem,
még a gyomnövényeken is
megtelepszik. A fehér viaszos
telepeket a fertőzött hajtással
együtt folyamatosan vágjuk le,
és zsákban gyűjtve távolítsuk
el a kertből, semmisítsük meg.
Ezzel a módszerrel a felszaporodás állítható meg, a lárvák
elleni, permetezőszeres védekezés csak időleges védelmet ad! Ami hatékonyabb, az
a megelőzés. Tél végén enyhe,
fagymentes napon olajtartalmú (Agrol, Biola, Vektafid

meglepetéssel észrevehettek
környezetükben. A Katonatelepi Facebook csoport tagjai
olvashatták Falu György Képviselő úr levelezését a hozzá
intézett növényvédelmi problémáról, aminek kezelésében
is intézkedett. Ez az amerikai
lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) volt.
A) szerrel kell lepermetezni
a fákon telelő tojásokat. Ez a
módszer elpusztítja a tojásokat.
Célszerű módszer a lárvák
és a kifejlett kabóca ellen a
felszívódó hatású rovarölő szerek alkalmazása is, de
környezetkímélő,
vegyszert
kevésbé használó házikertekben ez nem ajánlott. Ha mégis
ezt választanánk, a tiametoxam hatóanyagú Actara 25
WG, az acetamiprid hatóanyagú Careo, Mospilan 20 SP és
Spilan hatékony. Természetes
ellenségként igen hatékony a
Neodryinus typhlocybae fürkészdarázs, amit a legtöbb
gazdaboltban is lehet kapni.
Ugyancsak a globális felmelegedés hatására találkozhatunk hazánkban, és saját
tapasztalatom alapján, Katonatelepen is, az ú.n. „óriás
tőrös darázzsal” (Megascolia
maculata)
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Óriás tőrös darázs
Az óriás tőrösdarázs (Megascolia maculata) nem csak hazánk, de Európa legnagyobb
darázsfaja is. Kontinensünk
déli felén található meg főként. Az utóbbi években a
növekvő
középhőmérséklet
hatására nálunk is megjelent. Sárgafejű nősténye a 40
mm-t is elérheti, a fekete fejű
hím azonban kisebb (20 mm). Homloka piros, potrohán
négy sárga folt van, teste fekete. Lábai tüskések, szárnyai
füstösek. Nagy termete miatt
a lódarázzsal (Vespa crab-

ro) esetleg összetéveszthető
rovar békés természetű, ám
amellett, hogy békés természetű, megváltozott viselkedése tudományos szempontból figyelemre méltó. Védett
rovar, félelmetes külseje ellenére sem írtható, egy példány
eszmei értéke 50.000 Ft. A
parkokban és kiskertekben
való megjelenésük oka lehet,
hogy a darazsak gazdaállatot
váltottak, Előfordulhat, hogy
most például cserebogár-pajorokat választották lárváik
táplálékául, ezek pedig a ker-

tek, parkok talajában is megtalálhatók.
Petéit a lemezescsápúak
lárváiba helyezi. Kifinomult érzékszerveivel pontosan megtalálja célpontját, a korhadt,
például az orrszarvú bogár

lárváinak ideális táplálékot
jelentő tölgyfa kérgében tojócsövével átszúrja a háncs-, illetve farészt, az áldozat mozgásért felelős idegcsomóját
lebénítja, így biztosítva táplálékot fejlődő utódjainak.

Főbb növényvédelmi augusztusi teendők:
A fő betakarítási időszak miatt ügyelnünk kell a permetezőszereknél előírt várakozási időkre, és nagyon figyelni a szőlők és más gyümölcsök Botrytis (szürkepenész) elleni védelmére, amiről szeptemberi számunkban
részletesebben is beszámolunk.

Mit lehet ültetni még augusztusban?
Konyhakertben téli és őszi
retekfajták közül választhatunk, esetleg átteleltetésre
is alkalmas spenót- és sóskafajtákkal is kísérletezhetünk (Pallagi nagylevelű). Aki
tehát a kertjéből szeretne
szinte a hajtatott spenóttal
vagy sóskával azonos időben friss leveleket szedni
kora tavasszal, annak jól

előkészített
aprómorzsás
vetőágyat kell készítenie az
apró magvaknak. Különösen
érvényes ez a sóska vetésére, mert ennek magjai sokáig
elfekszenek, nehezen csíráznak. Ezért fokozott figyelmet
kíván a talaj előkészítése, s
a vetésmélysége se haladja
meg a 2 cm-t, ami viszont
rendszerint a folyamatos ön-

tözést is megkívánja, hiszen
a felső réteg gyorsabban
kiszikkad, ha elmaradna a
már-már megszokott monszunos esőzés.
Az elmúlt időszak bőséges csapadékának eredményeként a gyomok is erőteljes növekedésnek indultak,
ezért érdemes a kapát is
kézbe venni. Ne hagyjuk,

hogy magot neveljenek. A
nedves talajból egyébként is
könnyebben kigyomlálhatjuk
a nemkívánatos növényeket.
Befejezésül még a szamócatelepítésről is essék szó.
Augusztusban még telepíthetünk szamócát, mert a
későbbre halasztott ültetésből már nemigen várhatunk
termést jövőre. Ha nem tart
ki a nyári esős szezon, akkor
érdemes öntözéssel segíteni
a jó begyökeresedésüket.

Augusztus egyértelműen a betakarítások ideje, és
minden háziasszony próbál felkészülni a téli, vitaminszegényebb hónapokra, eljön a befőzések, gyümölcseltevése, betárolások időszaka. Mostani számunkban
szeretnénk egy rovatot indítani, amelyben az olvasók

által már kipróbált receptek adnánk közre, számítva
olvasóink hozzászólásaira, tapasztalataira. Első írásunk is két olvasói receptet közöl a legaktuálisabb
gyümölcs, az alma és a szilva felhasználásáról. Várjuk
receptjeiket!

A hónap receptjei

üveget dupla celofánpapírral szorosan lekötjük, és hűvös helyre
tesszük. Kb. 4 hét múlva már lehet használni belőle, a megmaradt rész nem romlik meg. Természetesen kisebb üvegekbe is
lehet tölteni.
Réteshez, almás pitéhez így mindig van kéznél töltelék, és ahol
az alma a kertben megterem, ily módon a tárolás egyszerűbb.

ALMARÉTESHEZ
Erre a célra legalkalmasabbak az augusztus végén érő almafajták.
Annyi szép, egészséges, savanyú almát hámozunk és reszelünk
meg, amennyi egy ötliteres üvegbe szorosan belefér. A megreszelt almát az üvegből egy zománcozott edénybe kiszedjük, 1 dl
rumba egy kávéskanál benzoesavas nátriumot feloldunk, és 1 kg
cukrot nagyon kevés vízzel sziruppá főzünk. Az elkészített almára először a rumos oldatot öntjük, és jól elkeverjük vele, azután
hozzáadjuk a forró szirupot folytonos keveréssel.
Ezután az almát visszarakjuk az üvegbe jó szorosan, és ráöntjük a levet úgy, hogy ellepje (egy kevés lé esetleg kimarad). Az

SZILVA NYERSEN, RUMMAL
A nagy szemű magvaváló szilvát megmossuk, és kimagozzuk.
3 kg szilvához 1 kg cukrot, 1 kávéskanál szalicilt és 5 cl rumot öntünk, jól összekeverjük, és egy napig állni hagyjuk. Ekkor
szalicilos rummal kiöblített üvegekbe töltjük, a tetejére egy evőkanál rumot öntünk, lekötjük és száraz, hűvös helyre tesszük.
Gombóchoz, tésztákhoz, gyümölcssalátákhoz használjuk.
(A receptet lejegyezte: Belánszky Piroska)
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A földvásárlás körülményei
Az előző lapszámban arra
a felette érdekes tényre
derült fény, hogy Mathiász
János már 1889 tavaszán
ellátogatott Katonatelepre
– Katona Zsigmond meghívására – amint az az 1.
sorszámot viselő levélből
kiderült.
Az előző lapszámban hivatkozott 42 db Mathiász levél
1889. március 11. és 1895.
december 16. között íródott.
Tehát Mathiász 1898-ban
bekövetkezett Katonatelepre
költözéséig még 2-3 év telt
el az „utolsó” levél után. Természetesen nem tudhatjuk,
hogy az 1889. március 11.
–én született levél volt-e az
első a levelezésükben, mint
ahogyan az is valószínűsíthető, hogy az 1895. december
16-ai, 42. sorszámmal jelzett
levél sem az utolsó volt levélváltásaik során. A Katona
család hagyatékaiban fellelt
Mathiász leveleket „valaki”
piros ceruzával sorszámozta
meg. Feltehetően és remélhe-

tőleg nem Katona Zsigmond
tette. Valószínűleg valamelyik
leszármazott, aki rendezgetni próbálta a levelezést.
Katona Zsigmondot a róla
írt életrajzok nyomán nagyon
elfoglalt, de nagyon alapos
egyéniségnek
ismerhettük
meg. Feltehetően valamennyi
Mathiász levelet megőrzött,
de akkor hová lettek az 1895.
december 16. –a után íródott
levelek, mert az nagyon valószínű, hogy a levelezés nem
szakadt meg a 42. sorszámú
levél után sem. A 41. sorszámú levél pedig még 1892
–ben íródott – sajnos ennek
a levélnek a „széle” hiányzik,
így a pontos dátumát sem
tudjuk, a tartalmát is úgy kellett „kikövetkeztetni”. Ez alatt
a közel 3 év alatt is biztosan
számtalan levélváltás történt.
Jelenleg azonban e 42 db levél alapján tudjuk nyomon
követni az eseményeket. Érdekes lett volna olvasni Katona válasz-leveleit is - amelyek
feltehetően megszülettek -,

de ezekre ez ideig nem akadtunk rá. Érdeklődtünk a Mathiász leszármazottaknál is,
sikertelenül.
Mathiász 2. számú levelében arról ír, hogy a tervezett
„colonia” (ld. település, birtok;
itt telepítés, szőlőbirtok jelentéssel) létesítése céljából vett
70 kat. hold földterületet az
eladó fél, Szeles József 5-5
kat. hold nagyságú parcellákra osztja be és az erről
készített térképet eljuttatja
Mathiász részére. Feltehetően erre nem került sor, mert
Mathiász a fentieket sürgetve
Katona közbenjárását kéri.
Levelében már az első 5 kat.
hold telepítési tervét is leírja,
amelyben a fajtagyűjteménye
mellett nagyobbrészt a Chasselas fajtakör legkiválóbb tagjait említi.
Mathiász katonatelepi föld
vásárlásának tényleges időpontjára utal Váry István:
Katona Zsigmond élete és
munkássága című munkájában. „Mathiász 1889. novem-

ber 10-én írta alá a Kecskeméti Takarékpénztár Egyesülettől
egyelőre 17 holdnyi homokföldre vonatkozó ideiglenes
adásvételi szerződést, és
1890 elején már megkezdte
a szőlőtelepítést.” Az első
10 alaposan „áttanulmányozott” Mathiász levél alapján,
1889 év végén, vagy 1890
tavaszán indult el az első
parcellák
„mélyforgatása”,
vagy ahogyan arra Mathiász
hivatkozik, a „rigolirozás 3
lábnyi mélységben” (1 láb =
20 - 31 cm). Mathiász utal
arra, hogy a vételár 1/3 –át
fizette ki a vételkor, a többit
„betábláztatta” és a következő években, részletekben törlesztette. A levelekben hivatkozott és mindkettőjük által
elkészített parcella-beosztás
„terv-rajzára” nem akadtam
rá ez ideig. Az bizonyos, hogy
az első parcellák a Katona
birtok szomszédságában létesültek. A két jó barátból valóban szomszédok lettek.
Lázár János

A MATHIÁSZ JÁNOS IKOLA TANÉVNYITÓJA:
2016. augusztus 31., 17 óra
TANKÖNYVOSZTÁS AZ ÉVNYITÓ NAPJÁN

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATONATELEPIEKNEK
Általános segélyhívó telefonszám (éjjel-nappal): 112
(továbbra is hívható a 104 (mentők), 105 (tűzoltók)
és a 107 (rendőrség) telefonvonala
Katonatelepi Polgárőrség telefonszáma: +3630 621 6029
Egészségügyi problémákkal kapcsolatos információk
Egészségügyi Központ: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond Ferenc u.25/a.
Tel.: +3676 76 471 428
Felnőtt háziorvos: dr. Serfőző Katalin (+3630 3587967)
Rendelő: +3676 471 428
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Gyermekorvos: dr. Fischer László (+3630 998 1187),
Rendelő: +3676 471 053
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11-13 óráig, kedd, csütörtök: 13-15 óráig
Katonatelepi védőnői szolgálat: Nagysolymosi Andrea
(+3630 590 1819) +3676 507 916
Csecsemő tanácsadás: dr. Fischer László (+3630 9981187),

Rendelő:+3676 471 503 minden kedden 12:30-13:00
Katonatelepi Fiókgyógyszertár: Kecskemét, Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a.,
Tel.: +3676 323 188
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, péntek: 8-13 óráig,
kedd, csütörtök: 13-18 óráig
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: +3630 995 6350 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 11:00-13:00
Szálláshelyek: Jegenye Panzió: Kecskemét, Katonatelep, Lombos u. 48.
Tel. +3676 471 213
Kecskemét Katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3676 471 486
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

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

