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Január – Boldogasszony hava – télhó – fergeteg hava
Hónapneveink latin eredetűek. Római
hagyományok alapján, melyek 10 hónapot foglalnak magukba, és márciustól decemberig tartanak – a városalapító Romulus király adott volna
első ízben nevet. Ez hagyomány abból
adódott, hogy csak a mezei munkák
szempontjából számba vehető 10 hónapot vette figyelembe. A fennmaradó
téli holt időt – a földművelés planetáris urának, Szaturnusznak a hatalma
alá eső Bak és Vízöntő havát – az i.e.
700 körüli naptárreform idején iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba
Ianuarius és Februarius néven. Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet és
a vég istene volt, neki tulajdonítható,
hogy a korábbi márciusi, majd szeptemberi évkezdés helyett a rómaiak
utóbb január 1-jén kezdték az évet.

Katonatelep talán Kecskemét legdinamikusabban fejlődő városrésze, nemcsak
lakosság számot tekintve, hanem infrastruktúrájában, szociális összetételében,
de generációs viszonyaiban is. A város
fejlődését, növekedését meghatározza,
hogy földrajzilag milyen irányokban tud
területileg terjeszkedni, és ehhez ideális
terep Katonatelep egészen Nagykőrösig
terjedő területe., kertvárosi környezet
kialakítására, de még kisebb ipari létesítményeknek jut hely.
Ma már Katonatelepnek tartjuk a közigazgatásilag régebben szatellit településnek tartott részt, a Talfája, Úrrét, részben
tanyás területeket is, és a városközpont
felőli rész már csaknem egybeér a jelen-

legi katonatelepi résszel. A sok hobbikerttel tarkított rész, egy részében, miután
belterületbe lett sorolva, megteremtődött a lakóingatlanok kialakításának lehetősége. A kedvező feltételek és – a még
csak részben – megvalósított közmű és
úthálózat miatt, elindult a nagyvárosi létet már kényelmetlennek érző lakosság
áttelepülése az újonnan kialakított házhelyekre.
2010-től indult meg a szatellit városrész bővülése, és a belvárosi népesség
átköltözése a – kertvárosinak is mondható – környezetbe, és a népességgel együtt
egyre nőtte az igény a közszolgáltatások,
de az információk iránt is. Körülbelül
ugyanebben az időszakban megszűnt az

addig működő részkormányzati státusz,
és ezzel az érdekérvényesítés is nehezebbé vált. Az ebben az időszakban, az önkormányzatban Katonatelepet képviselő,
Kohajda László megalapította a „Nyitott
Szemmel” című, negyedévenként megjelenő nyomtatott újságot, melyet folytatott
(vagy felváltott?) a már Falu György képviselő támogatásával megalakult „Katonatelepi Közügyek” havi lap 2015 elején.
A lap kiadója a Katonatelep Ifjúságáért Alapítvány lett és a szerkesztőség
nagyrészt katonatelepi, a közéletben
tevékenykedő amatőr újságírókból állt
verbuválódott. Az alapító szerkesztőség
tagjai (id. Tóth Viktor, Borsos Mihály Kisberk Hella) és a többiek is, minden anyagi

Kattints a Katonatelepi közügyek Facebook-csoportra!

(Folytatás a 2. oldalon!)

Visszatekintő a lap elmúlt 5 évére

Folytatás az 1. oldalról
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ellenszolgáltatás nélkül végezték és végzik a lap összeállítását, bár az elmúlt 5 évben több változás is történt
a személyi összetételben. A
változásoknak számos oka
volt, de talán a legfontosabb, hogy új önkormányzati
képviselőt választottunk, dr.
Fekete Gábor személyében,
aki nemcsak közvetlenül Katonatelep ügyeit kell, hogy
képviselje, hanem a közben
megváltozott,
lényegesen
nagyobb, választókörzet többi lakóját is elvárásainak is
meg kell, hogy feleljen.
Ez némi lehetőséget nyújt
abban, hogy színesebbé tegyük a tartalmat, ugyanakkor
gond is az elkerülhetetlen
anyagi fedezet biztosítására,
hiszen a nyomdai költségeket
nem lehet elvárni társadalmi
munkában, ingyen. Az új lap
indításakor a lap alapítását
a Kecskemét- Katonatelepi
Ifjúságért Alapítvány vállalta, de saját anyagi forrásai
erre nem voltak elegendőek, különösen, hogy a lapot
a tervezet szerint havonta
kívántuk (és szeretnénk)
megjelentetni, igaz, csak fekete- fehér, 12 oldalas, minden alkalommal 1000-1000
példányban. Ugyancsak komoly nehézséget jelent az ingyenes lap terítése, mert az
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alapítók leszögezték, hogy
hirdetések csak igen indokolt közérdekből jelenhetnek
meg viszont így szponzor alig
akad, a terítést a Mathiász
iskola diákjai és néhány magánszemély adományainak
segítségével tudjuk – nem
túl egyenletesen – elosztani
az érdeklődő olvasók között.
Az anyagi gondok megoldásában a 2020-as esztendő
még nagyobb terheket rótt a
lapra, hiszen a korábbi évek
egyéni képviselői kerete nem
állt rendelkezésre, és csak
dr. Fekete Gábor képviselőnk
segítségével tudtunk átmeneti támogatást szerezni
más alapítványoktól. Reméljük, hogy a mostani szám
még meg fog tudni jelenni a
szokott időben.
Az év elején tartott szerkesztőbizottsági ülésen a
többség úgy döntött, hogy a
lapot –amíg csak lehetségestovább működtetjük és keressük a finanszírozás más
lehetőségeit is.
Az újság tartalmi értékeivel kapcsolatosan igyekeztünk fenntartani annak politikai függetlenségét, és az
információkat minél szélesebb közönséghez szóló formákba önteni. Ez a visszajelzések alapján többé-kevésbé
sikerült is, de mindannyian

tudjuk, hogy egy havi lap
nem tud vállalkozni napra
kész tájékoztatással, és kizárólag csak Katonatelep
problémáit napirendre tűzni.
Csaknem lehetetlen a versenyt felvenni a Facebook
elektronikus gyorsaságával
és visszajelzéseinek sokszínűségével, de ez egyúttal
egy komoly előnyt is jelent
abban, hogy a lapban megjelenő írások átgondoltabb,
elemzőbb, valós információkon alapuló, jelenben vagy
múltban történt eseményeket maradandó formában
tudják megőrizni az utókor
számára. Az alapítók fontos célkitűzése volt, hogy
alakulhasson ki egy olyan
közösségi élet, ami több
városrészben már megvalósult, legyen egy, vagy több
olyan közösségi cél, amelyek
érdekében a történéseket, a
problémákat, a javaslatokat
írásba öntve továbbíthatjuk
a megvalósítás útjára. Ez
ma egyre nehezebben megy,
hiszen a népesség növekedésével a sokszínűség, a különböző egyéni vagy csoportos
érdekek, rendkívül különböznek egymástól, és néha
össze is ütköznek. Hogy csak
a nagyobb terveket említsem: Sportcentrum, Katona
Zsigmond emlékpark, közle-

Január hónapban számos jeles esemény történt, melyek
közül legtöbb nem kötődik közvetlenül Katonatelephez,
vagy közvetlen környezetünkhöz, de jelentőségük, érdekességük, megérdemli néhány kiemeltebb nap rövid ismertetését, magyarázatát. Sok, fontos napról előző számainkban már közöltünk elmefrissítő részeket, most ezt
folytatnánk.
100 éve született a második
Január 5.
világháborút követő időszak
német nyelvű svájci irodalFriedrich Dürrenmatt
mának legnagyobb hatású
születésének évfordulója
képviselője. Színműveit már
életében számos nyelvre lefordították, és azokat mindmáig
gyakran játsszák a világ színpadain így hazánkban is. Protestáns családban nőtt fel, de
ő maga nem volt hívő ember
és ifjúkorában sem tartozott
a kiválóan tanuló gyermekek
közé, sőt, bár sohasem végzett felsőbb iskolát, diplomát
a művészet világába vetette
magát. Első próbálkozásai
nem arattak sikert, de folyamatosan írt, publikált, mígnem már negyvenes éveiben

kezdett felfelé ívelni pályája és
lett végül is és a késő modern
tragikomédia megteremtőjének. E tekintetben az 1950-es60-as évek során keletkezett
művei a legmeghatározóbbak.
Leghíresebb művei a magyar
olvasók és a színházkedvelők
körében jól,ismertek, (Az öreg
hölgy látogatása, A bíró és a
hóhér, Fizikusok)

Január 6.
Vízkereszt napja
A karácsonytól vízkereszt
napjáig tartó 12 szent nap
– illetve az ezoterikus kereszténységben a december
24-étől tartó 13 szent éjszaka – zárónapja, a farsang
kezdete, ebből kifolyólag a
karácsonyfa
leszedésének
tradicionális idejét is jelenti.
A nyugati kereszténységben
ekkor ünneplik a napkeleti bölcsek („háromkirályok”) láto-

kedés, útviszonyok, bölcsőde
és óvodafejlesztés, állattartás, közmű kialakítás, generációs ellentétek, állattartók
kontra díszkertesek, szórakozni vágyók kontra csendet,
nyugalmat igénylők, közösségi ház, tér kialakítása.
Szerencsére, hála néhány
lelkes magnak, az, és talán
valamennyire az újságnak
is, a célok közül a megvalósulás útján van és tovább
fejleszthető, remélve, hogy a
járványügyi helyzet gyorsan
javulni fog.
Annak érdekében, hogy
a Katonatelepi Közügyek
lap a továbbiakban is fennmaradjon, nagyon fontos
szerepe van az iskolának, a
KTSE-nek és természetesen
a képviselőnk segítségének
is, de arról szilárdan meg
vagyunk győződve, hogy az
írásbeliség, a fogalmazás,
közlési igény nem szabad,
hogy kimerüljön egy-két
szavas bíráló, vagy dicsérő mondatoknak és az arra
adott – néha minősíthetetlen hangvételű – Facebookos-kommenteknek. Minden
értelmes, helyesírási hibáktól mentes írásnak, kérésnek
és az arra adott válasznak
helyet fogunk a továbbiakban is adni!
Dr. Kerényi Zoltán

Három királyok

gatását a kis Jézusnál. Egyes
országokban ma is élő szokás, hogy megajándékozzák a
gyerekeket az éjjel az ajtó elé
vagy ablakba tett csizmájukba
rejtett édességekkel, amit a
„háromkirályok” hoz nekik. A
keleti keresztény egyházakban
a vízkereszt Jézus megkeresztelésének, Krisztussá válásának ünnepe.
A magyarság körében régen
általános szokás volt, hogy a
papok a házakat meghintették
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szenteltvízzel (házszentelés).
Ezenkívül elterjedt népszokás
volt a „csillagozás”, amikor
gyerekek jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben és
a kis Jézusról szóló énekeket
énekeltek. Ez egyes magyarlakta vidékeken még a mai napig is létező szokás.

Fotó: dunaharaszti online

Január 8.
Dr .Csabay Géza halála
80 éve, 1941. január 8-án
hunyt el a Kecskeméten született Csabay Géza orvos,
Csabay Imre gimnáziumi
igazgató fia. Tanulmányait
szülővárosának református
gimnáziumában és a budapesti egyetemen végezte,
1885-ben doktorált. Ezután egy évig a fővárosban, a
Szent István kórház alorvosa
volt, majd Kecskeméten telepedett le. 1888. október 30án kerületi orvosnak, 1903.
április 30-án tiszteletbeli
főorvosnak nevezték ki.1908
áprilisától Kecskemét város
tiszti főorvosa volt nyugdíjazásáig, 1922. december 29ig. Sokat tett a kecskeméti
közegészségügyért.
Kidolgozta az új közkórház tervét,
oroszlánrésze volt abban,
hogy az építési költség felét
az államtól megkapta a város.
Megalkotta Kecskemét város
közegészségügyének szabályrendeletét. Javaslatára épült
fel a városi fertőtlenítő telep
és az állami Élelmiszer- és
Vegyvizsgáló Intézet. 1913ban létrehozta a Tüdőbeteg
gondozó Intézetet. Elsőként
az országban megszervezte a
csecsemővédelmet, létrehozta a Csecsemővédő otthont.
Emlékére nevezték el a Csabay Géza körutat Kecskemét
belvárosában.

Január 12. A Dunaharaszti
földrengés 65. évfordulója
1956. január 12-én, csütörtökön 6 óra 46 perckor a Richter
skálán 5,6 erősségű, pusztító
erejű földrengés rázta meg
Dunaharasztit és környékét.
Majd az elsőt, 8 óra 41 perckor
egy valamivel kisebb rengés
követte. A rengés Budapest
déli területein és Pest megye
több településén, különösen
Dunaharasztin, a lakóházak
jelentős része kisebb-nagyobb

sérülést szenvedett, 80 ház
lakhatatlanná vált.
Szomorú aktualitása az
eseménynek, a csaknem
ugyanebben az időben, nemrég bekövetkezett Horvátországi, Zágráb környéki hasonló erősségű (6,4-es erősségű)
rengés. Ilyen mértékű földrengést Kecskeméten 1911-ben
észleltek.

Január 14. Váry István
újságíró halála
50 éve, 1966. január 14-én,
Kecskeméten hunyt el Váry
István jogász, jogtanár, újságíró, helytörténész. A hírös városban született 1887.
január 16-án. Iskoláit szülőhelyén végezte, a református
kollégiumban
érettségizett
és a jogakadémia hallgatója
volt. 1911-ben Budapesten
kapott ügyvédi oklevelet. Diákkorától kezdve foglalkozott
újságírással. Verseket, elbeszéléseket, színműveket írt,
és Kecskemét művelődési
emlékeit is kutatta. Nápoly
rózsája című színművét az
1907-1908-as évadban mutatta be a kecskeméti színház.
1913-tól a Pesti Hírlapban is
megjelentek cikkei. 1914-ben
a Kecskeméti Szemle című
havi folyóiratot szerkesztette.
1918-tól a Kecskeméti Polgár című lap társszerkesztője
volt. A két világháború között
főként a Kecskeméti Lapoknak dolgozott. 1945 után a
Bács-Kiskun Megyei Népújság, a Kiskunság és a Petőfi
Népe közölte írásait. Több
munkája kéziratban maradt.
Fő művei: Rózsa is, tövis is
(versek); Emlékezzünk régiekről; Mathiász János; Katona
Zsigmond élete és munkássá-

ga; Kecskemét jelesei (Heltai
Nándorral). (Forrás: Hírös
Naptár)

Január 14.
Az Árpádház kihalása
720 éve, 1301. január 14-én
váratlanul elhunyt III. András,
az utolsó Árpád házi magyar
király. A rövidesen elterjedő
hír szerint megmérgezték, de
valószínűbb, hogy valamilyen
gyorsan ölő betegség okozta
halálát. András halála nagy
csapást jelentett az országnak. A királyi hatalom kiesése
az országot történelmének
egyik legsúlyosabb válságába
sodorta. A jelek arra mutatnak, hogy a feudalizmus egy
korszerűbb formájának meghonosodása Magyarországon
nem csak a bejárt úton tör-
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A történészek túlnyomó
része III. Andrást tekinti az
Árpád-dinasztiából származónak és így, halálával a dinasztia fiúágának kihalását
is. Az Árpád-ház leányágon
tovább folytatódott III. András egyetlen gyermeke, Erzsébet hercegnő révén, aki
azonban zárdában élte le
hátralévő életét, s nem ment
férjhez, nem született gyermeke, így vele halt ki 1338.
május 6-án az Árpád-dinasztia női ágon is.

Január 27. A holokauszt
nemzetközi emléknapja
Az ENSZ közgyűlése 2005.
november 1-jei határozatával január 27-ét a holokauszt
nemzetközi
emléknapjává
nyilvánította. Az emléknap a
legnagyobb második világháborús megsemmisítő tábor, az
auschwitzi koncentrációs tábor
felszabadításának évfordulója.
A magyar kormányzat már
2000-ben határozott arról,
hogy április 16-a a holokauszt
magyarországi áldozatainak
emléknapja legyen. Az első
ilyen megemlékezést 2001-ben
tartották.
1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg
az első gettók és gyűjtőtáborok
felállítását a korabeli Magyar-

(Forrás:nullahategy.hu)

ténhetett volna meg. András
uralkodása alatt mindvégig
méltó volt a magyar koronára, nem pusztán az ő hibája
volt, hogy a válság leküzdésének módját csak az utolsó
években találta meg, és a feladatot korai halála miatt már
nem tudta elvégezni.

ország kárpátaljai területén.
A Holokauszt Emlékközpont
minden évben e napon emlékműsorral, az Áldozatok emlékfalánál mécses gyújtással
emlékezik meg a holokauszt
nemzeti áldozatairól.
Összeállította:
Dr. Kerényi Zoltán
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Évértékelő számvetés

Az ember minden esztendőben azzal a mély hittel és
megújuló reménnyel kíván másoknak boldog újévet, hogy
bízik a boldogabb jövőben. Éppen egy esztendeje én is
ezzel a bizalommal kívántam boldog újévet a katonatelepi lakosoknak, köztük a lap olvasóinak. Akkor még senki
nem hitte, hogy a Kínában már jelentkező vírus hozzánk
is elér. De sajnos elért bennüget is. A járvány első és második hulláma rányomta bélyegét szinte az egész évre.
Sok család gyászol, sok család megélhetése vált bizonytalanná – gondoljunk csak a megszűnt munkahelyekre, a
bezárásra kényszerült vendéglátó, kulturális, szabadidős
és sportlétesítményekre.
A pandémia a város költ- nyítja ezt az igen nagyszámú
ségvetésére is kihatott, a nézősereg.
A lap pedig – rövid szünet
védekezésnek – érthetően –
minden alárendelődött, így a után, amikor csak interneten
választókerületi keretre sem lehetett olvasni az újságot –
számíthattunk, amiből több ismét nyomtatott formában is
fejlesztést és például a lap eljut az olvasókhoz.
Természetesen a szűkönyomdai költségét terveztük.
Visszatekintve a múlt évre, sebb lehetőségek ellenére sem
mégis elmondhatjuk, hogy a mondott le a város Katonatelep
választókerületben, így Ka- további fejlesztéséről. Szemetonatelepen sem állt meg az reyné Pataki Klaudia polgárélet, nem állt meg a fejlődés. A mester asszony éppen lapunkfeladatok kényszerű újragon- nak adott korábbi interjújában
dolása, új prioritások felállí- úgy nyilatkozott: „Kecskemét
tása után – a lakossági vis�- egy válságálló város.” Ezt bizoszajelzések nyomán is – úgy nyítja a katonatelepi új két csovéltük: noha közvetlen városi portos bölcsőde terve, melynek
támogatásra nem számítha- építése reményeink szerint
tunk, az elért eredményeink még az idén megkezdődik.
Előrelépés történt a 441-es
közül mindenképpen meg kell
őrizni a sportegyesületet és a út hosszú évek óta várt fejlesztése terén is, a terv-zsűri
lap nyomdai előállítását.
ugyanis jóváhagyta a két éves
Mi valósult meg a kitűzött
előkészítő munkát. Mint arról
már hírt adtunk: a Katonatelecélokból?
pet átszelő útszakasz a jelenNos, ami a sportot illeti: az leginél sokkal biztonságosabb
egyik leglátványosabb elő- lesz, mind a gyalogosok, mind
relépést a sportpálya teljes a kerékpárosok és az autóval
rendbetétele, füvesítése, az közlekedők számára is. Ugyanis
öntözőrendszer kiépítése je- a Nagykőröstől a 445-ös elkerülentette, döntően társadalmi lőt megelőző körforgalomig tarmunkában. Ennek köszönhe- tó bővítés részeként összesen
tően – mintegy avató gyanánt kilenc, Katonatelepen pedig hat
– sor került Katonatelep első jelzőlámpás csomópont lesz, az
hazai mérkőzésére. Ez nem- útra csatlakozó csaknem ös�csak a sportegyesület, de a szes utcánál, így a Szőlőskert,
városrész életében is nagyon Jegenyefa, Napfény, Gyökér,
fontos esemény volt, bizo- Barka utcánál. Sőt a Bernáth

János utcánál is lesz új kijárat
szintén jelzőlámpával. Ugyanakkor az úton burkolat-karbantartási munkák is folytak.
A múlt évben az egyik legjelentősebb fejlesztés a Zsigmond
Ferenc utcai orvosi rendelő
előtti részen az utca mintegy
150 m hosszan megvalósult
felületzárása volt. Mint tapasztalták az iskola előtti parkolási
lehetőség is javult, a parkolót
határoló kivágott növényzet
helyére zúzott követ szórtak
le, az iskola kapubejárata elé
pedig a gyerekek kirohanását
megakadályozandó védőkorlátot valamint az utcában 30-as
sebesség korlátozó, megállni
tilos és a gyermekek veszélyét
jelző táblát helyeztek ki.
Tapasztalhatták azt is, hogy
sokat javult a lakosság által
legtöbbször kifogásolt, bejelentett gond: az utak állapota.
A földutakat folyamatosan gréderezték, töltötték, így a Hos�szú nyelű, a Dobokay, a Magnólia, az Orchidea, a Kökörcsin
utcákat, és a 0429/6 hrsz.-ú út
Reptér mögötti út mélypontjait, s még hosszasan sorolhatnánk a többi utcákat, utakat.
Tavaly decemberben a Hos�szúnyelű utcán a váparendszer
kiépítése is befejeződött. Ezt a
nagyon hosszú homokos gyűjtő
utat, mint ismert az eső mindig
tönkre teszi, a cél az volt, hogy
a vizet elvezessük róla. Ugyancsak decemberben egy nagyon
rossz állapotban lévő homokos
utcában, az Irsai Olivér utcában megtörtént a vizet elvezető
árkok kiásása.
Hosszasan
sorolhatnánk
még, hogy lakossági kérésekre,
bejelentésekre milyen gondokat orvosoltunk, de szót kell
ejteni egy olyan fejlődésről is,
ami nem mérhető beruházásokban, forintokban.

Ez a fejlődés, vagy talán nem
is az, mert mindig is megvolt
a katonatelepiekben, de csak
most, a nehezebb helyzetben
került napvilágra: a szolidaritás, a segítőkészség. Ez a
segítőkészség nyilvánult meg
például Fekete Róbertnek a
Hungeclipse Kft. ügyvezető
igazgatójának és édesapjának,
Fekete Bélának a felajánlásában, akik a koronavírus elpusztítására képes eszközzel
vállalták az orvosi rendelő
rendszeres fertőtlenítését.
Erről a segítőkészségről tanúskodott például Szűcs Tünde, aki nemcsak a katonatelepieknek, de a Margaréta otthon
idős lakóinak is szájmaszkokat varrt, sokan mások bevásároltak szomszédjaiknak,
segítették őket, amiben tudták. A járványtól függetlenül
is számosan mozdultak meg
Katonatelep élhetőbbé tételéért. Például a Török Edit által
szervezett szemétgyűjtésen,
Dékányné Tóth Melinda pedig
a munkában megfáradtakat
várta finom meleg ebéddel. A
segítőkészségről tanúskodtak
azok is, akik reggeltől estig
szorgoskodtak a hagyományos
disznóvágásnál, hogy a kétszáznyi vendég ne maradjon
éhesen és azok is, akik társadalmi munkát vállaltak a sportpálya kialakításában, a környezet rendbetételében.
Mindezek a gesztusok hozzájárulnak ahhoz, hogy az idei
évet illetően bizakodjunk, nemcsak a járvány legyőzésében,
de abban is, hogy az újesztendőben újult erővel valósítsuk
meg közös céljainkat: Katonatelep, a város és az ország
fejlődését.
Boldog újévet!
Dr. Fekete Gábor
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Nem tűnik olyan nagyon
régi élménynek az iskola szeptemberi kezdése.
Ahogy bizonytalanság jellemezte az évkezdést a vírushelyzetet illetően, ez el
is kísért bennünket a félév
folyamán. Nagyon örültünk, hogy szeptemberben
fogadni tudtuk a gyerekeket, mert ugyan belekóstolhattunk a digitális tanításba, azt mindenképpen
láttuk, hogy a gyerekeket
a pedagógus tudja hatékonyan megtanítani itt az
iskola falai között személyes kontaktban.
Az őszi járványveszély
felerősödésével fokozott intézkedéseket kellett bevezetni az iskoláknak is. A félév
során a szülők nem jöhettek be az épületbe, a bent
lévők szájmaszkot viseltek,
a bejövetelkor lázmérés és
kézfertőtlenítés történt és a
tisztaságra-fertőtlenítésre
fokozottan oda kellett figyel-

nünk. Ünnepeinket rádiós
műsorral vagy osztályonként
tartottuk, néhány hagyományos rendezvényünket pedig
el kellett halasztanunk.
Minden hét úgy telt, hogy
ott lebegett a fejünk felett
annak lehetősége, hogy elrendelik a digitális oktatást.
Szerencsére az őszi és téli
szünetet leszámítva minden
nap iskolába tudtunk jönni és
folyt a tanítás a félév teljes
ideje alatt. A Mathiász Iskola
olyan jó helyzetben vészelte
át az eddigieket, hogy nem
volt sem felnőtt, sem olyan
tanulói megbetegedés, amely
miatt osztályokat vagy több
tanárt kellett volna kontaktszemélyekként
karanténba
helyezni. Január 22-én véget

Itt a félév

ér az iskolai I. félév és 29-én
megkapják a gyerekek erről
az időszakról szóló bizonyítványukat. Bár csendesebb
volt ez a félév, azért történtek
fejlesztések annak érdekében, hogy az iskola még szebb
még otthonosabb legyen. A
folyosóra cipőtartó polcokat

készíttettünk és egy újabb iskolai osztálynak vásároltunk
új tanulói padokat és székeket, hogy esztétikus és modern kivitelű termet tudjanak
berendezni maguknak.

Az iskola udvarára épített
kerti házikó aljzata térburkolatot kapott. A burkoló lapot
szülői felajánlással kapta az
iskola, a további anyagszükségletet a szülői közösség
korábbi évek báli bevételéből
támogatta. A munkálatok elvégzését az iskola karbantartója vállalta. Mire a térkövezés megtörtént, raklap
bútorokat szereztünk be, hogy
elkezdjük belakni a kisházat.
Ugyan a mostani téli időjárás
kevésbé kedvez a szabadtéri
programoknak, de tavasztól
foglalkozásokat és egyéb iskolai programokat tervezünk
ide.
Az iskola udvarára a gyerekek közreműködésével fákat
ültettünk, amelyről az előző lapszámban egy diákunk
részletesen is beszámolt. Az
iskola udvara nagy, de maga
az épület kezd igen szűkösnek bizonyulni. Meg kellett
oldanunk szeptemberben a
két első osztály elhelyezését, és már ott megfogant a
gondolat, hogy újabb terem
kialakítása vált szükségessé.
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Az iskola aulájának végében
volt még lehetséges egy fejlesztő és egyéb kiscsoportos
foglalkozások megtartására
alkalmas terem létrehozása.
A Kecskeméti Önkormányzat
és a Kecskeméti Tankerület
támogatta az elképzelést és
anyagiakban is hozzájárult a
munkálatok elvégzéséhez. A
további hiányzó összeggel pedig megtámogatta iskolánkat
a kivitelezést irányító helyi
építőipari cég. Ez, a gyors és
nagyszerű összefogás eredményeként, a téli szünetben
elkészült, és a termet a januárban visszaérkező gyerekek
és pedagógusok birtokba is
tudták venni. A novemberben
elmaradt Mathiász bálunk
időpontját átraktuk február
elejére, de a mostani helyzetben még mindig korainak
mondható ez az időpont.
Egyelőre nincs esély rá, hogy
februárban bált tudnánk rendezni. A tavaszi programjaink megvalósulását is csak
remélni tudjuk. Sajnos az
óvodásokkal való ismerkedés
sem tudott létrejönni, ovi-suli foglalkozásunkat le kellett
mondanunk
novemberben,
az akkor friss vírushelyzetre
vonatkozó kormányzati utasítások miatt. A beiratkozások előtt mindenki számára
hasznos lenne egy nyílt nap
lehetősége, ahol a gyerekek és
szülők betekintést nyerhetnének egy-egy foglalkozás keretében az iskola minden napjaiba és megismerkedhetnének
Juhász Andrea tanító nővel is.
Amennyiben megszervezhetővé válik Nyílt napunk, honlapunkon közzétesszük annak
időpontját.
Kisberk Hella
tagintézmény-vezető
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2020 novemberében, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Médiacentrum „Nagyszüleink hagyatéka” címmel irodalmi és rajzpályázatot hirdetett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kezdeményezésére. Olyan
alkotások készítésére biztattak gyerekeket, felnőtteket, amelyekből kiderül, hogyan él tovább az idősebb generáció szellemi vagy tárgyi hagyatéka.
Arra kértük a pályázókat, mutassák be, milyen emlékképeket őriznek nagyszüleikről, dédszüleikről, mi mindent tanultak
tőlük, és hogyan érvényesül életükben életfelfogásuk, értékrendjük.

2021. január
Az irodalmi felhívásra három korcsoportban várták a pályaműveket november 29-ig. A 150 beérkezett közül a legtöbb
a felnőtt korosztályban érkezett, de sok szép pályamű került
a zsűri elé középiskolásoktól is. A művek értékelését szakértő,
maguk is alkotó szakemberek végezték, azaz Füzi László, a
Forrás főszerkesztője, Turai Laura költő, az irodalomtudományok doktora (Lapunk Kultúra rovatának vezetője), Pásztor
Andrea a Hirös.hu felelős szerkesztője és Szeberényi Gyula
Tamás, alpolgármester.
A művek közül 5 kapott kiemelt elismerést, melyek közül
most – a szerző engedélyével – egy novellát közlünk.

Veres Tamásné

Ember a hóviharban
Nagy pelyhekben esett a hó, olyan nagyokban, amilyet én
még nem láttam. Kömlő határát már betakarta a jótékony
hófehér takaró. Az ablakban kucorogtam, és néztem, illetve néztem volna, ha egyáltalán látni lehetett volna ezen
kívül valamit. Édesanyám hozzákezdett a kalácssütéshez.
Ez elterelte a figyelmemet. Néztem, ahogyan dagasztotta
a tésztát, aminek szinte már éreztem az illatát és az ízét.
Néztem édesanyámat, és rájöttem, ha egy szóval kellene
jellemeznem, csak azt mondhatnám rá: tiszta. Tiszta volt,
ami a keze közül kikerült, minden, a petróleumlámpa üvege,
az étel, amit készített, a ruhanemű, amit kimosott és minden. Tiszta volt a bőre és gyönyörű, kicsit kipirult, ahogyan a
tésztát dagasztotta. Mindene tiszta volt, a lelke, és a szó is,
amit kimondott. Még engem is tisztává tud varázsolni, hiába ugrottam bele a legnagyobb pocsolya kellős közepébe. És
mértéktartó is az én anyukám, nagyon jól tudja, mennyi elég
nekem, mennyi az én részem. Ezt a kalácsot, amit most süt,
biztosan mind meg tudnám enni. Ő kiteszi mindenkinek a
részét, így mondja: részét, és mosolyog. Mindenki megkapja
hát a maga adagját, és én nem tudom, hogyan van az, de az
pont elég nekünk. Az öcsém a bölcsőben feküdt, a bátyám
néha ringatta. Édesanyám már kora reggeltől dolgozott, mint
mindig.
– Ma lehet, haza jön, apátok – mondta mosolyogva.– Holnap már karácsony lesz, jön a Jézuska – tette hozzá.
Nem mindig ért ide, a falu legutolsó házába, mert a Jézuskának nagyon sok dolga volt, de abban biztos voltam, hogy
az apám hazaér.
– Mikor jön már? – kérdeztem, és valami öröm magocska
moccant meg bennem, ami az idő múlásával egyre növekedett, és néhány óra múlva, már alig fért a mellkasomban.
– Nem tudom, kicsim, mert nagyon esik a hó és neki Tarnaszentmiklósról gyalog kell hazajönni. Nem jött jókor ez a
nagy hóesés, szegény apátok, most fáradtan, kimerülve taposhatja a havat.
Az óra hazug mutatója olyannyira lelassult, hogy szinte
már meg is állt. Úgy éreztem, már ezer éve várok és várok.
Megebédeltünk, és még mindig vártunk. Édesanyám lefektette az öcsémet, dúdolgatott neki. Ez az édes dallam engem
is majdnem elaltatott, de az öröm magocska, a várakozás
nem engedte, hogy lecsukódjon a szemem. Édesapám ma
haza jön! Anyukám kiment és ellátta az állatokat, megfejte a
tehénkénket, a Bátyámmal tűzrevalót hozott be.
Az idő sajnos megváltozott, a hó sokkal kisebb pelyhekben
esett, szinte olyan apró lett, mint a liszt. A szél elkezdte
tépázni a kapunk mellett álló orgonafát, majdnem lecsavarta
az ágát. Ahogyan az idő egyre mostohább lett, Édesanyám
arca is egyre aggodalmasabbá vált.

– Remélem és bízom benne, hogy apátok nem indult el
ebben az ítéletidőben!
– Remélem – mondja a bátyám és barna szemeiben aggódás tükröződött.
– Remélem – mondta a nővérem is.
– Remélem, elindult – mondtam ki kicsit haragosan. –
Apukám a legerősebb, neki ez a kis hóesés meg sem kot�tyan, ő ezt vígan legyőzi!
Hát úgy létszik, egyedül maradtam a hitemmel. Részemről itt már több szónak nem volt helye.
Elcsodálkozom azon, hogy a testvérem hajában a fehér
masni még mindig úgy állt, mintha anyukánk most kötötte
volna bele. Biztos nagyon várja apukánkat, gondoltam magamban, és saját masnimra gondoltam, ami már rég oda
van, rég kicsúszott, nem tudom, hol van, csak azt tudom, ez
az öröm magocska nem hagy nyugodtan.
Lassan szürkülni kezdett és a hideg egyre csak nőtt,
amint az este közeledett. Ahogy kinéztem az ablakon, a
nagybátyámék házát már alig lehetett látni, lassan teljesen
befedte a hó. A házak úgy guggoltak egymás mellett, mint a
megfáradt öregemberek fehérben. Édesanyám tett a tűzre
és feltette a kályhára a vacsorát, valamint Édesapám részét az ebédből.
– Édesanyám, én kimegyek és elkotrom a havat! – szólt a
bátyám, és azon nyomban öltözni kezdett.
– Nagyon hideg van, kisfiam – figyelmeztette szelíden
édesanyánk. Feltűnt nekem, hogy most az anyukám szigorú
kis kontyából kiszabadult egy tincs, de nem törődött vele.
Ott repkedett búza szőkén a halántékánál. Ilyen nemigen
szokott megesni, mert mindennek és mindenkinek a helyén
kellett lennie.
– Várj! Kiteszem a lámpát az ablakba, hogy apátok meglássa, és megyek én is!
– Szerintem ott jön apátok. Látom az ablakból – mondta,
és egy kis fekete pontra mutatott a fehér hómezőn.
– Szerintem az nem lehet – mondtam. – Kisebb, mint egy
kis kutya! Az nem lehet az apukám!
Már senki nem hederített rám. A bátyám a havat lapátolta, úgy haladt, mint a villám.
Édesanyám a berliner kendőjét terítette magára, és kötötte meg az oly jól ismert módon. A nővérem az öcsémet
etette cumisüvegből, mert ő közben felébredt.
A bátyám rohant vissza, kipirult arccal.
– Édesanyám, az a közeledő alak ember, de baj lehet,
mert nagyon lassan jön ebben a cudar hidegben. Biztos
édesapám az! Édesanyám, engedjük el a kutyánkat, az gyorsabban odaér elé. Rám a kutya nem hallgat, nem mozdul
ebben a farkasordító hidegben.
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Az ablakon át láttam, ahogy édesanyám mutatja a kutyánknak a távoli pontot.
– Eredj! Siess! Ott van! Hozd haza! Vezesd haza!
A kutyánk, Kávé, okos barna szemű, szép rövid szőrű karcsú kutya volt. Azt mondták rá, hogy korcs, de számomra
sohasem volt korcs, ő volt a legszebb kutya a világon.
A kutya fülei a fejéhez tapadtak és teljes testhosszal futott. A bátyám és az édesanyám, ahogy csak bírtak, siettek a
süvítő szélben a mozgó alak felé.
Én addigra nagyon elfáradtam, és el is szundítottam. Az
öröm magocska kicsit visszahúzódott a mellkasomban, de
még nem adott helyet a csalódásnak. Arra ébredtem, hogy
valaki a pitvar előtt veri a lábáról a havat. Aztán nemsokára
kinyílt a szobánk ajtaja, és a kiszűrődő lámpafényben ott állt
az apám.
– Édesapám! – a kis öröm magocska kiröppent a mellkasomból és engem is magával ragadott, mi az, hogy ragadott,
lökött az ajtó irányába, egyenesen apukám kitárt karjaiba.
Az arcára emlékszem, a nézésére. Fiatal volt, boldog, és
nem láttam fáradtnak. Egy zsák volt a vállán, amit letett,
hogy engem felemelhessen.
– Andris, itt egy bögre meleg tej, lassan igyad! Lassan terjedjen szét a meleg a gyomrodban, hiszen át vagy fagyva! Ülj
ide a kemence padkájára, majd szép lassan gyere a kályha
mellé, most tettem rá fát.
Édesanyám lassan kezdte levetni az apám bakancsát és
masszírozni a fagyott lábát. Én az apám ölében ültem és
öleltem, olyan szorosan, ahogyan csak tudtam.
– Amikor megláttam a kutyát, az olyan erőt adott nekem!
Olyan jó, hogy te vagy a feleségem Vitkóczi Margit!
Mindig ugyanazzal hangsúllyal mondta ki az anyám nevét.
A hangsúlya ezt a nevet felöltöztette a szeretet szivárvány
színeibe, még kilencven éves korában is ugyanúgy ejtette ki
az anyám nevét.
– Már attól féltem, feladod, Andris! Ilyen időben még a kutyát is kár kitenni!
– Mi soha nem adjuk fel! – mondta az apám mosolyogva.
Mi az, hogy jó, hogy ő lett a felesége, hát másképpen nem
is lehet! Ez volt az utolsó gondolatom, amikor hirtelen elaludtam.
Másnap reggel korán ébredtem, mint mindig. Az ablakunkra jégvirágot rajzoltak az angyalok, meggyőződésem volt,
hogy angyalok jártak itt. Közel mentem az ablakhoz, ki sem
láttam a sok csodaszép jégvirágtól. Egészen közel hajoltam,
a jégvirágok egy körben eltűntek, majd eltávolodtam, és a
jégvirágok visszajöttek azon a kis darabon is. Pontosan tudtam, egészen közel vannak az angyalok.
– Édesanyám, itt vannak az angyalok, egészen közel!
– Igen, itt vannak. Apád találkozott tegnap a Jézuska angyalaival – mondta az anyám.
– Igazán?
– Igazán. Nézd, abból a szép piros almából egy egész zsákkal küldött karácsonyra.
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Észre sem vettem, hogy a másik ablakban négy gyönyörű
piros alma volt. Ez volt hát a zsákban, amit apukám cipelt.
– Akkor mi jók voltunk, és sokáig lesz nálunk karácsony,
ha egy zsák almát küldött a Jézuska, és még mindig érzem,
hogy egészen közel vannak az angyalai.
Ekkor lépett be az ajtón apám, mert az állatokat látta el.
Róluk is gondoskodni kellett.
– Igen, egészen közel – mondta az apám, és először az
anyám szemébe nézett, csak aztán rám.
– Azért is tudok elmenni nyugodtan, ha messze kell megkeresni a mindennapi kenyerünket, mert egy angyal mindig
veletek van.
Leül egy székre, kezébe vette a kukoricamorzsolót, amit
maga készített. Egy vastag erős bőrszíj volt egy fadarabra
erősítve olyan, ami pont a tenyerébe fért. A fadarab kifelé
néző oldala szögekkel volt kiverve, az akadt be a kukoricaszemekbe. Én szedtem össze a szemeket, ami nem a kosárba hullott, mert minden szemet meg kellett becsülni, amit a
föld táplált, eső áztatott, a nap melege dédelgetett, és amit
az emberek gondoztak.
– Édesapám, meséljen a mi angyalunkról, hiszen találkozott vele!
– Találkoztam – válaszolta, határozott hangon.
– Milyen? – kérdeztem kíváncsian.
– Szőke haja van a mi angyalunknak, egészen búzaszőke,
és a szemében csillagok ragyognak.
Édesanyám felé néztem, aki a tejet szűrte el a sajtárból.
Egy pillanatra megállt a munkájával, ránk nézett, mosolygott, és megcsóválta a fejét. A felkelő nap sugara bekukucskált az ablakunkon, és megcsillant Édesanyám búzaszőke
haján.
Felébredtek a testvéreim. Mentek az ablakhoz a kifényesített almájukért. Anyukám és az angyalok is kifényesítik az
almákat, állapítottam meg magamban. Az öcsém is felébred, de csak nyújtózik, mint egy kiscica.
Nemsokára az asztalhoz ültünk, ott volt már a tejeskávé
és a kalács. Figyeltem Édesanyám mozdulatát, de nem rajzolt a kalácsra keresztet mielőtt felszegte, mint a mindennapi kenyerünkre. A mindennapi kenyerünkért a szüleimnek
nap, mint nap nagyon sokat kellett dolgoznia, hogy az asztalra kerüljön. Én a kalácsot jobban szeretem suhant át a
gondolat az agyamon, és azért nem is kell annyit dolgozniuk,
mint a mindennapi kenyérért.
– Isten áldott, boldog Karácsonyt mindenkinek! – mondta
az anyám.
– Mindenkinek? – kérdezem kíváncsian.
– Mindenkinek a földön – válaszolta az apám, mielőtt a
reggelihez kezdett volna.
Ezeket az emlékeket tegnap a testvéremmel idéztük fel.
Minden emlék, érzés életre kelt bennünk. Néztem a testvéremet, akinek a lenyugvó nap sugara megcsillant az ősz
haján. Leírom a gyermekeimnek, unokáimnak, mielőtt az
emlékeket magával sodorja az idő.

Veres Tamásné (Kiss Katalin) 1954. augusztus 24-én született Kömlőn. Könyvelőként dolgozott negyven éven át. Néhány éve foglalkozik írással, és a hitvallása:
„Az írás nem megélhetésről, nem becsvágyról szól, hanem megszállottság, a szeretet megszállottsága, eljutni minél több ember lelkéhez. Szeretek írni. Érzések, szavak, és a csend
kell hozzá, hogy a képzelet és a megélt dolgok szabadon szárnyaljanak a homlokom mögött.
Kinyitok néhány ablakot mások és magam életéről. Ha egyetlen ember olvassa is el, akkor
már megérte.”
Írásai megjelentek – többek között – a Somogy Kulturális Folyóirat különszámában, Életmesék 2016. és 2017. évi kötetében, az Élni nélküle című antológiában, a Kömlő Népében,
Sarudi Hírmondóban és a Heolon.
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– Halló, tessék! Behányó
Ferenc.
– He-he-he…
– Ki az?
– He-he… Én a Ferit keresem.
– Milyen Ferit?
– Aki a… he-he… bocsánat… Akinek van egy Vazul
nevű kutyája.
– Az én vagyok. Te ki
vagy?
– Jaaj, szevasz, Ferikém,
én a Tibor vagyok. Tudod, a
festő! A haverod.
– Aha. És mi volt olyan
vicces az előbb?
– Á, semmi, semmi. Csak
nem ismertelek meg. Így
telefonban más a hangod.
– Pedig be is mutatkoztam.
– He-he-heeee. Igen, éppen ez az he-he-he…
– Mi van már megint?
– Bocs, csak… téged tényleg így hívnak, hogy Behányó
Ferenc?
– Te a nevemen röhögsz?
– Ne haragudj, de nagyon
vicces. Ismerlek egy ideje,
de nem tudtam, hogy így
hívnak.
– Ez elég gyerekes dolog.
Mást kinevetni a neve miatt…
– Jó, jó, abbahagytam.
– Ezért hívtál? Akkor le is
rakhatjuk.
– Nem, dehogy is! Egyszer
mondtad, hogy van láncfűrészed, és igazából azt akartam megkérdezni, hogy kölcsön adod-e?
– Ezek után nem érdemled
meg… he-he.
–…
– Persze, gyere el érte!
– Köszönöm, Ferikém és
tényleg ne haragudj az előbbiért. Ki kell vágnom egy
nagyobbacska nyírfát, mert
belelóg a villanydrótba. A
villanyosok minden évben
megnyirbálják, aztán már
úgy néz ki, mint egy földbe
szúrt söprű. Egyébként jól
vagy?
– Jól.
– Karácsonyt, szilvesztert
túlélted?
– Én igen, de szegény Vazul nagyon megsínylette a
tűzijátékozást. Pedig idén
nem is volt annyi durrogtatás. Szilveszterkor mindig bezárom az alagsorba,
hogy meg ne szökjön, de

hát a fülét nem tudom bedugaszolni. Úgy nyüszített
szegény, hogy föl kellett
hoznom a lakásba. Együtt
néztük a kabarét.
– Van még ilyen, hogy kabaré?
– Van, csak mostanában
humormentes.
– Mi meghívtuk a Klári
munkatársát meg a férjét,
azokkal iszogattunk kicsit.
– Akkor reggelig ott voltak nálatok?
– Á, addig nem bírtuk.
Kettő felé elköszöntek.
– És a kijárási tilalom?
– Asszed azt nézi valaki?
Éjszaka a jard is alszik.
Hazaértek. Nem volt gond.
Oltásra regisztráltál már?
– Küldtek valami papírt,
majd kitöltöm.
– Interneten is lehet.
Sokkal egyszerűbb.
– Jó vicc!
– Én már beregisztráltam magunkat. Még a lányomat is beírtam, bár ő
még nem tud róla. Tavaly
elkezdett
járni
valami
szektába. Ott azt mondták
neki, hogy nehogy beoltassa magát, mert valami
chipet juttatnak a szervezetébe, hogy utána lehallgassák meg átprogramozzák az agyát.
– Lenne, akinek jót tenne ez az átprogramozás.
Egyébként mióta hiszel a
vírusban? A múltkor még
azt mondtad, hogy valami
kínai átverés az egész.
– Jobb félni, mint megijedni. Azért lehet, hogy
mégis van benne valami…

2021. január

Na, majd, ha eljövök a fürészér’, beregisztrállak.
– Tudod mit, Tibor? Én,
meg beregisztrállak egy
fröccsre.
– Jó ötlet! Ha már a Hobby-ban nem jöhetünk ös�sze…
– Hát, ja. Ott most csak
lottózni lehet. Csak úgy hívom, hogy száraz lottó.
– Képzeld, van egy oldal a
neten, ahol, ha regisztrálsz,
kiválaszthatod a kedvenc
kocsmádat és ahányszor rányomsz egy gombra, olyan,
mintha megittál volna egy
fröccsöt. Az érte járó pénzt
meg utalják nekik. Virtuális
kocsma, he-he. Kicsit támogathatod a kedvenc helyedet, nehogy lehúzzák a rolót.
– Micsoda? Ezt most jól
értem, hogy a semmiért fizetek?
– Nem a semmiért, hanem
azért, hogy akkor is mehess
majd kocsmába, ha már
vége ennek a kovidnak.
– Vau! Vau! Rrrrr!
– Ezt most nem értettem.
Olyan fura lett a hangod, Ferikém.
– Vazul, nem hallgatsz el!
Mindjárt kapod a konzervedet! Csak azt mondtam,
hogy ez nekem nem tetszik.
Fizetek, és még csak nem is
ihatok semmit!
– Dehogynem! A laptop
előtt nyugodtan leguríthatsz
annyi fröccsöt, amennyit
csak akarsz.
– Amit így kétszer fizetek
ki.
– Jajj, de anyagiasak vagyunk!

– Nem is egyik nyugdíjról a másikra élek. Nekem
van félretett pénzem.
– Ni, a nyugdíjas dagobertbácsi. Van páncéltermed is?
– Van, oda zárlak egyszer be!
– Az jó lesz, szeretem a
pénz közelségét.
– Vannak még ezzel páran így az országban. Ott
a tornyos házban a Duna-parton.
– Azért van, akinek rajtuk kívül is jut. Tudod, van
egy öcsém, a Tóni.
– Az a gyűrött-tarkójú
autónepper?
–
Autó-KERESKEDŐ!
Ezek mire ki nem dobják
a pénzt, hallod! A jelenlegi
párjának, a Lilinek van egy
tengerimalaca. A múltkor
mondta, hogy már kb. hatszázezerben van nekik.
– Hogy mi?
– Speciális vitaminok, tápok, malac-fitnesz. A múltkor suttogót is hívtak hozzá.
– Mit?
– Suttogót. Ez olyasvalaki,
aki ért az állatok nyelvén.
Meg akarták tudni, hogy miért olyan lehangolt mostanában.
– És megtudták?
– A suttogó azt mondta,
hogy a malac a lelkére kötötte, hogy nem árulhatja el,
hogy miről beszéltek.
– Hát Tibor, ne haragudj,
de én erre annyit tudok
mondani, hogy az öcséd
olyan okosnak képzeli magát, amikor átveri az embereket a kocsikkal. Aztán
most kiderült, hogy ő is csak
egy balek.
– Hát ezér’ a Liliér’ én is
lennék kicsit balek, he-he.
– Na, le kell raknom, mert
a kutyám már elég hangosan
azt suttogja, hogy nagyon
éhes. Viszont előtte még be
kell vallanom, hogy én sem
tudom a te vezetéknevedet.
Te is elárulhatnád, hogy egálban legyünk.
– Hát, jó. Falábú Tibor vagyok tisztelettel a vonal innenső végén.
– Krhhhh…
– Hogy mondod?
– Hehhh… bocsánat…
hehh… le kell tennem…
– ???
Wesz Tibor
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2021. január

n

HIT ÉS ERKÖLCS

9

Gondolatok járvány idején
2021 elején jó lenne valami olyat mondani, írni, ami
biztató és reményt keltő,
de mégsem elcsépelt, vagy
éppen hamis ábrándokat
kergető. Kellene valami lelkit, nem közhelyeset írni a
járványról is, nem elnagyolt
üzenetet, vagy olcsó vigaszt.
Annyian szóltak már erről
és úgy érzékelem, a többség
már a háta közepére kívánja ezt a témát. De miért is?
Mert nem tanultunk meg vele
együtt élni? Mert tehetetlennek érezzük magunkat? Mert
annyira megszoktuk már a
maszkot is, hogy azon kapjuk magunkat, egyedül ülünk
az autóban és nem vettük le?
Van-e, kell-e ebben az egészben felsőbb, isteni célt keresnünk? Csapás ez, a környezet
bosszúja, vagy egyszerűen
így működnek a természet
törvényei?
Bár szabadabban élünk,
mint tavasszal, mégis úgy
érzékelem, általában sokkal
nehezebben bírják az emberek ezt a mostani időszakot.
Kell-e felsőbb, isteni célt keresnünk? Csalódást fogok
okozni annak, aki azt várja,
hogy kész megoldást hozok,
de néhány gondolatot mégis
hadd osszak meg az olvasókkal!
A keresztyén ember nem
hisz a végzetszerűségben,
vagyis abban, hogy egy út
van, ami „meg van írva”, hanem abban hisz, hogy a világ és benne az ember Isten
kezében van, nekünk pedig
felelősségünk van: gondolkozni, kutatni, értelmes döntéseket kell hozni. Vagyis nem
hisszük, hogy tétlenül kellene
ülnünk, várva hogy vége legyen. A többségnek nem kell
sokat tenni, csak betartani az
előírásokat! Tenni kell a dolgunkat és bízni Istenben!
A keresztyén ember mégis
próbál a dolgok mögé látni.
Nem az a lelki ember, aki
monoton imádságokat mond
és üres vallásos szokásokat tart fent. Hanem az, aki
tud elmélyülni, időt tölteni
Istennel, önállóan szavakba
önteni imádságait. Kilépni
lélekben ebből a világból és

belépni a mennyeibe. Hogy az
ott eltöltött tartalmas idő lelki-hitbeli töltésével menjen a
mindennapokba. Vészhelyzetben és normális időkben
egyaránt.
A hívő ember hiszi, hogy
Isten szól. A Biblia több ezer
éves történetein, tanításain
keresztül belepillanthatunk
Isten tervébe, gondolataiba.
Ez más nézőpont, mint amit
az emberi gondolkodás ad.
Ezt úgy fogalmazza meg egy
helyen a Szentírásban Isten:
„az én gondolataim nem a ti
gondolataitok”. Vagyis Isten
gondolata egész más kategória, mint amire logikával, tapasztalattal, ráérzéssel rájöhetnénk. A Biblián keresztül
Isten szól. Az az Isten, aki ott
van az emberi megpróbáltatásokban, aki tudja mit jelent
halállal, betegséggel, bármilyen bajjal szembenézni. Ha

tetés, vagy próbatétel. Egy
személyes veszteség az élet
rendje, vagy más esetekben
rossz döntéseim következménye. A mostani helyzet,
amin végig kell mennünk,
amit meg kell küzdenünk,
vajon mi célt szolgál Isten
kezében? Büntetés? Figyelmeztetés? Tanítás? Kell, hogy
legyen személyes válaszunk!
A keresztyén ember örök
várakozásban él. Egy állandó
adventben. Bár klasszikusan
a karácsony előtti időszak
az advent, mégis második
adventnek nevezzük a világ
végéig tartó időt. A hívő erre
úgy tekint, mint Krisztus vis�szajövetelének időpontjára,
ami az üdvösség teljességének kezdetét jelenti. Nem tétlen, hanem aktív várakozás,
amit a szeretet, irgalmasság,
jó cselekvése kell, hogy jellemezzen. De időtlen vára-

het tanulni megállni, kiszállni
egészségtelenül túlpörgetett
életünkből.
Nem tudjuk, meddig tartanak mostani nehézségeink, mikorra küzdünk meg
a járvánnyal és hatásaival.

korunk történéseit nézzük
és összevetjük a bibliai idők
nagyjából 1500 évet átfogó
történéseivel
ugyanazokat
az egyetemes és személyes
problémákat látjuk. Természeti katasztrófák (földrengés, járványok), személyes
kihívások (gyász, veszteség,
szegénység). Ezekben mind
megszólal Isten. Egy járvány
lehet figyelmeztetés, bün-

kozásnak tűnik, nem tudjuk,
mikor lesz beteljesedés. A
várakozás heteit, hónapjait
éljük, várunk a könnyítésekre, korlátozások feloldására. Ebben a várakozásban is
lehet tanulni: önmagunkról,
egymásról. És meg lehetne
tanulni azt is, nincs minden
a kezünkben. Azt hogy ideje
van a cselekvésnek és ideje
van a megállásnak. Meg le-

Imádkozzunk azokért, akik
elvesztették szerettüket az
utóbbi időben. Imádkozzunk
azokért, akik az élet sok területén helytállnak, hogy működjön az élet. Imádkozzunk
magunkért, hogy megérthessük, Isten mire akar megtanítani minket. És imádkozzunk azért, hogy minél előbb
véget érjen ez az időszak, de
tanulságait ne felejtsük el!

Laczay András
lelkipásztor
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Éves visszatekintő a KTSE háza tájáról
A KTSE nevében kívánok
boldog, sikerekben gazdag
új évet a Katonatelepi Közügyek olvasóinak!
Ahogyan az lenni szokott decemberben, a hétköznapok rohanása, a munka és az egyéb
feladatok helyét fokozatosan
átveszi a családdal és a pihenéssel töltött idő, annak
ellenére is, hogy 2020 egy merőben más év volt. Először a
karácsonyi készülődés, majd
az ünneplés, ajándékozás
valamint az „egészséges és
mértékletes” táplálkozás, ami
valószínűleg sokaknál kitart
egészen szilveszterig, mikor
is elbúcsúztatjuk az óévet és
köszöntjük az újat. Ebben az
időszakban általában mérleget
készítünk többnyire magunkban, hogy mit sikerült az előző évben elérnünk a kitűzött
céljainkból, és természetesen
újakat állítunk fel a következő
évre, tervezgetünk, hogy mit
fogunk másképpen csinálni,
sokan fogadalmakat tesznek.
Van is egy általános fogadalom,
ami a többségünknél felmerül
ilyenkor: „Jövőre egészségesebben fogok élni, többet fogok
mozogni, sportolni!”
Ez az egyik legkönnyebb
fogadalmunk, amit talán az
egyik legnehezebb megtartani, hiszen jöhet egy jól sikerült
buli, egy családi ebéd és máris
úgy érezzük megbuktunk… Én
nem így gondolom, a teljes életmódváltás nem mindenkinek
sikerül, vagy sikerülhet egyik
pillanatról a másikra. Fontos,
hogy kihívó, de elérhető célokat tűzzünk ki magunknak! Ha
csak egy lépést is teszünk előre, a nulla helyett heti egyszer
sportolunk csak, vagy a hét
5-6 napján odafigyelünk arra,
hogy mit eszünk-iszunk, már
tettünk valamit magunkért.
Mostanában divatos kifejezés
a „fenntartható fejlődés”, mire
illene rá ez jobban, mint hogy
évről-évre egy kicsivel jobban,
egy kicsivel többet teszünk magunkért és a környezetünkért
és nem várunk magunktól és
másoktól csodát, csak azért
mert 2020 helyett 2021-et
írunk. Valószínűleg nem vagyok
egyedül azzal, hogy ez sem sikerül mindig elsőre, sokan ja-

vítgatjuk még a megszokásból
leírt évszámot…
Ahogyan az egyének, úgy a
szervezetek, vállalatok és még
a sportegyesületek is mérleget vetnek ilyenkor, először az
egyénekhez hasonló módon,
majd természetesen a szabályozásoknak megfelelően, írott
formában is.
Egyelőre még csak a szöveges értékelésnek van itt az ideje, így ha a KTSE mérlegét kell
megvonnunk, azt mondhatjuk a
lehetőségekhez képest sikeres,
de összességében vegyes évet
zártunk, az eltervezett célokat,
feladatokat csak többé-kevésbé
tudtuk megvalósítani. Rögtön
év elején már 3. alkalommal is
megrendeztük a hagyományőr-

san növekedjen, emiatt nem
lehetünk teljesen elégedettek.
Az elmúlt év rávilágított pár
problémára is, főként azzal
kapcsolatban, hogyan tudjuk
elérni, hogy a sportpályákat
rendeltetésszerűen és minél szélesebb körben tudják
használni amellett, hogy nincs
állandó személyi felügyelet.
Sajnos az nyilvánvalóvá vált
számunkra, hogy hiába teszünk ki táblákat, azt néhányan vagy leszakítják, vagy
csak figyelmen kívül hagyják,
a lezárt pályára a kerítés megbontásával bemennek, tehát
ezek az úgynevezett „puha”,
bizalmon alapuló intézkedések
egyszerűen nem működnek.
A széles körű használat és a

A füves pálya fejlődése

ző disznóvágást, valamint a
nyár és a kora ősz folyamán
sikerült kialakítanunk a füves
labdarúgópályát, amelyet egy
nagy sikerű mérkőzés és ünnepség keretében fel is avattunk, valamint új növényekkel
is gazdagodott a terület.
Ezek szép eredmények, de
sajnos a már rendszeresnek
mondható szüreti napot, valamint karácsony előtt a karácsonyfa díszítést sem tudtuk
megtartani, illetve a legfájóbb,
hogy november közepén a
sportpályát is be kellett zárunk, a pandémia miatt. Ez
nagyban gátolja azt a célkitűzésünket, hogy a területet
egyre többen használják, és a
tagjaink száma is folyamato-

hosszú távú állagmegóvás, egy
nehezen feloldható kettősség,
ezért is talán 2021 legösszetettebb feladata lesz, és ezzel
rá is térhetünk a következő év
terveire:
– Az idei céljaink között szerepel a már fent említett rendezvények korábbinál is magasabb színvonalú lebonyolítása,
természetesen amennyiben a
szabályok adnak erre lehetőséget.
– Ahogyan az előbb már említettem, szeretnénk kidolgozni
egy részletesebb szabályzatot
a sportpályák használatával
kapcsolatban, ki, mikor és milyen feltételekkel használhatja
azokat, és fontos megtalálni a
módját annak betartatására is,

mert sajnos ezen a területen
akadnak hiányosságok bőven,
ezt nap, mint nap látjuk.
– Folytatjuk a megkezdett
munkát azért, hogy minél előbb
meg tudjon épülni a várva várt
kiszolgáló létesítményünk, és
tovább szeretnénk fejleszteni
a pályákat körül ölelő infrastruktúrát, a parkosított részt.
Biztatók az előjelek, mert
mind az önkormányzat mind
az MLSZ részéről támogató a
hozzáállás, magunk részéről is
mindent megteszünk, a sikeres
fejlesztésekért, folyamatosan
figyeljük a pályázatokat és az
egyéb lehetőségeket.
– Szeretnénk a kommunikációt valahogyan fejleszteni,
mert rengeteg a félreértés a
sportegyesület kapcsán (is),
annak ellenére, hogy rendszeresen adunk tájékoztatást az
újságban és a közösségi oldalon is. Sok esetben a KTSE
címére vagy személyesen, telefonon megfogalmazott egyenes kérdés helyett, a Facebook
kerülnek fel provokatív bejegyzések, kommentek, ami alatt
nulla vagy részinformációval
rendelkezők kezdik el egymást
felvilágosítani, a valóságtól teljesen elszakadva, néha szándékosan félreértelmezve dolgokat, belekeverve a politikát
is, azért hogy magukra vonják
a figyelmet. Ezt a hőn áhított
rivaldafényt senkitől sem szeretnénk elvenni, viszont ezekben a parttalan vitákban továbbra sem fogunk rész venni,
időnk sincs rá a saját munkánk
és az egyesület mellett. Arra
biztatunk mindenkit, amennyiben valakinek tényleg kérdése
van az egyesület munkájával
kapcsolatban, vagy van egy jó
ötlete, keressen bennünket a
megadott elérhetőségen, ha
nem is azonnal, de válaszolni
fogunk.
Továbbra is számítunk a katonatelepi lakosok támogatására, remélhetőleg hamarosan
visszatér az élet a normális
kerékvágásba és korlátozások
nélkül tudunk együtt dolgozni,
kikapcsolódni a sportpályán.
Addig is kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek.
A KTSE e-mail címe:
katonatelepise@gmail.com
Szentesi Zoltán
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Decemberi kecskeméti sporthírek
– ízelítő
KOSÁRLABDA
A DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét férfi első osztályú
kosárlabdacsapata a PVSK –
Veolia vendégeként idegenbeli mérkőzést játszott, ahol 30
percig tudta megnehezíteni a
vendéglátók dolgát. A pécsiek
végig jobban mozogtak, így
megérdemelten nyertek 10285 arányban. Deraszimovic
és Thomas egyaránt jó játékot
nyújtott, de ez is kevés volt a
sikerhez.
A DUNA ASZFALT-DTKH
Kecskemét a PVSK–Veolia
csapatát hazai pályán 79–73
arányban múlta felül. A hazai
játékosok maximális koncentrációval, profizmussal játszottak végig a mérkőzésen.
Thomas kiváló játéka ismételten nélkülözhetetlen volt a
győzelemhez.
Az Alba Fehérvár együttese
vendégeskedett Kecskeméten
és vitte el végül megérdemelten a pontokat. Végig szoros
volt a küzdelem, de a hazaiaknál sokszor kimaradtak a
tiszta dobóhelyzetek, ez pedig
egy ilyen erősségű ellenfél ellen nem megengedhető. Karahodzsics játszott jól a 73–85
arányban elveszített mérkőzésen.

Fontos győzelemmel búcsúztatta az évet a DEAC gárdája ellen a kecskeméti társaság. A debreceniek fizikálisan
erős játékát sikerült kiegyensúlyozni, csak a negyedig
negyedben volt gyengébb a
teljesítmény, így alakult ki
72–67-es végeredmény.

FUTSAL

Az MVFC Berettyóújfalu
vendégeként szenvedett jó
mérkőzésen, szoros vereséget a hírös városi alakulat 7–5
arányban. Kiütközött a sorozatterhelés okozta fáradtság
a vendégeknél. Elkerülhető
gólokat kaptak, a hibáikat a
hazaiak azonnal büntették.
Ristic és Nyeste ismételten jó
teljesítményt nyújtott.
A DEAC otthonában zárták
a 2020-as évet a kecskemétiek. A hazaiak végig jobban
játszottak, a másik oldalon
pedig rossz egyéni teljesítmények voltak, így megérdemelten tartotta otthon a pontokat
a debreceni csapat. Az SG
Kecskemét Futsal a 3. helyen
várja a folytatást.

RÖPLABDA
A magyar férfi első osztályú
futsal bajnokságban SG Kecskemét Futsal – Dunaferr 7–0.
A hazaiak végig betartották
a taktikai utasításokat, így
már a félidőre kialakult egy
nagyobb különbség. A jó védekezés eredményeként nem
kapott gólt a hazai csapat és
a 7 rúgott gól eredményes
támadójátékról
árulkodik.
Simic és Nyeste játszott kiemelkedően.

A MAFC-BME vendégeként
3-0-ás vereséget szenvedett
a HÉP–Kecskeméti RC első
osztályú röplabda csapata
az Extraligában. A játék főbb
elemeiben jobb volt a hazai
gárda, így megérdemelten
nyertek.
Decemberben két 3-0-ás
győzelemmel jutott tovább a
KRC a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a MEAFC–Miskolc
csapata ellenében.

KÉZILABDA
A női kézilabda NB I/B Keleti csoportjában a GBB Zrt.
Kecskeméti NKSE a Pénzügyőr SE csapata otthonában
vendégeskedett.
Sokáig tartotta a lépést
a kecskeméti csapat, de a
mérkőzés végére felőrlődött,
így teljesen megérdemelt a
29–20-as hazai siker. Pécsi
nyújtott jó teljesítményt a
vendégektől.
A Nyíregyházi SN Kft. gárdáját látta vendégül a KTE–
Piroska Szörp felnőtt kézilabda csapata a férfi kézilabda
NB I/B Keleti csoportjában
és nyert 37–30-ra.
Egy hónap kényszerpihenő
után, úgy ahogy jó játékkal
sikerült begyűjteni a pontokat. Nyögvenyelős győzelem
volt, de a céljukat elérték a
hazaiak, amit főleg a hozzáállásuknak köszönhettek. Országh és Csordás játszott jól.
A Vecsési SE együttesét
fogadta a KTE-Piroska Szörp
és aratott 30–26-os arányú
magabiztos győzelmet. A
KTE–ben Bíró Balázs végig
kiválóan irányította a csapatot.
Dr. Kovács Péter

Támogatás a Platán utcai óvodának
Komoly problémát okoz az óvodának is, hogy a járvány
miatt az alapítványi bálok – a bevétellel együtt – elmaradtak, ezért a szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi forrásokat keresni. Ennek érdekében támogatja a
Katonatelepi Óvodásokért Alapítványt dr. Fekete Gábor
önkormányzati képviselő.
„A képviselő a baon.hu-nak elmondta, most, a járványhelyzetben különösen fontosnak tartotta, hogy segítse az intézményt,
hiszen az óvónőkre az átlagosnál nagyobb teher hárul. A járvány
előtt reggelente a szülők bekísérhették gyermeküket a csoportszobába, és segíthettek neki az öltözködésben, most viszont ez
nem lehetséges, a kapuban el kell válniuk egymástól, így az ovi
dolgozóira vár ez a feladat. A támogatás másik fontos indoka
pedig az, hogy már így is elmaradt egy óvodai alapítványi bál,
és kétséges, mikor lehet legközelebb megtartani, márpedig az
ilyenkor összegyűlő pénznek mindig van helye. Fekete Gábor
ezért úgy gondolta, egy jelentősebb pénzösszeggel lepi meg az
óvodát, amely több mint a felét fedezi egy már kinézett kinti
játszóeszköznek. Az erre szánt összeget csütörtökön adta át
Marsa Tímeának, az óvoda koordinátorának „
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2021-től szakembereket keresünk? (1. rész)
Megjelentek a jövő év elejétől igényelhető otthonfelújítási támogatás részletei. Ez azt jelenti, hogy sokan, akik tervezték 2-5 éven belül a
felújításokat és jogosultak a támogatás igénybevételére, elkezdenek nézelődni, árajánlatokat kérni, lefoglalni a szakemberek idejét. Sok
jó szakember van Katonatelepen, de újra és újra felmerül a Facebook oldalon, hogy „tudna-e valaki ajánlani…” hozzáértő vállalkozót.
Volt már több jó próbálkozás, arra, hogy készüljön lista a helyi mesterekről, de ennek hasznossága most az új támogatási rendszer miatt
felértékelődött. Ezen túl érdemes lenne az összes helyi vállalkozás felsorolására (pl.: kisbolt elérhetősége többször felmerült, kerestek
már állatorvost, stb...). Ez úton kérem a korábban ilyen listát készítőket, hogy ha megoldható, e-mailben küldjék el eddigi regisztereiket,
a szakemberek pedig elérhetőségeiket a krisztian.makai82@gmail.com e-mail címre. Ezeket egységes szerkezetbe fogom foglalni és feltenni a letölthető dokumentumok közé a Katonatelepi Közügyek FB oldalon, így mindenki el fogja tudni érni mindig. Előre is köszönöm
a leveleket. A továbbiakban az eddig megjelent részletek:

Lakásfelújítási támogatás
2021
November 25-én a Magyar
Közlönyben is kihirdetésre került a támogatást szabályozó
kormányrendelet. Mutatjuk a
2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit!
A gyermeket nevelő családok
otthonfelújítási támogatásának
feltételeit a november 25-én
megjelent 518/2020. (XI.25.)
kormányrendelet tartalmazza,
mely 2021. január elsején lép
hatályba és 2022. december
31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak:
Ki lehet az igénylő?
Igénylő lehet:
• az aki magyar állampolgár
és a magyar állampolgárságról
szóló törvény alapján magyar
állampolgárnak tekintendő,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó, a szabad
mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodás jogát
Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes
természetes személy.
Legalább egy gyermeket nevelő házastársak, élettársak
és egyedülálló szülők egyaránt
igényelhetik a támogatást. Há-

zastársak, élettársak közösen,
együttes igénylőként kérhetik
a támogatást és feltétel, hogy
azonos lakóhellyel rendelkezzenek.
Ha a szülők lakóhelye nem
azonos,
• az a szülő lehet jogosult a
maximum 3 millió forint ös�szegű támogatásra, akinél az
összes közös gyermek lakóhelye van, vagy
• minkét szülő a maximum
3 millió forintos támogatási
összeg 50%-ára jogosult, ha
külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább
az egyik gyermek lakóhelyével.
• Amennyiben a szülők
egyike lemond a támogatás
saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a
maximális támogatási összeget igényelheti.
Ki minősül gyermeknek a
támogatás szempontjából?
Gyermek: az igénylő
• magzata a várandósság
betöltött 12. hetét követően,
valamint
• vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke,
aki
– a 25. életévét még nem
töltötte be, vagy
– a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
– kiskorú rokona, ha a gyer-

mek szüleinek halála miatt az
igénylő a kirendelt gyámja
Mely ingatlanra kérhető a
támogatás?
Ingatlan-nyilvántartás
szerinti megnevezés
Magyarország
területén
fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő
rendeltetés szerinti jelleggel
nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont
jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek
felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként,
üdülőként, hétvégi házként
nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem
igényelhető!
Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás
Jogosultsági feltétel, hogy az
igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén
az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű,
az
ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett tulajdoni hányaddal
rendelkeznek.
Több lakásból álló osztatlan
közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett
ingatlanrészre vonatkozóan az

igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges
vizsgálni.
Lakcímre vonatkozó előírás
Az igénylő – házastársak,
élettársak igénylése esetén
mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál
figyelembe vett valamennyi
kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább
egy éve lakóhellyel kell, hogy
rendelkezzen.
Kivétel:
• magzat és az egy évnél
nem régebben született gyermek,
• a célingatlan a támogatási
kérelem benyújtását megelőző
egy éven belül került az igénylők tulajdonába.
Ingatlanra vonatkozó előírás
Ugyanarra az ingatlanra
ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási
támogatást.
Kivétel:
• ha a korábbi igénylő az
igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes
mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb
igénylő a korábbi igénylőnek
nem hozzátartozója.
Összeállította:
Makai Krisztián

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: 13–17 óráig
Gyermekorvos: dr. Kaiser László – +3676 471053; +3630 4065318
Rendelési idő:hétfő-szerda péntek 11–13 óráig; kedd- csütörtök 10 –12 óráig
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
Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő +3670 313 4372
KÖZÉRDEKŰ ÉS SZOLGÁLTATÓI INFORMÁCIÓK
Magyar Posta Postapartner: Kecskemét, Katonatelep, Ezüstfenyő u. 1.
Tel.: 0670/413-6450; A posta átmeneti ideig szünetel.
Kecskemét–katonatelepi üzletek, boltok:
Önért 1. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Lugas sor 52.
Tel.: +3630 7698259
Önért 2. Élelmiszerbolt / CBA, Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 37.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6–18, szombat 6–12,
vasárnap 6–11 óráig Tel.: +3630 7697370
KTSE Balla Krisztián, e-mail: katonatelepise@gmail.com

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

