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Polgármesteri és képviselői fogadóóra 
2007. június 29-én, 17-19 h-ig. Cím: Katonatelep, Ág u. 36.

Mit mondana Kodály Zoltán?
Az április 19-i közgyűlésen egy indítványt tettem, mellyel azt reméltem, -Kodály 
szülővárosában- még színesebbé, gazdagabbá tehetjük a Kodály évet. Az indítvány lényege az 
volt, hogy az önkormányzat ajánlja a kecskeméti bevásárlóközpontok, éttermek részére, hogy 
az emlékév kapcsán naponta legalább 20-20 percben szolgáltassanak Kodály zeneműveket.

 Az indítványt gyakorlati példával is alátámasztottam: Salzburgban ugyancsak ezt tették a Mozart évfordulón, 
melynek nagy sikere volt Ausztriában. Amikor Párizsban jártam, a mélygarázsban és a metróban nem a 
kereskedelmi rádió harsány reklámai, nem  „szeletelős”, „ csimbumm-tucatzene” szólt, hanem Vivaldi , békét 
és harmóniát sugárzó művei, a Vivaldi évforduló kapcsán. 
Az indítványt a közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta. A hivatal az üzleteknek szóló ajánlást azonban 
mégsem küldte szét . Sárközy István alpolgármester elmondta: Eljutott a fülébe Kodály Zoltán feleségének 
véleménye, akinek álláspontja szerint méltatlan lenne Kodály zenéjéhez, ha ilyen helyeken megszólalnának. 
A közgyűléstől az alpolgármester a május 29-i ülésen kéri visszavonni –indoklás nélkül-  az indítvány el-
fogadásáról/végrehajtásáról szóló határozatot. 
Én még a Kodály módszeren nevelkedtem, 3 évig tanultam zongorán Bartókot, Schumant, Mozartot, Kodályt. 
Komolyan a zsigereimben van a gondolat. Legyen a zene (a jó zene, igényes zene) mindenkié! Akár méltó rá, 
akár nem, ha hallgatja, többé vagy kevésbé a belsőjévé válik (ti. én is hiszek a nevelhetőségben) és akkor majd 
méltó lesz rá.
Ez persze lehet, hogy  csak egy jobbító szándékú képviselő véleménye…
Kecskemét városa a Kodály év méltó megünnepléséhez számtalan rendezvénnyel járul hozzá, melyet jó szívvel 
ajánlok mindenkinek. További részletek, a  kodalyvarosa.hu  oldalakon. 
           Kohajda László önkormányzati képviselő

Ispa határidők
Az utak helyreállítása Katonatelepen: július 15-e.  Rákötési lehetőség a rendszerre: szept. 21., 
két nyomvonalon járható ceglédi út: nincs adat. Források, amelyekből sajnos nem tudhatnak 
meg érdemben többet e kérdésekről: www.kecskemetcsatorna.hu, ISPA elektronikus hírlevél, 
ISPA nyomtatott hírlevél (május 31-én jelenik meg a Petőfi Népe különszáma).

Kérjük, aki nem kapja meg az újságot, jelezze azt az ügyfélszolgálatnak.  
Szerződés szerinti véghatáridő: szept. 21. Minden munkának be kell fejeződni, a város műszaki átvétele ek-
kor történik meg.
Már csak a szerencsén múlott
A Kocsis Pál utca- Szőlőskert utcai busznyomvonal aszfaltburkolata negyed százada állja az idő próbáját. Mára már több helyen tenyérnyi 
darabokra repedezett. Valószínű, hogy csak az idei, enyhe téli időjárásnak köszönhetjük, hogy nem szakadozott fel a burkolat jelentős 
része, a repedések által határolt részeken. Kérésünkről, hogy ti. kerüljön újabb vékonyaszfalt burkolat a megnevezett szakaszra, tavaly 
tavasszal az illetékes bizottság kategorikus nem-et mondott. Kíváncsian és bizakodóan várjuk az ősszel újonnan összeálló testület, 
egészen más szemléletű többségének szakmai véleményét, megoldási perspektíváját e probléma kapcsán.
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Ezen jár a busz. 
Már nem sokáig...

Lugas sori faleváltás 
A Lugas sori lakóknak április végére ígérte a város által megbízott Juniperus a véderdő  pelyhező nyárfáinak gyérítését. 
Ez az időpont május 15-re módosult, majd mikor érdeklődtem, hogy hol késik már a munka, azt a választ kaptam, 
hogy 25-re meglesz a határidő. 25-én nem hívtak, hát én ragadtam telefont. Az új válasz: 30-án lesz meg az új határidő 
(e napon küldjük nyomdába a Szemezgetőt).A csúszás oka: Hiába volt meg márciusban az összes engedély, hiába 
volt szerződéses vállalkozónk fix árakkal. Kiderült, hogy addig nem kezdhetnek neki a munkának, amíg nincs vevő
a fára, merthogy a szállítás, raktározás pénzbe kerül. Igen ám, de ezt is meg kellett versenyeztetni… Mostmár van 
nyertes vevő a fára, várjuk a favágókat, immáron 6.(igen, hatodik) éve.  (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az elmúlt 
6 évben bármikor, két hét leforgása alatt ki tudtam volna vállalkozóval anyagárban(!) vágatni  a szükséges egyedeket, 
de a szigorú jogszabályok és a hivatali bürokrácia miatt ez gyakorlatilag bűncselekménynek minősült volna.) 
A lombos utcán a lakók kérésének megfelelően kezdett el intézkedni a hivatal munkatársa. Az út melletti három sor 
kivágását tuskómarás követi, majd ősszel új növényanyag kerül a régi helyére. Nem allergén, a mikroklímához job-
ban illeszkedő csörgőfa, akác, stb…  A fák öntözésébe a lakók a kezdeti időszakban besegítenek.

ISPA úthelyreállítás

Tisztelt Zombor Gábor Polgármester Úr!
Tisztelt Sipos László Alpolgármester Úr!
Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Szíves tájékoztatásul, küldöm a Kecskemét, Katonatel-
ep, Ág utcai, csatornázás utáni aszfaltozási munkálatok 
fényképeit.
A tükör kiszedése és a zúzalékos alapozás után, 8 napon 
keresztül (a mai napig) nem történt meg az aszfaltozás. 
E mulasztásból eredő károkat igyekszem a mellékelt 
képekkel megmutatni, felhívva a figyelmet a további
károk, valamint személyi sérülések jelentős kockázatára.
A fotók címeivel utalok az épp bemutatott problémára 
(8 db). Kiegészítésül: A bemutatott kapubehajtó azért 
töredezett szét, mert az ingatlanra lekötéskor egész tá-
blás felszedés után azt nem megfelelő felfektetéssel rakták 
vissza.
Kérem azonnali szíves együttműködésüket, intéz-
kedésüket. 
A kivitelező írásbeli válaszát, tájékoztatóját a 
kohajda@katonatelep.hu , illetve a kohajda@kepi.hu 
címre várom, melyet a következő alkalommal  megjelenő 
helyi újságban, e levéllel együtt  közzé fogok tenni. 
Tisztelettel: Kohajda László önk.képviselő 20/983 3050

Tisztelt Kohajda László Úr!
Köszönettel vettük munkánkkal kapcsolatos észrevételeit, 
melyekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
Az Ön által észrevételezett helyreállítások kohósalak útalap 
szintjéig készültek el, a csatornázási munkák során kiemelt 
árok szélességében.
A záró aszfaltréteg (kopóréteg) építését megelőzően kerül 
sor a burkolat hosszirányú vágására, ez határozza meg az 
épülő kopóréteg szélességét. Szerződéses kötelezettségünk a 
munkaárok két oldalán minimum 20 – 20 cm-rel széleseb-
bre vágni a burkolatot. Tehát a helyreállítás során letöre-
dezett aszfalt eltávolításra kerül.
Az építés során elkerülhetetlen, hogy az építési, lakossági 
forgalom hatására az árok széle letöredezik, azonban ezeket 
a helyeket, a kopóréteg építése során helyreállítjuk.

Tisztelettel: Topscháll András Főépítésvezető Betonút Zrt.

Szelektív hulladékgyűjő pont használata     
Az iskola parkolójánál levő szelektív hulladékgyűjtő pont nem 
szeméttelep. Csak a konténerbe lehet hulladékot elhelyezni, és csakis 
azt a hulladékfajtát , ami a gyűjtőedényen szerepel. Aki e szabályt 
megszegi 50 000 Ft-os büntetést is kaphat. 
A legtöbb környezettudatosan gondolkodó, szelektíven gyűjtő 
lakótársunk egész térfogatában dobja a PET palackot a gyűjtőedénybe. 
Kérjük, tapossa össze, vagy legalább nyomja ki kézzel a levegő javar-
észét. Így akár négyszer annyi ideig bírja egy konténer. Nem minde-
gy logisztikai, anyagi, de főleg környezetvédelmi szempontból, hogy 
egy 20 kilométeres kanyarból 30, vagy 120 kilogramm műanyagot 
visz el a szállítójármű. 

Ezen az utcán, a sok hónapos taposás töredezés nemcsak a gépkocsi 
tulajdonosoknak, hanem a kivitelezőnek is sok kárt okoz. Jobb 

szervezéssel ez elkerülhető lett volna.

Csapadékárkok
Katonatelepen szerencsére kevés felháborító dolog van (már ami 
a közérdekű ügyeket illeti). Az első helyet a besurranó tolvajok 
viszik, a másodikat a csapadékároktalanság. 
A víz a magasabb pont felől az alacsonyabb felé folyik. Az alacsonyabb 
pontok előtt élők –jó esetben- rendelkeznek árokkal, mert engedték 
kiásni, vagy mert –kényszerhelyzetüknél fogva-  maguk ásták.  A 
magasabb pontokon élőket általában nem érdekli a 40 méterrel odébb 
lakó problémája. De egyáltalán nem.

Ne hagyja 
ingatlanán elsza-

porodni a 
parlagfüvet!
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GYERMEKEINK

Vannak persze jó érzésű, magasabb ponton lakók , akik engedték az 
árok kiásását, és nem is temették be azt később, szép sima parkolóhe-
lyet nyervén a helyén. Persze léteznek félmegoldások is: árok van, de 
csak akkor folyik oda az út vize a megmagasított padka miatt, ha a 
mély ponton lakók, már csónakkal járnak egymáshoz szomszédolni. 
Vannak tévhiedelmek is: „Túl magasan van az út rengeteg víz folyik 
be róla az udvaromba.”  Magyarázat: mindegy milyen magasan van az 
aszfalt, arról így is úgy is ugyanannyi víz folyik le. Fel is fagyna az út az 
első télen, ha a közterület (+ esetleg az udvarok) vize itt gyűlne össze. 
„Minek nekem árok, itt úgyis lejt az út hosszanti irányba, leszalad itt 
úgy a víz, hogy nem folyna az árokba.”  Magyarázat: ez akkor lenne 
igaz, ha hegyvidéken laknánk 20-30%-os lejtésű úton. Katonatelepen 
a legnagyobb lejtés sem több 4-5%-nál és mivel az út bogárhát-pro-
filú, vagy egyoldalas lejtésű, ezért a víz lefolyik, csak nem 100, hanem
90%-ban. „Kell az árok, de nem az én házam előtt.” stb…
A kedvenc történetem: A városháza egyik osztályvezetője kiküldte a 
gépeket. A gép a mélyponton a meglévő árkokat kimélyítette, 
úgy, hogy abban növényt tartani, hogy a gyökérzóna ne engedje bemosni az árkot, nem lehet többé. A magas ponton lakók  (akik 
„megbeszélték”  a gépkezelővel a dolgot) előkertjéhez, zúzalékos parkolójához nem nyúltak. A még magasabban lakókhoz meg már 
oda sem ment a gép, ígérték, hogy majd a napokban odamegy , de azóta eltelt már majd egy év…
Május hónapban 1000 folyóméter árok ásását kértem az illetékes bizottságtól. Ha MINDEN katonatelepi ingatlan előtt lesz legalább 
2 méternyi csapadékárok akkor nem lesznek elárasztott pincék, milliós károkkal egy-egy felhőszakadás után. Akkor nem lesznek 
egy-egy eső után sírással küszködő meglett férfiemberek, nem lesznek barrikádok, homokzsákot cipelő kismamák, a fáradtságtól
összecsukló tűzoltók, víz alá kerülő fagyasztóládák, kazánok, gépkocsik, nejlonhegesztő családi kisvállalkozások, stb…
És mégcsak nem is ezek a károk azok, amik igazán felháborítóak, hanem az, hogy néhány méternyi közelségében lakók ILYEN 
KÖZÖNYÖSEK TUDNAK LENNI A MÁSIKKAL SZEMBEN (Tisztelet a Kivételeknek!). 
Kérem, ássák ki a csapadékárkot, de legalábbis ne beszélje meg senki a dolgot a gépkezelővel, ha több hónapos lobbyzás után végre 
sikerül kihoznom őket Katonatelepre.       Kohajda László önkormányzati képviselő

- Köteles-e az önkormányzat az óvodai ellátást biztosítani a területén lakóknak? 
Igen. Ezt az Önkormányzati Törvény 8.§-a írja elő. 
- Hány éves korú gyermekekre vonatkozik az önkormányzatok kötelező óvodai ellátásának 
biztosítása?
5 éves kortól kötelező. 3 éves kortól lehetséges, ha az intézmény fenntartó (esetünkben 
önkormányzat ezt önként felvállalja). Ezt a közoktatási törvény 65.§-a írja elő. 
- Honnan tudhatja meg a szülő, hogy az önkormányzat melyik feladatot vállalja fel, hova 
mekkora létszám várható és milyen arányú (esetleges) elutasításra számíthat akkor, amikor 
az édesanya GYES utáni munkábaállásával számol a család?
A közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatel-
látási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv) 
köteles készíteni az önkormányzat. Az intézkedési tervben –törvényi előírás szerint- ki kell 
térni ezekre a kérdésekre. Mindezekről a közoktatási törvény 85.§-a rendelkezik. 
- Mit ír a Kecskeméti intézkedési terv e kérdésekről?
Kecskemét 2005. júliusa óta nem rendelkezik intézkedési tervvel. Ennek pótlólagos 
elkészítését a közgyűlés 2007. április 19-i ülésén indítványoztam, de a Képviselőtestület az 
indítványt elutasította. 
- Miért nem támogatta 2003. őszétől az önkormányzat a katonatelepi magánóvodát, amely 
most segítené megoldani a létszám-problémákat?
Azért, mert 2003. február 12-én született egy 67/2003. számú Közgyűlési Határozat, amely 
megvonja a további önkormányzati támogatást a városi magánóvodáktól. Az előterjesztés, 
amely alapján a közgyűlés döntött a támogatás megvonásáról, tényként közli a testülettel: 
„Az elmúlt években a gyermeklétszámok tekintetében folyamatos csökkenés tapasztalható, 
ún. demográfiai hullámvölgyet élünk meg. Az önkormányzati fenntartású óvodáknál is
átszervezésre, férőhelyszám-csökkentésre került és kerül sor a gazdaságos kihasználtság 
érdekében. 
Azok a körülmények, amelyek az elmúlt évtizedben szükségessé tették az önkormányzati 
feladat megosztását nem önkormányzati fenntartású óvodákkal, megszűntek.„
A döntést képviselői kérelmek és lobby, szülői tiltakozások és petíciók előzték meg. Az 
önkormányzati támogatás megvonását követően (kb. évi 600 000 Ft)  a katonatelepi  Köhler 
magánóvoda még abban az évben bezárt.
Csak mostanra derült ki: az akkori döntést, valótlan tényközlésre alapozva hozta meg a 
testület!
- Miért nem bővíti az önkormányzat a jelenlegi 2,5 csoportot 3 csoportra, hiszen bőven 
lenne hely a Platán utcára néző teremben. 

Mivel az önkormányzat 2003-ban bővítette az óvodát (1 csoportszoba, 1 iroda, +vizesblokk) 
, ezért az új, szigorúbb jogszabályi előírások vonatkoztak rá, amely tornaszoba kialakítását 
írják elő. Nyertünk tehát egy új csoportszobát , de a Platán utcára nézőt tornaszobaként kel-
lene működtetni. Ez alól –ideiglenes jelleggel- az ÁNTSZ adott felmentést oly módon, hogy 
fél csoport működtetését helyben hagyta. Egész csoport működtetésére az önkormányzat 
valószínűleg nem fog engedélyt kapni.
- Juthat-e hely a városi/belvárosi óvodákban?
Nem mindenkinek. A túljelentkezés városi szinten közel 30%-os (az én gyermekemnek sem 
jutott óvodai férőhely sem Katonatelepen, sem a városban). 
-Építhet-e az önkormányzat még egy csoportszobát a meglevő épülethez?
Az elvi lehetőség megvan, azonban egy országos szintű egészségügyi és oktatási leépítési 
hullámban, erre megfelelő pénzforrást találni rendkívül nehéz. Emlékeztetőül: sokkal jobb 
gazdasági kondíciók között is több éves képviselői munka, pályázati forráskeresés, stb… 
előzte meg a 2003-as bővítést. 
A mai napon egyeztettem Dr. Zombor Gábor polgármester úrral, aki ígéretet tett arra, hogy 
a kialakult helyzetet minden számításba jövő eszközzel orvosolni fogjuk. A csoportszoba 
hozzáépítését –akár önkormányzati saját erőből is- a legjobb megoldásnak tartjuk. Ennek 
műszaki pénzügyi előkészítése a mai nappal megkezdődik. Ha sikerül törvényes és költség-
takarékos megoldást találni, akkor a kivitelezés szeptember 01-ig megtörténhet, és  további 
15 gyermek elhelyezést kaphat az óvodában.
A 4. kérdésnél hivatkozott indítványom teljes szövegét, valamint a vonatkozó jogszabály-
okat kérésre lakásomon szívesen megmutatom az érdeklődőknek. E-mailon is megküldöm, 
aki a fenti címemen kéri. 
A további fejleményekről a Szemezgető június 01-i számában adok tájékoztatást. 
Kecskemét, 2007. április 23. Tisztelettel:  Kohajda László

A katonatelepi óvodába 2007. áprilisában felvételt kérő, elutasított szülők részére megküldött levél:
Tisztelt Szülők!
A katonatelepi óvoda 2007-ben 10 megüresedett férőhelyen tudja az új jelentkezőket fogadni. A beiratkozáskor 
37 szülő kérte gyermeke felvételét. A nagyszámú elutasítás több kérdést felvet, amely mindenképpen magyará-
zatot igényel az intézmény működtetője (az önkormányzat) részéről. Amíg ezt az illetékes tisztviselő megteszi, 
addig az alábbiakban néhány tényszerű információval szeretném Önöket tájékoztatni. 

A további fejlemények: 
Az elutasító határozatot kapó Szülők (27 fő) közül mindössze 15 fő nyújtott be 
fellebbezést, amelyben ragaszkodik gyermeke óvodai ellátásának biztosításához. 
A csoportszoba hozzáépítése –felmérés alapján 8-10 millió Forintba kerülne. Az 
iskola épületében 1-2 millió Ft-ból kialakítható csoportszoba, ill. kiszolgál hely-
iségek. Ha szükséges, a kialakítást az önkormányzat el fogja végezni. 
A jelenleg 10 fővel működő csoport egész csoporttá történő  bővítését (+ 15 fő) az 
önkormányzat az illetékes hatóságtól május hónapban kérelmezte. 
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Nem indul első osztály
A városunkban is tapasztalható gyermeklétszám csökkenés miatt a város négy iskolájában, 
így a Mathiász János Általános Iskolában sem indulhat első osztály, olvasható Sárközy 
István alpolgármester május 31-ére bekerülő 19. sorszámú előterjesztésében. Sajnos a 
létszámadatokat nem tette közzé az anyagban az alpolgármester úr, megnehezítve ezzel a 
képviselők felkészülését és döntéshozatalát. Nehéz helyzetbe kerülhet ezzel a katonatelepi 
iskola, csakúgy mint az a 15 gyermek, aki bár ide akart járni, mégis naponta buszozhat 
a városközpontba. Jövőre pedig várhatóan épp azért leszünk nehéz helyzetben, mert túl 
sok lesz a jelentkező egy osztály indításához, viszont kevés kettőhöz (ha a mostani logika 
folytatást kap) ezért megint lesznek gyerekek, akik buszozásra kényszerülnek. 
A tisztesség kedvéért teszem hozzá, hogy amennyiben az 1. osztályba menő Katonatel-
epen lakó gyermekek 80%-a  itt, helyben íratkozott volna be, akkor meg lett volna a 
„szükséges” osztálylétszám. Másrészről, ha a kormányzati oktatáspolitika nem a húzóá-
gazattól, a Nemzet jövőjének kulcsát kezükben tartó iskoláktól, gyermekeinktől vonná el 
a szülők által befizetett adóforintok milliárdjait, akkor nem kényszerülnének az önko-
rmányzatok hasonló lépésekre.
Megoldási javaslatom első, egyébként –beismerem- némiképp populáris de éppen ezért 
jól érthető lépése: a miniszterek és államtitkárok ne járjanak a mi pénzünkből vásárolt 30 
milliós gépkocsikkal, amikor ilyen helyzetbe hozták az országot. Járjanak a sajátjukkal. 
Rogán Antal polgármester is így tesz, meg én is, mégis eljutunk uticélunkhoz. Jó szívvel 
ajánlom egyébként minden miniszternek a szolgálati Oktáviát, nemcsak azért, mert 
tizedébe kerül, mégis tágas és elegáns, hanem mert sokkal környezetbarátabb is.  
                 Kohajda László önkormányzati képviselő

Intézményösszevonások
A kormányzat megszorításai az időseket, 
betegeket és a gyerekeket érintik legkeményeb-
ben. A Kecskeméti intézményeket is kénytelen 
a város összevonni. Íme a közgyűlési határozat 
kivonata: 
231/2007. (V. 17.) KH. számú határozat
A Közgyűlés a költségtakarékosabb, hatékonyabb 
gazdálkodás, valamint a közoktatási feladatellátás szak-
mai színvonalának emelése érdekében a fenntartásában 
működő közoktatási intézményekből területi, szakmai 
és gazdasági szempontok figyelembevételével többcélú
- közös igazgatású, illetve ÁMK formában működő - 
közoktatási intézményeket kíván létrehozni az alábbiak 
szerint:…
Keleti egység: Mátyás Király, Hunyadi János, Mathiász 
János, Kertvárosi Általános Iskola, Ceglédi Úti Óvoda, 
Jász Utcai Tagóvoda, Ifjúsági Úti Óvoda, Klapka Utcai
Tagóvoda, Katonatelepi Óvoda, Nyitra Utcai Óvoda, 
Mikszáth Körúti Tagóvoda, Műkertvárosi Óvoda, 
Mártírok Úti Tagóvoda, Napsugár Utcai Tagóvoda.

Irányi Béla
Katonatelep múltjában, de jelenében is vannak olyan figyelemre méltó események, emberek,
sorsok, melyek megismerése gazdagít, irányt mutat, igazodási pontként hat. Véleményem 
szerint ezen emberek egyike Dr. Irányi Béla, Kecskemét város szülöttje, aki Katona Zsigmond 
- városrészünk névadójának dédunokája. 

2006. december 16-án Magyar Örökség kitüntető címet, valamint az azt bizonyító oklevelet a Magyar Tu-
dományos Akadémia dísztermében, ünnepélyes keretek között vehette át. A címet azok érdemlik ki, akik 
a II. Világháborút megelőzően és azt követően napjainkig a legjelentősebb magyar teljesítményt nyújtot-
ták. 
Irányi Béla 1925-ben született Kecskeméten. Tanulmányai alatt kirobbant a II. Világháború. Mint joghall-
gató önként jelentkezett a magyar hadseregbe, mikor a front a Kárpátokat elérte. 1945 januárjában 
szovjet fogságba esett Füleknél. A hírhedt 58.§ szerint kémkedésért 10 évre elítélték. Lenbergen át Dom-
bass-Sztalinó kőfejtőbe kerül, ahol a 196 centiméteres ember 46 kilogrammra fogy. Felerősítés és újra 
munkára foghatóság céljából Medvezsjegorszkba szállítják. Ott kiváló képességeinek és latin tudásának 
köszönhetően Med-brat- képesítést szerez (férfiápoló). Norilszkba kerül (szén- és ércbánya), ahol részint
ápoló- felcserként, majd villanyszerelőként dolgozik. A táborban megismeri a világ minden részéről oda-
hurcolt rabtársait, népüknek múltját. A gulágból 1955 novemberében szabadult. Az egyetemi tanulmán-
yait már inkább orvostan-hallgatóként folytatta. 1956 őszén részt vett a szovjetek elleni szabadságharcban. 
1956 decemberében az ÁVO elől Ausztrián át Svájcba menekült, ahol a diploma megszerzése után kórházi 
gyakornok lett. Ez idő alatt ismerkedik meg feleségével. Grindelvaldba kerül és itt háziorvosként dolgo-
zott. Házasságából 3 gyermek született. 
Irányi Béla  érdemeit  mi sem bizonyítja jobban, hogy felbecsülhetetlen  értékű családi- és 
magángyűjteményét magyar intézményeknek adományozza. Katonatelepi ingatlanán - saját költségére 
- idősek napközi otthona létrehozásán dolgozik. Munkássága kiterjed a különböző népek kulturális és 
szellemi összefogására. Célja, hogy minden ember saját hazájában, békében élhessen. 
A fent vázoltakból is kitűnik, hogy egy rendkívüli ember. Teljesítményével megismerkedhetünk rés-
zletesen, ha erre lesz lehetőség. Addig is ajánlom Sára Sándor Nehézsorsúak című könyvét.  

Medgyesi László

Irányi Béla feleségével (a kép jobb 
oldalán) és Borsos Józsefnével ,Bern-

ben, a Magyar Bálon, 1987-ben.

A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület köszöni valamennyi önkéntes járőrözőnek, a közösségért vállalt munkáját. 
Köszönkük a lakossági befizetéseket, valamint az önkormányzati támogatást, melyet az alábbiakban felsorolunk. Volt
olyan lakó, akinek a befizetési csekken nem olvasható sem a neve, sem a címe. Vélhetőleg ezt szándékosan, az inkognitó
megőrzése éerdekében tette. Természetesen senkinek nem adjuk ki a nevét, címét, most is csak annyi adatot teszünk közzé, 
hogy a támogató viszontlássa magát a könyvelés tételei között, ezzel visszacsatolást kapjon az egyesülettől. Befizetések
május 28-ig (adatok ezer Forintban): 
Kocsis Pál utca: BE 10, KL 3, MF 2, KF 3, VF 1, Mályva utca: LM 2, VT 2, HGy 5, BJ 10, Kl 2, BV 2,  Rezeda u: TZs 5,KJ 
1,  Zsálya u.: TS 1, KN 1, MJ 5, Ág utca: KG 2, RB 2, BT 2, SzI 2, JL 5, Platán utca: SE 2, FS 5, SN 2,  Lombos utca: NF 1,15,  
Zsigmond Ferenc utca: TL 2, NI 5, GI 2, KM 5, SzL 1, SK 5,  Katona Zsigmond utca: SN 3, CsZs 2, Úrrét: BG 2, KM 2, 
Veres Péter utca: KJ 10, BJ 1, Szőlőskert utca: N? 2, KN 1, KM 10, ZS 3,  Gyökér utca: CsE 2, Oltvány utca. NS 2, ZsF 5, 
Fagyal utca: JF 2, Barka utca: Zsigó és Társa Kft. 30, Vadalma utca: SJ 1, 441-es út: Iveco Szalay: 40, Lugas sor: HF 5,
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Önkormányzati támogatás: 300 ezer Ft 
működésre, 2007. április, 400 ezer Ft polgárőr 
és KMB-s iroda építésre, 2007 május. 
Kérjük, aki önkéntes munkát fel tud aján-
lani a KMB-s iroda kialakításához, jelezze 
ezt a 20/983 3050-es telefonszámon, vagy a 
kohajda@katonatelep.hu email címen. Rendkívül 
fontos, mert a pénz még az építőanyag költséget 
sem fedezi teljes egészében.  
Tisztelettel várjuk ezért a lakosság anyagi segít-
ségét is. Postai csekket az Ezüstfenyő utcai postán, 
az élelmiszer boltokban, az orvosi rendelőben a 
Bernát János utcai gazdaboltban találnak.

Elkapták a gazembert
A tavaly nyáron fosztogató banda java része már rács mögött van, reméljük az idén nyárra még nem szabadul-
nak. A márciusi ifjú, aki kapucniban, főleg a hajnali órákban fosztogatott, a rendkívül gyors kivonulásnak
köszönhetően szintén rendőrkézre került. Köszönhető mindez az átlagon felüli járőrözési óráknak csakúgy, 
ahogy az aznap éjszakai bejelentőnek. 
Kérjük, az idén nyáron ne csalogassuk a tolvajokat sötét hátsó udvarokkal, szélesre tárt rács nélküli abla-
kokkal, ajtókkal. Sajnos ezek még mindig tapasztalható jelenségek, melyek nem csak az adott házhoz, hanem 
egész Katonatelephez vonzzák a bűnöző bandákat. 

A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület 
tagja, Mádai Norbert, Wing-tsun 
kung-fu kelet európai főinstruktor 

komoly önvédelmi tudással vértezte fel 
a járőröző önkénteseket.

JOGOS KÉRDÉSEK

-Büntetőjogi megközelítésben a magántulajdont sértő, ill. 
veszélyeztető bűncselekmények (pl. lopás, magánlaksértés, 
rongálás, rablás stb.) esetén a bűncselekmények sértettjét megil-
leti a jogtalan támadás elhárításának lehetősége. A Btk. 29. §-a 
szerint nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a 
mások személye, javai ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül 
fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges. Nem 
büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi 
túl, mert azt ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen 
felismerni.
Azonban azt tudni kell, hogy az elhárító cselekmény nem halad-
hatja meg a „szükséges mértéket”. A jelenlegi bírósági gyakorlat 
szerint nem állapítható meg jogos védelem az olyan esetekben, 
ha valaki a javai elleni jogtalan támadás elhárítása érdekében 
élet kioltására alkalmas eszközt, védőberendezést használ.(pl. 
áramot vezet a kerítésbe).
A jogos védelmi helyzet fennállásához lényeges, hogy a jogtalan 

támadás elhárítása szükséges legyen, továbbá a védelmi helyzet-
ben lévő személy a lehető legenyhébb elhárítási módot válassza, 
és ez arányos legyen a jogtalan támadással. Tehát a védekezés 
nem csaphat át megtorlássá.
A büntető eljárási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy 
a bűncselekmény elkövetése közben tetten ért személyt az 
elkövetés helyszínén, vagy annak a helyszínről történő távozása 
során, ill. üldözés közben elfogjuk. Az elfogott személyt haladék-
talanul át kell adni a nyomozó hatóságnak, illetve értesíteni kell 
a rendőrséget.
Mindezt lefordítva a gyakorlat nyelvére: jogunk van a szemé-
lyünk, családunk, tulajdonunk megvédésére! Persze föl kell 
mérni az erőviszonyokat, és elsősorban arra kell törekedni, hogy 
mielőbb értesítsük a rendőrséget. 
Azonban még ennél is fontosabb és hatékonyabb eszköz a 
megelőzés: mi magunk is törekedjünk vagyonunk védelmére.

Mit tehetünk a rajtakapott betörővel?
Simon Szabolcs végzős joghallgatót, egykor Katonatelepi lakótársunkat kérdeztük.
A kérdés Katonatelepen manapság nem költői. De mit is tehetünk jogszerűen egy ilyen szituációban?
A tulajdonhoz való jogot, ill. a magánlakás sérthetetlenségét a Magyar Köztársaság Alkotmánya védelemben rész-
esíti. Ezen jogok gyakorlásának garanciái megtalálhatók hatályos jogunk polgári és büntető normái között.

KÖZGYŰLÉS

Kedvenc időjárási portálom: idokep.hu
Hőtérképpel, felhőtérképpel, időképekkel, széltérképpel, légnyomástérképpel, vízhőtérképpel, 
UV-B sugárzás adatokkal, légszennyezettség mutatókkal, lelkes amatőr megfigyelők, sokszor
percrekész adataival. Jó szívvel javaslom mindenkinek, akinek a TV-s rádiós időjárásjelentés 
nem elég részletes vagy nem tartja elég megbízhatónak, illetve percrekésznek. 
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• A kohajda@kecskemet.hu e-mail címem megváltozott. Ezeket a „régi” képviselői címe-
ket a városházán, előzetes bejelentés nélkül törölték. A megválaszolatlan e-mailekért a nevükben 
elnézést kérek. A továbbiakban az alábbi címeken érhetnek el: munkahely: kohajda@kepi.hu , 
lakás: kohajda@katonatelep.hu. Vidék/külföld: kohajda14@freemail.hu . Telefonszámaim 10 éve 
változatlanok: Lakás: 471-079. mobil, 20/983-3050 

Kohajda László önkormányzati képviselő

• Tanulói fenyőszínű jó állapotban levő íróasztal jelképes 5000 Ft-ért, Horganyzott lindab lemez 1500 
Ft/m2 áron, (piaci ára kb. 2500 Ft) eladó. Sötétbarna, kerek, széthúzható 110 cm átmérőjű ebédlőasztal  3000 
Ft-ért eladó. Érd.: 30/426-3824

• A Szemezgető a www.katonatelep.hu oldalon, a nyomtatott megjelenés előtt 1-2 nappal már olvasható!

Repülőnap
2007. augusztus 11-12-
én rendezik meg ismét a 
Nemzetközi Repülőnap és 
Haditechnikia Bemutatót 
Kecskeméten, a katonai 
repülőtéren. További in-
formáció: a repulonap.hu 
oldalakon. 
A Katonatelepieket ebben 
az időszakban az is érdekli, 
hogy a rendezvény kapcsán 
mikor számítsunk na-gy-
obb zaj és rezgésterhelésre. 
A repülőtér illetékesét, 
Fekete Róbert őrnagy urat 
kerestük fel e kérdésekkel. 
Tájékoztatásul elmondta:  
előzetes, többlet-zajjal 
járó gyakorlatozások nem 
lesznek, csak a rendez-
vény hetének szerdájától a 
követező hét hétfőjéig (au-
gusztus 8-13-ig). 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Kecskemét - Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány ezennel
kiírja a Kecskemét - Katonatelep városrészben élő tehet-
séges fiatalok továbbtanulását támogató Zsigmond Ferenc
ösztöndíjpályázatát
A pályázatra azok a Kecsemét - Katonatelep területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2006/2007. tanévben  fejezik be az általános iskolát és 
bármely típusú középfokú tanintézetben folytatják tanul-
mányaikat,  vagy
b) hatosztályos gimnáziumban a 3. osztályba lépnek;
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik -, illetve 
a hatosztályos gimnázium 3. osztályában tovább folytatják 
tanulmányaikat. .
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév első 
hónapja. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül 
folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a 
középszintű oktatási intézménynek.  Az évismétlésre utasí-
tott diákok elvesztik jogosultságukat.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az Alapítvány 
kuratóriuma évente egyszer felülvizsgálja. Az Alapítvány 
jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndí-
jas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösz-
töndíjas a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál 
az Alapítvánnyal nem működik együtt. Az ösztöndíjat 
visszavonó határozat csak a meghozatalát követő hónaptól 
hatályos. Az Alapítvány határozatban rendelkezhet a tá-
mogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatás-
ban részesített pályázó Kecskemét - Katonatelep területéről 
elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő hónaptól 

hatályos.
Az ösztöndíj elbírálása a szociális rászorultság és a pályázó 
tanulmányi eredménye alapján történik. Az Alapítvány egy 
tanulmányi évben két fő részére ítél meg támogatást, ame-
lynek összege legalább 3.000 Ft/hó, legfeljebb 5.000 Ft/hó 
lehet
A pályázatot a városrész honlapján (www.katonatelep.hu) 
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban ajánlott levélben kell eljuttatni az Alapítvány 
címére: 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. augusztus 20.
A pályázat kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell 
csatolni:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre 
jutó jövedelme havi forint összegének meghatározásához 
szükséges igazolások 
• A pályázó felvételét - ill. a hatosztályos gimnázi-
um 3. osztályába történő felvételét - igazoló okirat (kiértesítő 
levél, bizonyítvány másolata)
• A pályázó 2006/2007 tanulmányi év végi bi-
zonyítványa másolata
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az 
Alapítvány a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. A pályázó pályá-
zata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre 
bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A Kecskemét – Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány Kuratóri-
uma bírálja el a beérkezett pályázatokat, döntéséről  2007. 
augusztus 31-ig írásban értesíti a nyertes pályázókat.

Katonatelep szépítéséért
2006. szeptember  29-én115 éves fennállását ünnepelte 
Katonatelep. E szép ünnepség emlékeként egy fát ültet-
tünk, emléktábla elhelyezésével, a tervezett Katona 
Zsigmond emlékparkba. 

Katonatelepen működik az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. Hetente találko-
zunk az iskolában, ahova új tagok jelentkezését is várjuk. Az egyik nap 
az az ötletünk támadt, hogy az egyedül árválkodó fa köré bokrokat, 
virágokat kellene ültetni. A terveket , május 7-én tett követte. A növények 
gondozását folyamatosan végezzük, ősszel további növények telepítését 
tervezzük.
Bízunk abban, hogy ezen a területen  nemcsak gaz fog teremni, hanem az 
idők folyamán kialakul egy szép, rendezett pihenőpark.  
    Kisgergely Kálmánné klubvezető A nyugdíjasklub, aktivitásával, közéleti szerepválla-

lásával, igencsak magasra teszi a mérsét, a fiataloknak!
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ÉLETMÓD
Polgárőr nap
Július első szombatja, törvény szerint Polgárőr nap. Terveink szerint 7-én ezt a napot a Lombos utcai 
játszótéren ünnepeljük, minden önkéntes járőrözőt, jelenlegi és jövendő támogatót szeretettel várunk. 
Tervezett program: Íjászat, grillezés, beszélgetés a Katonatelepen szolgálatot teljesítő rendőrökkel, kato-
natelepi vasember próba, GPS-es kincsvadászat stb…

Többiztosítós modell
Napirend előtti felszólalás, Kohajda László 
2007. 04.19.

A polgári és a szocialista oldal összefogott 
Kecskeméten. A szociálpszichológiában 
az ilyen kooperációt a fölérendelt cél 
elméletével magyarázzák. Az összefogásnak 
eredménye is volt, megmenekült a Honvéd 
Kórház. 
Most, úgy gondolom itt az ideje egy újabb 
összefogásnak. Kérem, mentsék meg Kec-
skemétnek, mentsék meg a Magyar Köz-
társaságnak az egybiztosítós egészségbiz-
tosítási modellt. 
Tudom, Önök képesek rá. A polgári old-
al, csakúgy mint a szocialisták, tisztában 
vannak azzal, hogy a többiztosítós mod-
ell bevezetése azt jelenti: a gazdagoknak 
hozzáférhető, megvásárolható lesz a 
megfelelő egészségügyi szolgáltatás, a 
szegényeknek, az időseknek, a betegeknek 
már nem. 
Tudom, hogy úgy országos szinten, mint 
Kecskeméten, a politika többsége nem akar-
ja a többiztosítós modell bevezetését. Egy 
kis 2%-os párt néhány nagypénzű , hata-
lomra éhes üzletembere akar többiztosítós 
modellt, egy erőszakos politikai kisebbség, 
aki egy 1500 milliárdos pénzalap felett akar 
így egyeduralkodó befolyást szerezni. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nincs ennek 
már semmi köze az egészségünkhöz, ez 
kizárólag hatalom és pénzszerzési techni-
ka. 

Point of non return. Mondja az angol, a 
pont, ahhonét már nem lehet visszafordul-
ni. Az egészségügyi miniszter ámokfutás-
szerű un. kórházreformja után kitartó és 
kemény munkával helyre lehet majd állíta-
ni az egészségügyet, a többiztosítós mod-
ell bevezetése után már nincs visszaút. Azt 
már nem lehet visszavonni. 
Ha ez a 2%-os kis párt, zsarolási poten-
ciálját kihasználva, erőből bevezetteti a 
többiztosítós modellt, akkor magyarok 
milliói maradnak majd biztosítás nélkül. 
A biztosítók a szokásos milliárdos értékű 
belvárosi székházaikat, luxusautókkal járó, 
többmillós havi fizetésű vezetőiket csak 
olyan biztosítottakkal tudják fenntartani, 
akik fiatalok, nem betegesek, évtizedekig 
csak fizetnek, de nem kerülnek pénzbe. 
Már megkezdődött az adatgyűjtés! 
Az USA-ban 47 millió emberrel senki 
nem köt biztosítást, ott és a világ számos 
országában épp ellenkező a trend. Csaknem 
minden fejlett demokrácia a Nemzeti kock-
ázatközösségre épülő szolidaritási elvét, 
azaz az egybiztosítós modellt preferálja. 
Németországban Bizmark volt aki ezt a 
világon először bevezette, Magyarország a 
második. 
Tisztelt polgári oldal, tisztelt szocialisták! 
Legyünk először Magyarok, utána fidesz-
esek vagy szocialisták. Fogjanak össze és 
mentsék meg azt, amire nemcsak büszkék 
lehetünk, de gyermekeink, szüleink élet-
ben maradását is jelentheti. 

Callanetics Katonatelepen
A tornateremben kedden és pénteken 18-19 óráig olyan alak és tartásjavító tornán 
vehetnek részt az érdeklődők, amely 14 éves kortól minden hölgynek ajánlott. Az 
alakformáló hatás döbbenetes, bár keményen meg is kell dolgozni érte. Az edző, 
Magyarné Erika elmondása szerint a katonatelepi csoport az egyik legelszántabb 
azok közül, akiknek mostanában edzéseket tartott. 
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A Ballagó nyolcadik osztály

A következmények nélküli ország
Az eset sajnos nagyon is általános, de nézzük a konkrét példát. Ezt a levelet közel 2 hónapja küldtük a szolgál-
tatónak. 
DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, pf. 2320
Tisztelt Szolgáltató!
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a weblapjukon működtetett óraállás bejelentést,  a lejelentés után , -történjen ez akár e-mailben 
is- önök rendre figyelmen kívül hagyják a számlázásnál. Az e-maileket kivétel nélkül automatikusan generált válasszal, gyakorla-
tilag felelet nélkül hagyták. 
A számlázáskor, noha erre szerződést nem kötöttünk, egy magasabb, általány fogyasztással számolnak.
Kérem, a jövőben a valós fogyasztás után szíveskedjenek  a számlát kiállítani, melyet a fűtési szezonban elektronikus úton rendsz-
eresen közölni fogok. 
Kérem továbbá, hivatkozva a most hatályba lépő jogszabályi rendelkezésre, hogy a túlszámlázott összeget számomra visszatéríteni 
szíveskedjenek. 
Ügyfél azonosító: xxxxxxxxxxx, Folyószla azonosító: xxxxxxxxxx, Fogyasztás helye: 6000 Kecskemét, Katonatelep, Ág u. 36.
Óraállás: 2007. 04 09.-én: 9900 m3, azaz kilencezerkilencszáz köbméter
Kecskemét, 2007. 04 11.   Köszönettel:   Kohajda László

A Dégáz a mai napig egyetlen levélre sem válaszolt. A számlák szinte értelmezhetetlenek és követhetetlenek. A szolgáltató monopol 
helyzetéből adódó, ügyfelekhez való viszonya a 70-es éveket idézi. Az árakat, a magát baloldalinak mondó, millárdosokból álló KISZ KB-s 
kormány az egekig emeli, mondván ez a világpiaci ár. A magunk részéről szerintem a magyarok többsége örömmel kifizetné a világpiaci ár
kétszeresét is, ha egyszer már megkapnánk a világpiaci bérnek, legalább a felét!!!
Egy szó, mint száz: Magyarországon, általában, szocialista szolgáltatást kapunk kapitalista árakon. Optimista embernek tartom magam, de 
nagy összegű fogadást merek bárkivel kötni: Napjaink „reformjai”,  rejtett és manifeszt áremelései sem fognak javulást hozni a szolgáltatá-
sokban. Sőt!
Magyarország 2007. , 17 évvel az állítólagos rendszerváltás egy évvel a kormány lebukása és hét hónappal a nosztalgia-tömegbelövetés után. 


