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Kohajd a László

KÖZGYŰLÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

 A Mathiász Iskola igazgatója intézményegység vezetői státuszban vezeti tovább az 
iskolát, míg a Corvina igazgatója a Mátyás Király Általános Iskola igazgatója, Lóczi 
László lesz 2008. júliusáig. Az óvodát a Platán utcában továbbra is Zsíros Éva vezeti, 
amely nem önálló intézményegységként, hanem a Műkertvárosi Csokor Utcai Óvoda 
szervezeti egységébe tagozódva végzi.
Az intézményösszevonások sora országos jelenség, amely a kormányzat intézkedé-
seinek egyenes következménye. Az az önkormányzat, aki ezt nem teszi komoly 
pénzektől esik el. Kecskemét esetében ez 400 millió Ft-ot tesz ki 2008-ban. Éppen 
ekkora összeget fordít a város a közutak karbantartására, javítására, útstabilizálásra, 
vékonyaszfaltozásra az idén.

Szerkezet átalakítás
A június 28-i közgyűlés döntött a város közoktatási intézményeinek összevonásáról. 
A Mathiász János Általános Iskola és az Óvoda is egy „mammutintézmény” részeként 
működik tovább 2007 július 01-től, Corvina Óvoda és Általános Iskola néven, 2413-as gyer-
meklétszámmal.

Véderdő gyérítés
Az alábbi tájékoztató 2007. 06. 16.-án 
készült és került fel a www.katonatelep.hu-ra

Tájékoztató
Téma: Véderdő gyérítések Katonatelepen
Forrás: a 2007. 06. 15-i lakossági fórumon elhangzottak
Készítette. Kohajda László önkormányzati képviselő 
Előzmények: A Zsigmond Ferenc utcai véderdő gyérítésről  az Önkormányzat nem tájékoz-
tatta a képviselőt, azon keresztül, esetleg ezzel párhuzamosan a lakosságot. A munkát 
megkezdő vállalkozó a folyamatos lakossági kérdések, reklamációk miatt nem tudta folytatni 
a munkát, melyet ideiglenesen felfüggesztett.
A kialakult helyzetre tekintettel lakossági fórumot szerveztünk a fenti időpontban, a 
helyszínen, melyet a Gong rádióban, KTV-ben, a Zsigmond F. utcában kiszórt szórólapokon 
és 15 db plakáton hirdettünk meg. Lakók csak a Zsigmond Ferenc utcából voltak jelen.
Kohajda László önkormányzati képviselő elmondta, hogy nem illegális, hanem az Önko-
rmányzat által megrendelt gyérítésről van szó. Ezt a munkát a jogszabály által előírt módon, 
hatósági jóváhagyással végezteti a város, a pályázatban nyertes vállalkozóval. 
Szűcs Dezső (Juniperus) , mint a téma  szakértője, a vállalkozó képviselője elmondta, hogy a 
jogszabály által előírt erdőgazdálkodási terv bizonyos időszakonként gyérítést ír elő. Enélkül 
a növényanyag nem optimális módon fejlődik, az állomány rövid időn belül „összeomlik”.  
Szemléltetett példa, hogy vannak az állományban karvastagságú, 8-10 m magasra növő 
fák, melyek a szél erejének sem bírnak ellenállni. Csak optimális növőtér esetén lesz meg a 
megfelelő törzsvastagság.
Általános szakmai elv, hogy egy –egy állomány, mire eléri a 40-50 éves kort, akkorra az ere-
detileg kiültetett növényeknek csak egy-tizedét hagyják meg, hogy mindig meglegyen a szük-
séges tenyész- terület.

  Lakossági kifogás merült fel az ellen, hogy a véderdőben a középső 
fasort szedik ki, hogy a gépek el tudjanak járni. Szerencsésebb lenne a 
mozaikszerű gyérítés.
A művezető Szalontai Sándor elmondta, hogy ha nem egy teljes sor 
gyérítéssel oldanák meg a kivágott növényanyag kiszállítását, akkor 
sérülne a 2,5m széles fasor valamennyi fájának kérge, ami a növények 
pusztulásához vezetne. A zajterhelés, még ha kis mértékben meg is nőne 
a mostani ritkítástól, elengedhetetlenül szükséges rossz, ami azonban 
független attól , hogy a ritkítás egyik módszere egy sor kiszedése.
A jelenlévők megbeszélték, hogy a véderdő Zsigmond Ferenc utcai 
részére zajvédő funkciója miatt szerencsés lenne szívósabb tulajdonságú 
örökzöldet (fekete fenyő, erdei fenyő, virginiai boróka) ültetni. Amelyik 
lakó az ingatlana előtt a kiültetést és 2 évig az öntözést vállalja, annak az 
önkormányzat a növényanyagot biztosítja. A részvétel megköszönése 
mellett e gondolattal zárta a fórumot Kohajda László önkormányzati 
képviselő.
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GYERMEKEINK

SZOMSZÉDOLÓ

További fejlemények, lapzártáig:
A munkák csak hetek elteltével folytatódhattak. A gyérítésről, annak okairól a fentiek el-
lenére sajnos sok lakó továbbra sem tudott. A Lugas soron a 6 éve várt pelyhező és veszé-
lyes fák kivágásához ígéret szerint 2. ütemben fognak hozzá. Ez lapzártáig nem kezdődött 
meg, de a megrendelés a város részéről megtörtént. Jogos lakossági panaszok érkeztek a 
vékonyabb törzsű fák traktorral való kitörése végett. Reklamáltak még lakók az össze nem 
szedett gallyak miatt is. Ezek aprítógéppel fel lesznek aprítva és visszakerülnek a helyszínre, 
hogy tápanyagot szolgáltassanak. A kitört fák helyett 100 db 2,5 méter magas akácot ka-
punk, melyet november 15.-ig ígért a Juniperus. A növényanyag megérkezését szórólapon 
jelezni fogom az érintetteknek. 
Azok a fák, amelyek most kivágásra kerültek a törzsnél újra sarjaznak majd, és már jövőre 
hatékonyabb zajvédelmet biztosítanak a véderdőknek, mint az idén a régi állomány. 
Az ügyben augusztusban 3 alkalommal kértem helyszíni bejárást. Az egyik alkalommal az 
Állami Erdészeti Hatóság felügyelője is jelen volt (csak zárójelben jegyzem meg, hogy az 
egyik legszigorúbb hatósági-embernek ismeri a szakma). Megállapítása szerint a gyérítés 
indokolt, sőt további –főleg alánövéses- fák kivágását hiányolta, túlzott , indokolatlan faki-
termelés nem történt. Sajnálattal tudomásul kell vennünk, hogy a véderdő elöregedett, 5-8 
év múlva kell ismét vágni, akkor viszont az összes öreg fát ki kell szedni, az önkormányzat-

nak pedig dönteni: sarjerdőknek hagyja meg, vagy új növényanyagot telepít. 

ISPA csatornázás
A munkálatok végső határideje 2007. szeptember 
21. A kivitelezőnek ekkorra helyre kell állítani a 
közterületeket, az eredeti állapotnak megfelelően. 
Ezt követően kezdődhetnek meg a rákötések. Eh-
hez a Bácsvíz Zrt. fel fogja keresni a katonatelepi in-
gatlantulajdonosokat, hogy a közüzemi szerződést 
megköthessék.
Aki még nem fizette ki a rákötés díját, kérem ha-
ladéktalanul pótolja. 
FONTOS: az EU –tól nyert 6 milliárd Ft a város 
történelmének legnagyobb egyösszegű támogatása. 
Ezt a pénzt azzal a feltétellel kaptuk, hogy vállaltuk: 
minimum az érintettek 90%-a ráköt az elkészült 
csatornára. Ha ez nem történik meg, akkor a 6 mil-
liárd Ft egy részét, vagy az egészét vissza kell fizet-
nünk !!!

Okos kis szerkentyű
Meg lehet vele mérni, hogy a konnektorba csatlakoztatott elektromos készüléknek mennyi a fogyasztása, illetve, hogy ez mennyibe kerül, 
mondjuk egy hónapra kivetítve. A kikapcsolt TV és DVD lejátszó, mint az kiderült amikor bemértük, 16 Watt teljesítménynek megfelelő 
áramot fogyaszt. Ez azt jelenti, hogy két darab energiatakarékos égő üzemelhetne az udvarban éjszakánként, ebből a pénzből, mondjuk a 
betörők távoltartására....
Aki kíváncsi arra, hogy melyik fogyasztó mennyivel kurtítja a családi költségvetést, egy napra térítésmentesen bérbe veheti a készüléket, 
csak 5000 Ft kauciót kérünk meghagyni elveszítés esetére. Érdeklődni a 471-079-es számon lehet, minden nap 19 órakor.

Óvodai ellátás 
Előző lapszámunkban az óvodai túljelentkezésekről, a helyzet kezelésének lehetőségeiről 
írtunk. 
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy valamennyi, fellebbezést benyújtó szülő meg-
kapja gyermeke számára az óvodai ellátást a Platán utcában.

Önkormányzati részről sikerült megoldanunk, hogy 3 csoportszoba működjön az épületben, egy óvónői 
státusz kapunk a nagyobb gyereklétszámhoz, illetve a tornaszoba az iskolában került kialakításra. 
A három csoportszobában a törvényes létszámokkal továbbra is kiváló színvonalon látja el az intézmény a 
feladatát. A jövő tanévkezdésre sok gyerek kerül át az iskolába, ill. a demográfiai adatok ismeretében keves-
ebb lesz a jelentkező, tehát várhatóan jövőre könnyebben ki tudja elégíteni az óvoda a szülői igényeket.

Mathiász Díjas
Lázár János ,a Katona Zsigmond utcában lakik. Augusztus 28-án az ünnepi közgyűlésen 
vette át a város kitüntetését. Megkértük meséljen magáról, a szakmáról, és Család-
járól. 

- Az ember csak sajnálni tudja azt, akinek a munkája pusztán csak a megélhetéséhez szükséges anyagiak megszerzésére irányul, napi 
robotnak tartja csupán. Szerencsésnek tarthatja magát, aki örömét leli munkájában. Én inkább e második csoporthoz tartozónak érzem 
magam. Mondhatni a munkám a hobbim, amiért még fizetnek is (igaz nem túl sokat).
Szinte az anyatejjel szívtam magamba a szőlő szeretetét. A családi anekdota szerint anyai nagyapám, aki sokszor az ölébe vett, a nyári 
időszakban szomjoltásra szolgáló, saját termelésű, jó homoki borból készült fröccsébe mártogatta be „cumikámat”. 
Nyaraink nagy részét, testvéreimmel együtt, nagyszüleink „szőlőjében” töltöttük. A két és fél kat. holdon, mai mértékegységgel mérve 
közel másfél hektáron elterülő két-szintes művelésben lévő („gyalogszőlő” mindenféle gyümölcsfával vegyesen) szőlőbirtok szá-
munkra maga volt a „Paradicsom”. Bújócskáztunk, fára másztunk, figyeltük a madarakat, ettük a finomabbnál-finomabb szőlőket
és gyümölcsöket, na meg nagyanyánk bográcsban főtt, felejthetetlen ízű ételeit, amikre gondolva még ma is összefut a nyál a szám-
ban, - egyszóval gondtalanul éltünk. Később, ahogy növögettünk előbb csak apróbb (kötözés, gyümölcsszedés, gyomlálás), később 
emberesebb (szőlőkapálás, amit felénk „karaszolásnak” hívtak, szőlő – és gyümölcs permetezés, 18-20 literes háti permetezővel, ami 
akkor még rézből készült és kezdetben természetesen nem töltötték tele) munkákkal fokozatosan vezettek be bennünket a szőlő-  és 
gyümölcs-termesztés rejtelmeibe. 
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KÖZBIZTONSÁG

Ilyen előzmények után talán nem meglepő, hogy az általános és középiskolai tanulmányok 
után (amit a Kegyesrendiek Kecskeméti Gimnáziumában végeztem) a Kertészeti Főiskola 
hallgatója lettem. Itt szereztem meg első diplomámat 1977 –ben. Még az év őszén dolgo-
zni kezdtem a Kecskemét-Szikrai ÁG –ban, a Tiszakécske melletti Óbögön egy 80 ha –os 
almáskertben, amelynek később a vezetője lettem. 1979 és 1981 között Győrben teljesítet-
tem katonai szolgálatot, ahol nem szakadtam el teljesen a kertészettől, csupán annak egy 
másik ágával, a parképítéssel illetve ~ápolással foglalkoztam. Katonaság alatt végeztem el a 
Kertészeti Főiskola levelező hallgatójaként a Szőlőtermesztési Szaküzemmérnök Szakot.
1981 –ben nagy változások történtek az életemben. A leszerelés után áthelyezéssel a 
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Miklóstelepi Állomásán, a Növényvédelmi Osztályon 
kezdtem dolgozni. Dr. Lehoczky János, Dr. Mikulás József és Farkas Gézáné munkatár-
saként, a hazai szőlőfajták vírustesztelésével foglalkoztam és e téma vezetőjeként azóta 
is ezzel foglalkozom. Dr. Lehoczky Jánostól, aki sajnos már nincs közöttünk, szakmai 
ismereteket és igaz emberséget tanulhattam. Munkatársaim mindenben segítségemre 
voltak, különösen sokat jelentett ez, amikor a Kertészeti Egyetem levelező hallgatójaként 
a vizsgáimra készültem. Egyetemi diplomámat 1986 –ban szereztem a Szőlőtermesztési 
Szakon.
1981 –ben Szent István ünnepén nősültem, feleségem Szilvási Ágnes Kecskeméten végezte 
az Óvónőképzőt, itt ismerkedtünk meg. Még az évben Katonatelepre költöztünk, itt a 

Katona Zsigmond utca 3 sz. alatt, édesapám szüleinek családi házát építettük újjá, ahol jelenleg is lakunk immár 26 éve. Feleségem két 
előző munkahelye után óvónőként hosszú évekig dolgozott a helyi óvodában. Négy gyermekünk született, két fiú és két lány. János és
Péter az idősebbek, 25 és 23 évesek, Eszter 17, míg Ágnes 15 éves. Péter már kenyérkereső, a többiek még tanulnak. János az ELTE 
Programtervező Matematikus Szakán, Eszter és Ágnes pedig a Református Gimnáziumban.
Az évek során egyre jobban megszerettem kenyérkereső szakmámat, tovább képeztem magam, és 1996 –ban egyetemi doktori fokoza-
tot szereztem a Kertészeti Egyetemen. Munkahelyemen a fokozatos átszervezések kapcsán Miklóstelep után Kisfáiban, jelenleg pedig 
tudományos munkatársként helyben a Mathiász – telepen dolgozom.
Említettem, hogy munkám és a kereset-kiegészítő hobbim közel esnek egymáshoz. Szőlőszaporítóanyag-előállítással, szőlőműveléssel, 
bor – és must-készítéssel is foglalkozom. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az érdeklődőknek felajánljam termékeimet.
Úgy tartják, egy díjat legalább három dolog minősít. Akiről elnevezték, Aki adja és Akik már megkapták. Hiszem és vallom, „nem lehet 
okom panaszra”. Nagy megtiszteltetés a      Mathiász-díj elnyerése, amely további helytállásra ösztönöz.
Itt szeretném kifejezni köszönetemet a jelölő személynek, személyeknek, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és nem 
utolsó sorban (sőt) szüleimnek, családomnak és valamennyi volt és jelenlegi munkatársamnak.
A Mathiász-díjat Dr. Lehoczky János emlékének ajánlom.

Épül a Közbiztonsági Iroda!
A Lombos utcában kap helyet a körzeti megbízott (rendőr) , valamint a Katonatelepi polgárőrség, ha vé-
gleg elkészülünk a munkával. Reményeink szerint sokat javít majd Katonatelep közbiztonságán az állandóbb 
rendőri jelenlét és a rendszeres lakossági kapcsolattartás.
Olyan lakossági összefogással valósul meg ez a beruházás, amely példa nélküli Katonatelep történetében. 
Még az anyagra sem teljesen elég a pénz, munkadíjra végképp nem jut egy fillér sem. Ezért kezdünk önkén-
teseket toborozni. 
Az alábbi Katonatelepiek segítségét köszönjük meg a Szemezgető soraiban, valamennyi katonatelepi Család 
nevében:  Zsigó és Társa kft. Zsigó Ferenc (nyílászárók, áthidalók beillesztése, falbontás, falazás vakolás, műszaki
vezetés stb…) Farkas János fuvarozó (anyagmozgatás, fészer megépítése) Zubor László víz-gáz szerelő (vízvezetés) 
Barczi László villanyszerelő (villamos vezetési munkák) Harlacher Keresztély (falvésés, árokásás) Kara László 
vállalkozó (ácsmunkák). Munkájuk értéke meghaladja az egymillió Forintot.

A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület 
várja azon lakótársaink jelentkezését 
(főleg párban) akik nappali vagy éjszakai 
járőröző munkát vállalnának. Tel.: 20/983 
3050, vagy a 30/239-2409. 
Várjuk olyan önkéntes jelentkezését, aki 
vállalja a közterületi figyelmeztető tá-
blák/kamerák kihelyezését. 

Köszönjük a lakossági készpénz-támogatá-
sokat. Bár ezek mértéke egyre kisebb, mégis arra kérjük 
azokat a családokat, akik tudnak 2-3 ezer Forintot közös 
céljainkra áldozni és ezt az idén még nem tették meg, tá-
mogassák a Katonatelepi Polgárőr Egyesületet. A bevételből 
a járőrözéshez szükséges üzemanyag mellett közterületi 
figyelmeztető táblákat, éjjellátó kamerát, szereznénk be. Az
épület teljes befejezéséhez még ötszázezer forint lenne szük-
séges. Számlaszámunk: 11732002-20380964 OTP
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HÍRDETÉS

KULTÚRKÖR-MAZSOLÁK

GASZTRONÓMIA

X-AKTÁK

ÉLETMÓD

Az elkészült Közbiztonsági Irodát terveink szerint a Szüreti napon adjuk át használatra. Sok tennivalónk lesz még addíg...

Szeptember második felében folytatódik a női tartásjavító és kondicionáló torna. Az időpontokat 
a többség egybehangzó kérésére hétfő, csütörtök 18-19h –ig próbáljuk szervezni. További részletek a 
30/426-38-24-es telefonon, illetve az üzletekben szórólapokon. Az első terezett találkozás időpontja: 
szeptember 24. 18h. Mindenkit szeretettel várunk!    Kohajdáné Sántha Melinda 

Szüreti nap szeptember 29.
Az idén 29.-ére esik szeptember utolsó szombatja. Lesz ismét pörköltfőzés, jókedv, és nagy be-
szélgetések. További részletek a rendezvény hetében kiplakátolva a forgalmasabb helyeken. 

Alföldi kenyér, szőlő és bor  
Augusztus 29-én a Hírös hét  egyik rendezvényének Katonatelep adott otthont, immár hagyomány szerint. 
A kutatóintézet telephelyén megrendezett Alföldi kenyér, szőlő és bor  című rendezvényen többek között 
a rendkívül aktuális rezisztens növényfajtákról, a vegyszerezés szegény termelésről esett szó. Láthattunk 
igazi kenyeret is, olyat, amely nem porból készül, mint amelyet a multiktól tonnaszámra veszünk a bevásár-
lóközpontokban. Olyan kenyeret, amiben nincs állományjavító, puffasztó, dioxinos E412, és egyéb rákkeltő
anyagok …
Mennyivel könnyebb lenne e kiváló magyar  szakemberek dolga, ha holnaptól, aki a-nyagilag megenged-
heti magának, csak ilyen termékekért volna hajlandó pénzt adni. 

Parkettázás
Az iskola tornatermének parkettázása augusztusban megkezdődött. Tanévkezdésre a munkákat befejezi 
a kivitelező. Több éves kérésünk teljesül ezzel, a tornaterem balesetveszélyes parkettájának cseréje az 
egykori hibás kivitelezésre vezethető vissza, a garanciát azonban a Szécsi féle városvezetés nem kísérelte 
meg érvényesíteni, így most közel 10 millió Forintjába kerül az önkormányzatnak a helyreállítás.

1996 óta nem látott mélyponton a magyar gazdaság
Mire voltak jók a megszorítások? Már megint hazudtak nekünk? 

Az alábbiakban a GDP növekedéseket mutatjuk be, a KSH adatai alapján.

Magyarország: 1,4%Szlovákia: 9,2%
Lettország: 11,3% Románia: 7,7%

Ezek után még mindig van aki komolyan gondolja, 
hogy jó kezekben van az Ország vezetése?! ...


