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KÖZGYŰLÉS

2008. március 09-én népszavazás
NE HAGYJA VÉLEMÉNYÉT KIMONDATLANUL!

Ezen a napon nem a politikusok, a nemzetközi nagytőke pártja 
dönt az országról,  gyermekeink jövőjéről, 

hanem mi magunk. 

Költségvetés 2008.
Kecskemét Megyei Jogú Város közgyűlése 2008. február 28-án fogadta el a város éves költ-
ségvetési rendeletét. 

A városi utak fenntartására 500 millió Ft áll rendelkezésre, amely a tavalyival megegyező volumen. Már 
csak a szakbizottság jóváhagyásán múlik, hogy végre (a „24. órában”) vékony aszfaltos javítással helyreállít-
suk a Kocsis Pál utca - Szőlőskert utcai busznyomvonalat. A köztisztasági közoktatási, egészségügyi felada-
tokat szintén a tavalyihoz hasonló volumenben képes továbbra is ellátni a város. Katonatelepre az idén is jut 
a szúnyoggyérítési pénzkeretből, csak úgy, ahogy az esetleges rovarkártevők pl. gyapjas lepke elleni védekezés 
keretösszegéből. A Katonatelepi részönkormányzat az idén 2 millió Ft-os keretösszegből gazdálkodhat. 
A város idei költségvetéséről összességében elmondhatjuk, hogy takarékos, és a súlyos kormányzati elvonásokhoz 
képest kiegyensúlyozott, a jövőt, az előző ciklushoz képest  sokkal kevésbé felélő pénzügyi gazdálkodást eredményez.

Katonatelepi Részönkormányzat
2007. decemberében a közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzatról szóló helyi rendelet mó-
dosítását, melynek értelmében megalakította a Katonatelepi Városrészi Önkormányzatot. Ezt követően meg-
tartottuk az alakuló ülést, illetve fölosztottuk a 2007. évre eső 2 millió Ft-os keretösszeget. 
A Városrészi Önkormányzat tagjai: Faragó István, Fazekas Andrea, Horváth Attila, Lázár János, Szabó József 
és Kohajda László elnök.
A keretösszeget az alábbiakra fordítottuk: Katonatelepi Polgárőrség  támogatása: 300 ezer Ft,
növényanyag beszerzése Katonatelep közterületeire: 590 ezer Ft, tanyai gyűjtőút (Ludwig út) stabilizálása: 200 
ezer Ft, játszótéri elem vásárlása: 300 ezer Ft, iskolai számítástechnikai fejlesztés: 486 ezer Ft, borbási köz-
világítás fejlesztés: 100 ezer Ft, működési költség: 24 ezer Ft. A feladatok végrehajtása folyamatban van.
A Katonatelepi Városrészi Önkormányzat soron következő ülését március 18-án, 17 órakor a Mathiász János 
intézményegységben tartja. Az ülések nyilvánosak, szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS
Tavaszi köztisztasági munkálatok Katonatelepen
A Kecskeméti Foglalkoztatási Kht.  ez év tavaszán is végez városrészünkben köztisztasági feladatokat.
Katonatelepen az idén is a véderdő, a szelektív gyűjtőedényzet környéke és a buszöblök takarítása a legfon-
tosabb feladat. A Kht. vezetőjének, Dóczi Lászlóval történt egyeztetés után előreláthatólag március 3-5-ig 
tartanak a munkálatok Katonatelepen. Ehhez kapcsolódóan tisztelettel kérünk minden tulajdonost, hogy az 
ingatlana előtti közterületet, még lehetőleg az ünnep előtti napokban tegye rendbe.

Levélváltás: ISPA csatornázás
From: Kohajda László [mailto:kohajda14@t-online.hu]  Sent: Friday, October 12, 2007 8:19 AM
To: vincze.miklos

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Illetékesek!
Csatolva küldöm a 2007. október 12-én készült fotóimat a csatornázás utáni állapotokról.
Kérem az abban  illetékes szíves  tájékoztatását, mikor lesz az aszfaltozás mindenütt befejezve és mikor készül el a 
padkarendezés.
Gyors válaszukat köszönöm, a lakosságot ennek megfelelően tájékoztatni fogom.

Tisztelettel: Kohajda László önkormányzati képviselő 20/983 3050

Tisztelt Képviselő úr!
Köszönettel vettük a csatornázás utáni úthelyreállításokkal kapcsolatos felvételeket. Szeretnénk leszögez-
ni, hogy minden egyes felvétel munkaközi állapotot tükröz, egyik sem végleges állapot! Jelenleg is zajla-
nak a jelzett területeken az utómunkálatok, folyamatosan történik a padkarendezés, törmelékek elszállítá-
sa. Jelenleg 16 csapat dolgozik a projekt keretében az úthelyreállítási munkákon, a jövő héten még további 
egységek érkeznek a szőnyegezéshez. Miután csak szeptember középe óta tudunk csak dolgozni a teljespályás hely-
reállításon és csak november 30-ig működnek az aszfaltkeverő telepek, ezért érthető, hogy az aszfaltozási mun-
kák kapnak elsőbbséget az utómunkálatokkal szemben. Itt szeretném leszögezni, hogy azok sem maradnak el!
Az ütemezéssel kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy november végéig tudunk aszfaltozni (időjárás függvéy-
nyében), az utómunkálatokat december közepéig tudjuk végezni. A hatékonyabb gépkihasználtság miatt rugalmasan 
kezeljük a városrészeket, ill. társult településeket is, természetesen az illetékes útkezelőkkel folyamatosan egyeztetve.
Tisztelt képviselő úr! A téli leállás előtt rendezni szeretnénk minden munkaterületen az állapotokat, közös érdekünk, 
hogy az elkészült szakaszok rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kerüljenek átadásra.
További kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre.
Üdvözlettel, Hegyesi István főépítésvezető Betonút Zrt.

Csatorna rákötések
Kérem azon lakótársain-
kat akik még nem kötöt-
tek rá a csatornára, minél 
előbb tegyék meg azt, 
mert a hatósági „türelmi 
idő” lejárt, a talajterhelé-
si díjak kiszámlázása ta-
vasztól esedékessé válhat. 
Írásban várom szíves jel-
zésüket azoknak, akik la-
kásában csatornaszag érzé-
kelhető. Amennyiben ez a 
jelenség nem egyedi, úgy 
annak műszaki kivizsgálá-
sát fogom képviselő testü-
leti ülésen kezdeményezni.

Kohajda László 

Közterület fásítás
2007-ben tett ígéretünknek megfelelően, a Zsigmond Ferenc utcai véderdő gyérí-
tés ellensúlyozására a lakók Virginiai Borókát, illetve Feketefenyőt vehetnek át, ameny-
nyiben vállalják annak ingatlanok előtti véderdő szakaszra történő kiültetését, öntö-
zését az első két évben. Így a fiatal örökzöldek egész évben tompítják a Fő útról jövő
zajt illetve fogják a szelet. Kedvező tapasztalat esetén a munkák folytatását tervezzük.
Hasonló kompenzációt kapnak a Lugas sori lakók (100 db fas-
csemete). A Lugas sori véderdő állományának javítására. 
A Jegenyefa-Rezeda utca sarkán valamit a Szőlőszem utca vé-
gén lakókkal a nyár folyamán megbeszéltük, hogy az Önkormány-
zat által biztosított faanyag elültetését első években történő öntözését vállalják. 
A fentiekben felsorolt növényanyagot  március 14-én 10-19 h-ig, 15-én 8-9 h-ig vehe-
tik át az érintett lakók. Más utcák lakóinak most nem áll módunkban növényanyagot biz-
tosítani, a részönkormányzat és a hivatal illetékes osztálya ezt a prioritást fogadta el. 
Közterületen történő zöld felület bővítésre vonatkozó igényeiket kérem juttassák el hoz-
zám, hogy az idei keretösszegből ütemezve tovább tudjuk szépíteni  Katonatelepet.   
      Kohajda László önkormányzati képviselő 

Kerékpárút
A Kerékpárút a tél folyamán több helyen aláfay-
gyott, felkátyúsodott. A javítást az illetékes osz-
tálytól kértem, ígéretet kaptunk rá hogy a tavasz 
folyamán minél előbb sor kerül rá. A sötétedés 
utáni közlekedést segítő burkolati jelek felfestését 
az idén is kérni fogjuk. Már nem dolgozik a Pol-
gármesteri Hivatalban az a munkatárs, aki megaka-
dályozta a burkolati jelek felfestését. 

Sertéstelep
A Platán utcától északra eső terüle-
ten nem szándékozik a jelenleg is 
állatgondozással foglalkozó tulaj-
donos sertéstelepet kialakítani. Az 
ezzel kapcsolatos, hozzám eljutta-
tott lakossági aggodalmak jogosak, 
de esetünkben megalapozatlanok.

Közterület Felügyelet 
ügyeleti száma:

20/951-3097
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GYERMEKEINK

Beiratkozások
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2008. április7-9-ig lesz. 
Az iskolai beiratkozás időpontja: 2008. március 31-én és április 1 –jén lesz. 

Együtt ünnepeltünk!
Február 23-án szombaton ünnepelte a Mathiász János Általános Iskola fennállásának 110. évforduló-
ját, s névadójának 170. születésnapját.
Ezen alkalomra együtt készültek a volt tanítványok, a jelenlegi tanulók és a leendő elsősök. Így kapcsolódott össze 
MÚLT-JELEN-JÖVŐ. Ez a gondolat fogta össze a megemlékezés egészét. A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték a 
város volt és jelenlegi vezetői, az iskola öregdiákjai, volt tanárai és a katonatelepi lakosok.
Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Sárközy István alpolgármester úr. Az iskola nevében Komárominé Szabó Katalin vette 
át a város elismerő oklevelét az oktatás és nevelés terén elért eredményekért.
A megemlékezést színvonalas, ünnepélyes hangvételű műsor követte, melynek szereplői voltak régi, jelenlegi tanítváy-
nyok és az óvodások.
A műsor második részében egykori tanítványunk ifjú Lázár János Mathiász érdemeit méltatta, majd Kállai 
Kálmánnéval, a Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány kuratóriumának tagjával együtt jutalmakat adtak át a legjobbaknak.

KÖZBIZTONSÁG
A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület működése
2007. decemberében a Katonatelei Polgárőrség Egyesület évértékelő értekezletet tartott. Meg-
állapítottuk, hogy az Egyesület tevékenysége ebben az évben több szempontból is igen ered-
ményes volt, hasznosnak bizonyult egy mindenkitől független, kizárólag Katonatelepiekből 
álló szervezetet létrehozni. 

Egyrészről igen komoly lakossági összefogással és áldozatvállalással (kb. 2 millió Ft értékű közérdekű önkéntes munkával) 
elkészült a Katonatelepi Közbiztonsági Iroda ( Lombos u. 1.). Az iroda azóta minden szerdán 17-18 h-ig fogadja a lakókat, ahol a 
rendőrségi körzeti megbízott és a polgárőrség egyik tagja meghallgatja az elhangzott panaszokat, észrevételeket, javaslatokat. A 
közbiztonsági munkát e lakossági észrevételekhez igazítva folytatjuk. 
M
Megítélésünk szerint elsősorban ennek köszönhető, hogy jelentősen visszaszorultak az éjszakai besurranásos betörések. A járőrök 
munkájukat bárminemű térítés vagy ellenszolgáltatás nélkül, a lakóközösség érdekében végezték. 
Valamennyiünk nevében köszönet jár önzetlen segítségükért.

Közbiztonság finanszírozása 2008.
A Kecskeméti Polgárőr Egyesületek gyűlésén megfogant konszenzus alapján, a Katonatelepi Polgárőrség az idén bel-
területre 300 ezer Ft a tanyás külterületekre pedig 200 ezer Ft önkormányzati támogatásra számíthat. Ezt az összeget 
a gépkocsi és a Közbiztonsági Iroda fenntartására, működtetésére fordítjuk elsősorban. A Katonatelepi Városrészi 
Önkormányzat támogatására is számíthatunk, amely az alábbi konstrukcióban valósul meg terveink szerint: minden 
lakossági befizetett Forint (támogatás) mellé a Részönkormányzat 2 Forint  támogatást tesz, 2008. október 1-ig.  
Keretösszeg: 800 ezer Ft. A 2007. évi lakossági befizetés 311 295 Ft volt.
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X-FILES

ÉLETMÓD

JOGOS KÉRDÉSEK
„Feketemunkások”
Az egyik lakó panaszkodva mesélte, hogy munkaügyi ellenőrök járják Katonatelep utcáit és hozzájuk is becsöngettek. Kérdésük a következő volt: 
ki dolgozik a betonkeverőgéppel? A férjem és barátai – hangzott a válasz. Akkor kérjük az alkalmi munkavállalói könyvüket – hangzott a szigorú 
viszontválasz. 
E rövid kis történet szolgáljon tanulságul mindannyiunk részére: csak a tulajdonos és egyenesági leszármazottja dolgozhat az ingatlanon, és az azzal 
határos közterületen. A fenti példában bemutatott történet szereplői, jogi értelemben feketemunkások voltak, a törvény betűit szigorúan betartva komoly 
büntetést ró(hat) ki a Hatóság.

Népszavazás 2008. március 
Több Katonatelepi lakó jelezte, hogy nem kapta meg a népszavazáshoz az értesítőjét. A Polgármester Hivatal illetékes munkatársa, Szabóné Pataki 
Gyöngyi kérdésemre elmondta, hogy az értesítő nem szükséges ahhoz, hogy valaki érvényes szavazatot adjon le március 9-én. Fölmerül ugyanakkor 
a gondolat, hogy a ki nem kézbesített értesítők miatt, többek lemondanak arról, fáradságot vegyenek és saját valamint gyermekeik jövője érdekében 
voksoljanak ezen a napon. Tisztelettel és nyomatékkal kérek ezért minden katonatelepit, hogy minél több akadály és nehezítés gördül az átütő sikerű 
népszavazás útjába, annál nagyobb lelkesedéssel, ismerőseink rokonaink mozgósításával, annál nagyobb számban menjünk el, és voksoljunk igennel. 
Szavazzunk mindannyian  igennel arra, hogy ne kelljen még egyszer fizetni az egészségügyi ellátásért, ha már egyszer úgyis befizettük a magas közter-
heket. 
Szavazzunk mindannyian  igennel arra, hogy ne kelljen gyermekeinknek a felsőoktatási tanulmányaikért fizetni, ne csak a gazdag fiatalok kiváltsága
legyen a diploma.        Kohajda László önkormányzati képviselő

Callanetcs rajongók!
Nincs ok az aggodalomra, az edzések folytatódnak. A csoportot Fogarasi Gergelyné Leila vette át. A szokott időpontokban (hétfő, csütörtök 
18-19h) szeretettel várja a régi és az újonnan érkező callanetics-ezőket. Jó edzést kívánok Mindenkinek:  Melinda

Segítség a leszokásban! 
Tudja Ön, hogy milyen előnyökkel jár a dohányzás abbahagyása?
Mi történik az utolsó cigaretta elszívását követően azonnal és néhány 
éven belül? 
2007. áprilisában indítottunk útnak egy dohányzásról leszokást segítő 
programot, klubfoglalkozás keretében a helyi orvosi rendelőben. 
Mára elmodhatjuk, hogy a programon résztvevők közül már senki sem 
dohányzik!!!!
Szívesen elmondják Önnek is tapasztalataikat!Szeretnénk felhívni a 
figyelmüket erre a lehetőségre! Együtt, egymást segítve könnyebb!
Ezeken az összejöveteleken azok is részt vehetnek akik nem a praxi-
sunkba tartoznak. 
Ha Ön eldöntötte, hogy szeretne megszabadulni káros szenvedélyétől, 

de az eddig alkalmazott módszerei nem váltak be, s ehhez szeretne 
hatékony segítséget kapni, akkor jelentkezzen az orvosi rendelő tele-
fonszámán, az alábbi időben: 
76/ 471-428    hétfő- péntekig 12-13 óra között.
Ezeken az összejöveteleken van lehetőség többek között a kilélegzett 
levegőből CO mérésére.
A CO /szén-monoxid/ mérgező gáz, amely a vér oxigént szállító vörös 
vérsejtjeihez kapcsolódva mérgezi a szervezet sejtjeit és súlyos eset-
ben halált okoz.Ez a mérés hozzásegítheti a dohányosokat ahhoz, hogy 
felismerjék a dohányzás okozta egészségkárosodásukat és a dohány-
zásról leszokás mellett döntsenek!
Mi egy programot kínálunk az egészségesebb és füstmentes élethez!
Várjuk az érdeklődők jelentkezését! Dr. Serfőző Katalin    háziorvos 
Gajdácsi Frankné Ica   ápolónő

Postai szolgáltatás
Hónapok óta akadozik Katonatelepen a postai szolgáltatás. Ennek nyomán felkerestem Tóth Tímeát  a Kecskeméti I. 
sz. Posta vezetőjét. Kérdésemre, felvetésemre elmondta, hogy a több évig megszokott munkatárs távozását követően, 
február második felére sikerült a Postának állandó-kinevezett munkatársat a területre beállítani. Egy-két hét betanulás 
után márciustól számíthatunk arra, hogy ismét helyre áll a postai szolgáltatás rendje  Katonatelepen. 

Idézetek 2006-ból
Orbán Viktor:
El akarják adni és fizetőssé teszik az egészség-
ügyet, de hogyan fogjuk akkor gyógyíttatni 
magunkat? 
Az SZDSZ szerint Orbán Viktor ezzel két va-
lótlan tényt is sugall. Egyrészt, hogy a jelenlegi 
kormánykoalíció pártjai fizetőssé akarják tenni
az egészségügyet, másrészt, hogy a kormány 
privatizálni kívánja a kórházakat. 
2006. április 7. Kossuth Rádió
Hiller István: 
Szerkesztő Úr! Akkor én most az ön szemébe 
nézek és a szemébe mondom: nem akarjuk a 
kórházakat eladni…
Azt gondolom, hogy világos, egyszerűen bővített, 
érthető, egyenes mondatok ezek: nem akarjuk 
a kórházakat eladni, világosan és egyértelmű-
en szeretném elmondani. Nem lesz a mandula 
műtét drágább, nem fogjuk eladni a kórházakat, 

ilyen terv, ilyen elképzelés nem is volt.
Kökény Mihály népegészségügyi kormánymeg-
bízott:
Még egyszer megerősítem, hogy sem a kormány, 
sem a szocialista párt programjában, a fizetős
szolgáltatások bevezetése nem szerepel.
Info Rádió 2006. március 16.
Gyurcsány Ferenc: 
Magyarországon az egészségügy biztosítás 
alapú, a biztosítás úgy működik, mint eddig, 
befizetjük a társadalom biztosításba és amit
kaptunk, mandulaműtéttől a szülésig, tüdő-
röntgentől a kéz begipszeléséig, azt a biztosító 
fizeti ki. Oktalan riogatni, igaztalanul riogatni,
nem elegáns, nem úriemberhez méltó és nem 
konzervatív párthoz méltó. Cáfolom, tagadom, 
egyértelműen mondom, hogy nem így lesz. 
Rácz Jenő egészségügyi miniszter:
Nem szerepel a kormányprogramban a recept-
írási és a vizitdíj bevezetése.
Kossuth rádió

Arató Gergely az MSZP ifjúsági és Sport munkas-
csoportjának vezetője
Osztozunk a Fidelitas azon véleményén, hogy a 
felsőoktatás szerepe rendkívül fontos az esély-
teremtés szempontjából. Ezek után a Fidelitas 
újabb riogatása a tandíj bevezetésével nem több, 
mint átlátszó blöff. 
Az MSZP felszólítja a Fidelitast, hogy hagyjon 
fel a politikai vagdalkozással.
Kossuth Rádió 2003. július 19.
Gyurcsány Ferenc: 
Szerintem brutális őszinteség jellemzi azt, amit 
csinálunk. Brutális őszinteség. 
...

MI KELL MÉG AHHOZ, HOGY MINDEN 
MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁR VEGYE A 
FÁRADSÁGOT ÉS IGEN SZAVAZATÁVAL  
KINYILVÁNÍTSA VÉLEMÉNYÉT, -TÖBBEK 
KÖZÖTT-  A FENTI IDÉZETEKBEN FOG-
LALTAKRÓL?!?!??!?

Reméljük, hogy a törvény ereje a „nagyokat” is hasonló szigorral regulázza….
és a foglalkoztatás után befizetett járulékok állami felhasználását is hasonló, következetes szigorral ellenőrzik. Kíváncsian várjuk Zuschlag János, Kabai Károly, stb. ítéletét. 
Mindenesetre megértem azon hozzám forduló lakótársaink panaszát, akik rossz érzésekkel viseltetnek hasonló ellenőrzések kapcsán úgy, hogy közben az ország miniszterelnö-
ke fantomcéget működtetett, a közlekedési miniszter cége fiktív számlákat állított ki stb…


