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Tömegközlekedési koncepció
A koncepciók, programok, reformok napjainkban egyet jelentenek az elvonásokkal, meg-
szorításokkal. Manapság már annak is örülünk, ha nem vesznek el tőlünk már megint va-
lamit. 

Egyre több önkormányzatot kényszerít térdre a kormányzat elvonás-politikája. Iskolák, óvodák, bölcsődék, 
egészségügyi intézmények zárnak be, romlik az utak állapot,a szárnyvonalakat szednek fel, helyi buszjáratokat 
szüntetnek meg. 
Kecskeméten a május 29-ig közgyűlés döntött egyes Kecskeméti  helyi járatok „járatracionalizálásáról.” Ez az 
intézkedés a 23-a buszt nem érinti. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy a gázolaj ár drasztikus emelkedése komoly jegy és bérlet ár emelkedést fog ered-
ményezni, ha a kormány az üzemanyag adókat nem tartja nominál-szinten. 

A Közgyűlés 215/2008. (V. 29.) számú határozata 
értelmében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Dél-
Alföldi Regionális Fejlestési Tanács által a decentralizált 
“települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújítása támogatásának elnyerésére a 
Kocsis Pál -  Szőlőskert utca burkolat-megerősítésére is 
bruttó 21 547 768,- Ft bekerülési  költséggel, melyből 10 
773 000,- Ft az igényelt támogatás és 10 774 468,- Ft  az 
önkormányzati saját forrás.
A pályázat beadása folymatban, az elbírálás a nyáron 
várható. Ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor 
az idén a fagyok beállta előtt elkészül az út felújítása.

Katonatelepen a legrosszabb állapotú szilárd burkolatú út a Kocsis Pál utca-Szőlőskert 
utca szakasza, amely éppen a helyijáratú busz nyomvonala. 
Az út most még jóval kisebb összegből javítható, minha egy kiadós tél után, nagy táblákban fel-
szakadozott állapotban fognának neki az útépítők.  A Város, hosszú évek óta most tette meg az 
első,  a megoldás irányába mutató lépést, hallgatván a helyi önkormányzati képviselőjére. 

Kerékpárutas levelezés az alpolgármester Úrral
Íme a levél, folytatás a szeptember 01-i Szemezgetőben,  fotók a következő oldalon...
Tisztelt Alpolgármester Úr, Kedves László!
Előző érdeklődő levelemre (csatolom) sajnos nem kaptam választ, a kerékpárút szilárd burkolata időközben elkészült. A mellékelt 
fotók jól mutatják, hogy a csapadékvíz lefolyás az új burkolat elkészültével továbbra sem oldódott meg. Érdeklődöm, hogy kinek 
lett volna a dolga, hogy e műszaki tartalomra odafigyeljen, ki adta ki a bontási engedélyt, ki ellenőrizte vissza, lett-e volna lehetőség
arra, hogy a bontás utáni eredeti állapot visszaállítása előtt az önkormányzat a süllyedéses hibákat kijavítsa, vagy ezt a vállalkozóra 
terhelje?
Szíves válaszodat e címre várom. Üdvözlettel: Kohajda László
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Bal oldali kép: 
Aki ebben a kanyar-
ban aknafedlapra 
hajt, vigyázzon, ne 
húzodjon erősen 
jobbszélre, (bár in-
dokolt) mert esés le-
het a vége.
Jobb oldali kép:
Talán kicsit még nay-
gyobb is a tavacs-ka, 
mint aszfaltbontás 
előtt. 

Tovább zöldült Katonatelep
A csatornázás során sérült zöldfelületért cserébe a kivitelezővel sikerült megállapodnunk abban, hogy több szakaszon 
végezzenek utcafásításokat. Ezen kívül a Zsigmond Ferenc utcaiak Virginiai borókákat vettek át a véderdő gazda-
gításához, a Lugas soriak ostorfát, csörgőfát. A Rezeda utcaiak értékes, színes facsemete-anyagot vettek át, csakúgy, 
ahogy a Szőlőszem utcai Lakótársaink, akik a növényeket elültették, gondozzák. Valamennyi Katonatelepi nevében 
köszönöm közérdekű munkájukat!
A Zsigmond Ferenc utcában a Szőlőskert utca magasságában a balesetveszélyes 4-5 fa kivágása folyamatban, pótlás itt 
nem lesz, a körülöttük levő fák élettere , ennél fogva zöldtömege kitölti a felszabadult teret. 
Novemberben 200 ezer Ft értékű növényanyagot bocsátunk Lakótársaink rendelkezésére, utcafásítás céljából. A tech-
nikai részletekről időben fogom tájékoztatni Önöket.    Kohajda László önkormányzati képviselő

Balra fent: a Rezeda-Jegenye  sarkán 
levő zöldfelület.
Balra lent: Kiszáradt fák a 
véderdőben, fotó a Jegenyefa utca-
441. sz. főút  felől készült. 
Jobbra fent: A Lugas sori véderdő 
frissen ültetett csemetéi közül kil-
optak (!) kettőt. A tolvaj majd otthon 
a fa alatt 2015-ben büszkén mesél-
heti az unokáinak: Ezt még 2008. -
ban a lakossági fásítás után loptam a 
szomszéd utcából. Ugye milyen jó az 
árnyékában hűsölni?
Lent: Friss telepítés után a Je-genyefa 
utcában
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GYERMEKEINK

Buszmegálló-helyzetkép
Jártam már életemben a Budapesti,  
Rotterdami, Lisszaboni, Barcelónai nyo-
mornegyedekben, de buszmegállóban 
ilyen állapotokat még nem láttam...

A buszöblök egyike-másika, elsősorban a Jegenyefa utcai,  méltán pá-
lyázhatna a város, sőt az ország  legmocskosabb buszmegállója címre. 
Nagyjából tudjuk, kik szemetelnek így, az t is, hogy kik használják WC-
nek(!!!) a Jegenyefa utcai buszmegállót.
Ha meg lesz rá a bizonyíték, a Szemezgető tájékoztatja majd olvasóit a 
hatósági eljárásról, esetleg bírósági tárgyalásról. 
Itt is szeretném Tisztelettel és Nyomatékosan kérni a szülőket, a kötetlenebb 
időbeosztású nyári szünet idején még inkább tartsák szemüket kamasz gyer-
mekeiken.    Kohajda László önkormányzati képviselő

Kerítésfestés
Igencsak ráfért már az iskola kerítésére a korrózióvédelem. 
A Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatójának kezdeményezéséről 
nagy örömmel vettünk tudomást és még nagyobb örömmel vettünk részt 
a munkában.
Minél több hasonló, a segítséget, az önzetlenséget, az összetartás erejét  tet-
tekkel tanító kezdeményezésre van szüksége a katonatelepi gyerekeknek. 
Köszönet mindezért Lóczi László igazgató úrnak, mindazoknak a pe-
dagógusoknak akik a szervezésben segítettek, és természetesen azoknak 
a szülőknek, akik felismerték azt, hogy gyermeküket elhozni több szem-
pontból is kívánatos és hasznos. 
A munka egyébkén rendkívül jó hangulatban telt. Ennyi ugratást, jópofa 
beszólást, már rég hallottunk egy délelőtt alatt... Már csak ezért is érdemes 
volt szakítani kicsit a hétvégéből.

SZOMSZÉDOLÓ
Az Óvónéni
1975. óta, a Katonatelepi Óvoda megalakulása óta vezeti az Intézményt Sárosiné Zsíros 
Éva. Éva néni a közgyűlés május 29-i ülésén Kecskemét város oktatásáért díjat vehette át. 
E rangos elismerés és nyugdíjba menetele alkalmából kérdeztem -mint az első óvodás cso-
portjának  egykor volt tagja- az elmúlt, több mint 30 évről.

- Éva néni, komoly eredményes évtizedek után miben látod a sikeres munka titkát?
- Amennyiben munkám sikeres és eredményes volt, úgy annak elengedhetetlen feltétele az itt élő emberek, szülők hoz-
záállása, önzetlensége, jó csapatszelleme. Kollégáim mellett ezúton hagy köszönjem meg, hogy együtt dolgozhattunk, 
maradandót alkothattunk. 

Utoljára Húsvét előtt takaríttatuk ki, a jövő  héten jön újra a 
takarító brigád, természetesen a tisztességes adófizetők pénzéből...



- Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatai e közösség építésnek?
1980-ban építettük meg az Óvodát a Fő úttal összekötő járdát. Szombat este volt, zuhogott 
az eső, de a 8-10 katonatelepi tántoríthatatlan volt, és esőben is befejezte a betonozást. A 
járda azóta, bár látszik, öreg, állja az időjárás próbáját. 
Nagy és emlékezetes csapatmunka volt a futballpálya „ősgyepének” az óvodaudvar-
ba történő áthelyezése is. A munka sikerült, az óvoda udvarán a lehető legerősebb fű 
szolgálta a gyerekek kényelmét. 
Nagyon komoly szülői áldozattal készült el annak idején az Intézmény körüli kerítés, 
amely jelentős lépés volt a gyerekek biztonságát illetően. 
- Alig fél órája, hogy átvetted a város kitüntető elismerését. Milyen emlékezetes 
történeteket idéződtek fel benned ennek nyomán?
G. Bence jutott eszembe, aki tanyán élő kisgyerekként nehezen élte meg az óvoda vis-
zonylagos bezártságát. Ezt mondta: „Értsd meg, hogy megfulladok nyisd ki rám az ab-
lakot!”
1975-ben, sokszor járt nálam Juhász Péter aki abban az időben kezdett citerázni tanulni. 
Sokat „lektoráltam” egy-egy betanult népdalt. Ez eltelt évtizedek óta gyerekek százait 

tanította citerázni, most is nagy sikere van szakkörének az iskolában. 
K. Mónika nem akart ebédelni. Rendszeres ellenállása egyszer azt a kérdést váltotta ki belőlem, hogy miért, mit esztek ti 
otthon? Sült kacsát hangzott lakonikus egyszerűséggel a válasz. Sült kacsa ritkán volt abban az időben az óvodai menü 
része, így már értettem, hogy miért nem olyan népszerű nála a finomfőzelék.
- Tudom, kissé közhelyes kérdés, mégis fel kell tegyem: Mit üzensz a Katonatelepieknek, a jövő generációjának? 
Üzenetem elsősorban köszönet a szép és tartalmas évekért. Őrizzük meg régi emberi értékeket, maradjon a katonatelepi 
szülők közössége egy jó csapat. Az összefogással többek vagyunk, mint külön-külön álló emberek sokasága.

Sárosiné Zsíros Éva a Corvina Óvoda és Általános Iskola Katonatelepi 
Óvodájának egységvezető-helyettese 1970-ben szerzett óvónői diplomát. 
Első munkahelye Izsákon volt, rövid ideig a Rendőrfalui, majd a Ceglédi Úti 
Óvoda pedagógusa, 1975-ben Katonatelepre helyezték. Megszervezője és első 
óvónője volt az 1975 májusában megnyitott óvodának. 
A minimális tárgyi felszereltséggel rendelkező óvoda kihívás és szép feladat 
volt számára. Rövid idő alatt megszerezte a helyi lakosság szimpátiáját, és 
segítségükkel folyamatosan bővítették az óvodát és annak eszközállományát.
Mindig arra törekedett, hogy szakmai és pedagógiai munkáját minél színvon-
alasabban végezze. Ennek elismeréseként 1986-ban „Eredményes munkáért” 
minisztériumi dicséretben részesült. 

Az oktatási díj átvétele után a négy díjazott

Szakmai munkájának elismeréseként több alkalommal is átvehette a „kiemelkedő nevelő-oktató munkáért” járó 
díszoklevelet. 
2006-ban a Mathiász János Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete az „Év pedagógusának” választotta. 
A Közgyűlés a városban több évtizeden át végzett eredményes pedagógiai tevékenységének elismeréseként Sárosiné 
Zsíros Évának a „Kecskemét Városért Oktatási Díj”-at adományozza. 

Sipos Pálma
A Kecskemét – Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány 2007-ben
írta ki ösztöndíjpályázatát középfokú tanintézményben tovább-
tanuló, helyben lakó fiatalok számára, amelyet Zsigmond
Ferencről, a helyi általános iskola első igazgatójáról nevezett el. 
A pályázat 2007-es egyik nyertesével, Sípos Pálmával beszélget-
tünk tanulmányairól és távolabbi terveiről
1. Kérlek beszélj röviden a pályázatról és arról, hogyan 
szereztél tudomást róla.
A pályázatról a Szemezgető júniusi számában olvastam. Ott 
jelent meg a pályázati kiírás először. Barátaim mondták, hogy 
a www.katonatelep.hu honlapon is sokáig fent volt a felhívás. 
Innen lehetett volna az űrlapot is letölteni, de mivel nekünk 
a családban erre nincs lehetőségünk, ezért az Alapítványtól 
szereztem be.
A Zsigmond Ferenc ösztöndíjpályázatot azoknak a hely-
ben-lakó, hátrányos szociális helyzetű fiataloknak írta ki az
Alapítvány, akik középfokú tanintézményben tanulnak tovább, 
illetve hatosztályos gimnázium 3. osztályába léptek. A pályázati 
űrlapot nem volt nehéz kitölteni, de csatolni kellett a családon 
belül az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges 
dokumentumokat, valamint új iskolánktól egy igazolást a 
felvételről. Augusztus végén levélben értesítettek, hogy elnyer-

tem az ösztöndíjat, ami a 9 oktatási hónapra havi ötezer      Ft 
–ot jelent. 
2. Hol tanulsz jelenleg és miért azt az intézményt válasz-
tottad?
A Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola 
Képzőművészeti Szakán tanulok. Azért választottam ezt az 
intézményt, mert itt indítottak olyan művészeti szakot, amely 
megnyerte a tetszésemet. Nagyon szeretek rajzolni, ezért 
mindenképpen olyan iskolába szerettem volna járni, ahol a 
művészetekkel jobban meg tudok ismerkedni.
3. Kérlek, mond el röviden, amit szeretnél ha tudnánk 
rólad.
Öten élünk a családban. A szüleimet Sípos Ferencnek és Körtvé-
lyesi Jolánnak hívják, akiknek sokat köszönhetek. Testvéreim, 
Szandra és Ferenc, akikre mindig számíthatok. Kedvenc tantár-
gyaim a rajz, ének, ábrázoló geometria és a művészettörténet. 
Már az általános iskolában is szerettem rajzolni, ezért sok 
pályázati rajzot készítettem, amikkel szép eredményeket értem 
el és díjakat is kaptam. Ezek mellett aszfaltrajz-versenyeken 
is részt vettem, ahol társaimmal együtt elért eredményekkel 
iskolánk hírnevét öregbítettük. Megragadnám az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak volt rajztanáromnak, Bognár Éva néninek a 
sok segítségért, amelyet a rajzok megvalósításához kaptam Tőle.
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KULTÚR-MAZSOLÁK

KÖZBIZTONSÁG

4. Mire fordítod az ösztöndíj összegét?
Az ösztöndíjat a tantárgyaimhoz szükséges eszközök megvásárlására és más iskolai költségekre fordítom. 
Van, amikor a kimaradó összeget ruházkodásra és egyéb fontos, a tanulmányokkal összefüggő dologra 
költöm.
5. Beszélj kérlek a jövőbeni terveidről.
Először is szeretnék érettségizni, utána még pontosan nem tudom mi fog történni, egy biztos, hogy a 
képzőművészet terén szeretném a tanulmányaimat folytatni. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő!
Kedves Pálma, köszönjük a beszélgetést és további szép sikereket kívánunk

Amit a Katonatelepi Polgárőrségről tudni érdemes
Katonatelep utcáit közel 30 fős, önkéntesekből álló Katonatelepi Lakótársunk rója, előzetesen 
elkészített beosztás szerint. Munkájukat közérdekből, tehát ingyenesen bárminemű ellen-
szolgáltatás nélkül végzik. A havonta átlagosan két alkalmat vállaló önkéntes munkájának 
értéke minimum 100.000 Ft évente.

A járőrözés elsősorban megfigyelésből áll. Ha „eseményt”
észlelünk, ezt jegyzőkönyvbe rögzítjük, amit az illetékes 
hatóság rendelkezésére bocsájtunk. Bűncselekményen tet-
ten ért elkövetőt feltartóztatjuk, ill. telefonon értesítjük a 
rendőrséget. 
 A Katonatelepi Polgárőrség  csak Katonatelepiekből 
áll, a jól ismert, fehérrel felmatricázott sötétkék Mondeo 
Katonatelep utcáit ill. a közeli tanyavilág útjait rója. Más 
városrészekben nem végzünk szolgálatot. 
 A Katonatelepi Polgárőrség működése sikeres, 
hiszen a kirívóan magas számú bűncselekmény (2006 
nyara) jóval a városi/megyei átlag alá szorult, mióta je-
len vagyunk a területen. A sikeresség persze nehezen bi-
zonyítható. H 1-2 évre megszakítanánk működésünket, 
akkor lehetne látni a bűnözési statisztikák emelkedéséből 
– a működés hatékonyságát. Ezzel párhuzamosan tudni 
kell azt is, hogy a Katonatelepen jellemző besurranásos 
betörés mellett új bűnelkövetési módok is meg-meg jelen-
nek. (pl. utcai rablás). Ez országos tendencia, igyekszünk 

a probléma elé menni, most éjjellátó digitális kamerával 
szándékozunk felszerelni a gépkocsit. 
 Kérjük a Katonatelepieket – magunkat – hogy 
támogassuk erkölcsileg, anyagilag, önkéntes munkával 
(továbbra is) saját közbiztonságunkat.
 A Katonatelepi Részönkormányzat minden egyes 
lakossági befizetett-támogató-forintot 2 Ft-al egészíti
ki, 2008. október 1-ig. Erre jelenleg 500.000 Ft áll ren-
delkezésre. A támogatás történhet  - a Szemezgetőhöz mel-
lékelt – csekken, átutalással a 11732002-20380964 OTP 
számlára is. 
Köszönettel fogadnánk továbbá diszkrét színű, egyszerűen 
tisztítható, nem túl erősen leamortizált sarok (ülő) garni-
túrát a Közbiztonsági Irodába.
 A Közbiztonsági Iroda (Lombos utca eleje) 
egyenlőre minden hónap első szerdáján 17-18 óráig áll 
nyitva,  ígéret szerint a polgárőrség mellett a rendőrségi 
KMB-s munkatárs is itt fogadja a lakosság panaszait, beje-
lentéseit. 

KATONATELEP TÖRTÉNELEMKÖNYVE
Ki szeretne szerepelni Katonatelep történelemkönyvében?
Itt a soha vissza nem térő alkalom, de előbb nézzük  a részleteket. 

 Heltai Nándor, méltán híres kecskeméti 
történész komoly várostörténeti dokumentumokat 
tett már le az asztalra.
Katonatelep-városrészről rendkívül gazdag anyag-
gal rendelkezik. „Egyszerűen csak” neki kell ülni, 
logikai sorba rendezni a korabeli leveleket, fotókat, 
emlékező írásokat, be kell gépelni, nyomdakészre 
szerkeszteni, kinyomtatni, s már olvashatják is a Ka-
tonatelepiek csakúgy mint a tőlünk távolabb lakók, a 
településrész történelmének könyvét.
Mindehhez a Katonatelepi részönkormányzat, az 
évi 2.000.000 Ft-os keretösszegéből 500.000 Ft-ot e 
nemes cél rendelkezésére bocsát. A kiadvány teljes 
költsége kb. 1.000.000 Ft. A fenmaradó 500.000 Ft-
ot lakossági, vállalkozói felajánlások segítségével 
próbáljuk pótolni.
 Kérjük tehát, hogy az a magánszemély vagy 
vállalkozó, aki támogatni kívánja a Katonatelep 

Történetét bemutató kiadványt, s erre legkevesebb 
1.000 Ft-ot rendelkezésre tud bocsátani, az juttassa 
el az alábbi kitöltött, aláírt kötelezettség vállalásról 
szóló dokumentumot az Ág u. 36. postaládánkba. 
Aki anyagilag támogatja a könyv megjelenését, a tá-
mogatói listán nevével szerepel(het) a kiadványban. 
A 10.000 Ft, vagy annál nagyobb összeget felajánló 
fényképével is megjelenhet a támogató-listán. 
Amennyiben július 01-ig összejön a nyilatkoza-
tokon az 500.000 Ft, úgy a felajánlókat levélben ker-
essük fel, hogy megadott számlaszámra utalják az 
összeget. 
Amennyiben nem  lesz 500.000 Ft összértékű a fela-
jánlás, úgy a könyv kézirat formájában fog várakozni 
a megjelenésre. 
Érdemes azonban belegondolnunk: Megtehet-e  en-
nyit a hálás utókor Katona Zsigmond emlékére a  
110. évfordulón?



X-AKTÁK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Alulírott, jelen dokumentum aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Heltai Nándor, Katonatelep 
történetét összefoglaló könyvéhez 

…………….. Ft támogatást megadott számlaszámra utaljak. 
Adataim:

Név:……………………………………………………... Lakcím:………………………………………….

e-mail (ha van):……………………………………… Aláírás:……………………………………………..

A kitöltött, aláírt űrlapot az Ág u. 36. postaládájában gyűjtjük. Kérjük minél előbb, de legkésőbb július 01-ig szívesked-
jék eljuttatni, hogy tudjuk, folytathatjuk-e a munkát. 

Köszönettel: A Katonatelepi Városrészi Önkormányzat nevében:  Kohajda László elnök, önkormányzati képviselő
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Gondolatok az előrehozott választásokról
Hazudtak, hatalomra jutottak, majd lebuktak, azzal, hogy hazudtak. Aztán a tömegbe lövet-
tek, majd fasiztáztak. Ezután a “reformcsomagjukkal” megbuktak,  majd kisebbségből 
próbálnak kormányozni, most kapkodnak és nyugdíjasszervezetek bevonásával rágalom-
hadjáratot folytatnak. Komolyan felmerül a kérdés: Teljesen hülyék vagyunk, hogy ezt 
tűrjük, miközben az Ország száguldva közelít az államcsőd felé?  

A Válasz: Nem. Ugyanolyan intelligens, dolgos és tisztességes 
Nemzet vagyunk, mint még jónéhány Európában. Van viszont 
egy sajátosságunk, jelesül, hogy a tömegmanipuláció eszközei 
a fent felvázolt gazemberségek elkövetőit védik. Hogy mi en-
nek az oka? A válasz egyszerű. A pénz. Hatalmas, kiaknázat-
lan üzleti lehetőségeket tartalékol még az ország a nagytőke 
számára. Itt van mindjárt a magán-egészségbiztosítás kérdése, 
vagy a még kiárusítható állami vagyon. A nagytőke és a médi-
agépezet összefonódása meghozta a gyümölcsét. A fenti gazem-
berségeket jól tálalva, kiforgatva azért csak el lehetett adni az 
embereknek. A népszerűségi mutatók persze most leszaladtak, 
de hol van még a 2010-es kamányidőszak...
Hogy hogyan működik  a nagytőke pártjainak médiagépezete?  
Íme egy egyszerű példa a szociálpszichológia tudományából: A 
kísélet egy osztályteremben zajlott, ahová 30 felnőttet leültet-
tek. Felrajzolt a kísérletvezető a táblára 3 vonalat. Egy  rövidet, 
egy közepeset, és egy hosszút. A feladat az volt, hogy egyesével 
menjenek ki a táblához és mutassonak rá a leghosszabb vonalra. 
Az első 25 táblához kilépő, beépített ember volt és szándékosan 
a közepes vonalra mutattak, mondván ez a leghosszabb.  A 26-
30. , valódi kísérleti személyek 80-90%-ban mutattak szintén 
a közepes vonalra, mondván, hogy az a leghosszabb. A kísér-
let megrázta az akkori tudományos világot, sok helyen meg-
ismételték, kontrolll vizsgálatokat végeztek, de az eredmény 
mindíg hasonló volt. 
A tanulságot az üzleti élet azonnal levonta. Elég, ha nagyon 
sokat halljuk az eladni kívánt termék nevét a TV-ben, rádióban, 
nőni fog az azt választók száma. Így is lett, ezért az egyik leg-
nagyobb üzlet a reklám. A politika is rájött erre,  s ahol elég 
nagy és koncentrált üzleti érdek áll mögötte, ott tud (vissza)élni 
ezzel  a “lehetőséggel”.  Elég , ha jó sokat mondogatják:  a 

legnagyobb ellenzéki párt vezetője azt mondta,  befagyasztja a 
nyugdíjakat, leállítja az országos nagyberuházásokat, ha hata-
lomra jut. (Orbán Viktort személyesen is volt módom megismer-
ni. Rendkívül jóltájékozott, kifinomunt stratégiával rendelkező
intelligens ember. ha az agya 5%-át használná, akkor se sza-
ladna a saját vesztébe ilyen ostoba megnyilatkozásokkal. ) És 
lám, a mechanizmus működik, egyre többen mondják, hogy 
lám kibújt  a szög a zsákból, ez sem jobb , mint a másik.... Az a 
tény már csak nagyon keveseket zavar, hogy Orbán a nyugdíjak 
reálértékének megtartásáról beszélt (kvázi befa-gyasztás ez is, 
csak az alsó határát és nem a felsőt) illetve a csalással megsz-
erzett beruházásokat akarja ellenőrizni, s ha kell leállítani, hogy 
tisztességes verseny után tisztességes áron végezzék azt el a mi 
adóforintjainkból.
Hja, időközben Czusi, -aki dehogyis lopta az Uniós pénzeket-
, valahogyan, valahonnan csak visszafizetett 50 milliót. Erről 
meg mélyen hallgat a médiagépezet. Meg arról is, hogy Kabai 
Károlyt, Lendvai Ildikó kampányfőnökét a HírTV találta meg 
egy elmegyógyintézetben, nem a rendőrség s most a börtönből 
irányítja a “tisztességes” céges ügyeket. 
Na meg arról is, hogy Orbán vazetése alatt élenjárók voltunk, 
most meg sereghajtók vagyunk. Vajon mi okból? S Ady Endre 
kacagó szele, amely elsuhan a nagy ugar felett, az már nem a 
Nyugat, hanem a Balkán....
Persze aki nem tud a napi 10-14 óra munka után közügyekkel 
foglalkozni, azt könnyebb megtéveszteni.
Minél erőteljesebben facsarja ki a rendszer az egyes embert, an-
nál könnyebben manipulálható. 
Ezt már nem a szociálpszichológia mondja, ez csak az én 
véleményem. Ne hagyjuk!
   Kohajda László önkormányzati képviselő


