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GYERMEKEINK

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS
Vékonyaszfalt 5 év küzdelem után
A nyáron benyújtott TEUSZ pályázatra 50%-os támogatást kapott a város, így közel 22 millió Forintos beruházás-
ból megvalósulhatott a Kocsis Pál utca - Szőlőskert utcai busznyomvonal vékonyaszfaltos állagmegóvása. Ha ezt 
a munkát az idei tél beállta előtt nem tudtuk volna elvégezni, akkor egy hektikusabb tél esetében tavaszra nagy 
táblákban feszakadozott, gyakorlatilag járhatatlan utunk lett volna, amelynek javítása a mostani költségnek közel 
a duplájába is kerülhetett volna. 
A 441-es főúthoz az útcsatlakozásnál még várni kell az engedélyekre, csak utána fejeződhet be a munka. 
A csapadékelnyelő árkok, vápák is elkészültek. Ha ezekbe az árkokba a csapadék lefolyása továbbra is biztosított, 
akkor senkinek az udvarát, pincéjét nem fogja elárasztani az utcáról bezúduló esővíz és az úttestem sem fognak 
1-2 éven belül árulkodó felfagyásos hibák jelentkezni, a megálló csapadékvíz miatt. 
E munka elvégzését 5 éve szorgalmazom, az idénre esett javítás az utolsó pillanat volt már az út megmentéséhez. 
Ezúton is köszönet a pályázat elbírálóinak, illetve a közgyűlés szakbizottságának, hogy az érvelést, kérést elfogad-
va, biztosították a megfelelő forrást a vékonyaszfaltos karbantartáshoz.                         Kohajda László önkormányzati képviselő

Kerékpárút –bontás után
A Szemezgető nyári számában jelzett , kerékpárút felbontással, aszfaltozással kapcsolatos levelemre a válasz késlekedik, reméljük a 
decemberi lapszámunk lapzártáig megérkezik a válasz: kik a felelősök, melyek a szankciók.                      Kohajda László önkormányzati képviselő

Csík
A kerékpárút a sötétedés után akkor használható kellő bizton-
ságban, ha középütt, vagy a két szélén fényvisszaverő anyag-
gal felfestett záróvonal segíti a biciklis úttesten- maradását. 
A főútvonalon szembejövő járművek erős fényét ugyanis 
nehezen tudja ellensúlyozni a kerékpár saját világítása. Az 
útburkolati jel felfestése 600 000 Ft-ba kerül, ezért is húzódik 
már évek óta. Ezzel együtt azért számíthatunk rá, hogy az 
idei pénzkeretből meglesz a festés, még az ősz folyamán, de 
legkésőbb tavaszra.   Kohajda László önkormányzati képviselő

Fák
A Szőlőskert utcai veszélyes (kiszáradt fák) vágása megtörtént, egy 
fát azonban nem vágtak ki, pedig szintén kiszáradt és könnyen az 
úttestre dőlhet. A munka folytatása folyamatban…
A Lombos utcai faleváltás a lakossági igényeknek megfelelően je-
lenleg „sorbanáll” a többi igény között, a következő lapszámban 
várhatóan pontosabb időpont megjelölést tudunk tenni. 
A Jegenyefa utcán a tavasszal telepített facsemeték sajnos sorra 
száradnak ki. A nyár elején több alkalommal is hozattunk vizet a 
városból azok öntözéséhez, de a  lakók szerepvállalása nélkül e zöld-
felület fejlesztési elképzelés nem hozott sikert. 

Pályázat: DAOP -iskolafejlesztés
A közoktatási infrastruktúra fejlesztésre benyújtott Kecskeméti pályázat nem nyert. Az 
országos szinten 80 milliárd Ft-os keretből Bács-kiskun, az ország legnagyobb megyéje 
2 milliárdot kapott. Mégiscsak Lampert Mónikának volt igaza akkor, amikor biztatta a 
táborához tartozó országgyűlési képviselőket: nem szakmai, hanem pártpolitikai alapon 
fogják osztani az EU-s pénzeket. Kormánypárti országgyűlési képviselői körzetekben az 
elnyert támogatások többszöröse az ellenzéki körzetekhez képest…. Mi meg csak tűrünk, 
tűrünk..de meddig?…
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KÖZBIZTONSÁG

JOGOS KÉRDÉSEK

Katonatelepi Polgárőrség
A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület a lakossági és az önkormányzati támogatás eredményeképp az idei évben 
eddig több mint 5000 km járőrszolgálatot végzett. A gépkocsi műszaki vizsgáját az idén elvégeztük, URH rádiókat 
szereztünk be, kamera és fényképezőgép beszerzése folyamatban. A munkát a környező tanyavilágra is kiterjesz-
tettük, ahol a városi szervezetek összefogásával megvalósuló légijárművel megerősített razziákat végezzük. Most, 
az őszi hónapokban a betakarítási szezon miatt e razziák sűrűbben várhatóak.  
Várjuk olyan önkéntes jelentkezését, aki a közterületeken kihelyezné a „polgárőrséggel védett településrész” táb-
láinkat. Várjuk továbbá azon lakótársaink anyagi, vagy járőrszolgálatban tett felajánlását, akik még nem támogat-
ták közös ügyünket, Katonatelep közbiztonságát. E célra postai csekket mellékelünk a Szemezgetőhöz.

Emlékeztetőül a KRESZ (1/1975. KPM-BM rendelet) kötelező 
érvényű rendelkezése, amely egyáltalán előírja, hogy mikor 
kötelező a gyermekülés: 
48.§ (7) A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket - a testsúlyához 
igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A 3 évnél 
fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A
gépkocsi első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be - a 
jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban - ha az üléshez légzsákot 
nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályoz-
ták.
 (8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:
a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása 
alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gép-
kocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már

betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szál-
lítható);
b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm 
magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biz-
tonságosan rögzíthető;
c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis szemé-
lyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó 
terében utazik;
e) a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;
f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló uta-
sokat is szállíthat;
g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban;
h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással ren-
delkezik.

Biztonsági gyermekülés
-Igaz a hír, hogy január 01-től csak újonnan vásárolt gyerekülésben lehet szállítani a gyereket a 
gépkocsiban, s ennek ára minimum 30 ezer Ft? 
-A rövid válasz az, hogy nem, de a rémhírnek van alapja, némi igazságtartalma: Hamarosan módosul 
a 6/1990. KöHÉM rendelet. Ennek nyomán csak olyan gyermekülésben lesz utaztatható Szemünk-
fénye, amelynek gyári matricáján (ezt az ülés háttámlájára, vagy aljára ragaszt-ja a gyártó) a gyári szám 
nem 01-gyel, vagy 02-vel kezdődik. A „jó” kezdősorszám a 03, ill. a 04, elvileg 9 éve csak ilyet lehet 
már gyártani, bár a magyar kereskedelmi forgalomban, bár tiltott,  még mindig megtalálhatók a régi, 
kevésbé biztonságos gyermekülések. 

HÍRDETÉS FELHÍVÁS
Katonatelepi Szüreti Nap 2008. szeptember 27.-e szombat
A szüreti nap késődélutáni-esti, Lombos utcai programjának javát, a hagyományoknak megfelelő módon, a 
pörköltfőző verseny teszi ki. Színpadi produkciókat az idén sajnos nem tudunk szervezni, a hangsúly inkább az 
ismerkedésre, baráti beszélgetésekre, egymás megvendégelésére tevődik. Büfé szolgáltatás nem lesz, az étel mellett 
az italt is magunk hozzuk, mint ahogy ezt eddig is sokan tették. Padokat, asztalokat, akác-tüzifát biztosítunk, mobil 
wc a megszokott helyen lesz kihelyezve. Árusok a Platán utca másik oldalán lesznek. 
Csendesebb, remélhetőleg hangulatosabb szüreti napra számítunk, melyet az idén, próbaképp, inkább a felnőttek, 
illetve a családok számára szervezünk. 
Helyfoglalás érkezési sorrendben. Gépkocsival a területre hajtani 17 óráig lehet. 
Szeretettel várunk minden romantikát, pikniket kedvelő, gasztronómiailag és eszmecserére nyitott érdeklődőt. 

KULTÚRA
Katonatelep történelemkönyve
A Szemezgető júniusi számában közzétett felhívás, amelyben Katonatelep történetét összefoglaló köny-
vhöz kértünk lakossági anyagi támogatást, igen csekély eredménnyel járt. Összesen négyen tettek felaján-
lást, összesen hét ezer Forint összegben. Ez a pénz a félmillió Ft-ot jelentősen meghaladó nyomdaköltség 
mellett olyan elenyésző, hogy képviselői indítvány formájában a Közgyűléshez kellett fordulnom anyagi 
támogatásért. A szeptember 04-i testületi ülésen az indítványt a képviselők többsége elutasította. 
Heltai Nándor a kézitarot az ősz folyamán elkészíti, jövő évben ismét a Közgyűléshez fordulok a nyomdai 
munkák finanszírozásáért.
Köszönet a négy felajánlásért, akik nevét természetesen kellő diszkrécióval kezelünk, a tisztesség azonban 
megkívánja, hogy elmondjuk, nem a négy leggazdagabb katonatelepi tette azt. 
         Kohajda László önkormányzati képviselő
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GASZTRONÓMIA

X-AKTÁK

ÉLETMÓD

V. Katonatelepi Pörköltfőző Verseny
A nemes versengésben a pártatlan zsűri elnöke az idén Nyitray András országgyűlési képviselő lesz, további két tagja pedig Zom-
bor Gábor polgármester és Kohajda László önkormányzati képviselő. A versenyen való részvétel annyiból áll, hogy a közbiztonsá-
gi irodába egy tányér kóstolót rendelkezésre bocsát a nevező. Nevezni csak pörkölttel lehet. Eredményhirdetés tervezett időpontja 
21 óra. 

Kecskemét város bora
Hosszú évek szervezőmunkája után Kecskemét városa megtalálta azt a bort, amelyet 
saját borának nevezhet. A magas cukortartalmú 2007-es Kövidinka méltán pályázott 
erre a címre, amelyet a szakmai bírálóbizottság javasolt elfogadásra. A város borát a 
Dimenzió Borászat termeli. 

   A kuka nem dísznek, sem pedig tüzelőnek áll ott, mind-
enki által jól látható helyen. Szomorú tény hogy ennek el-
lenére a játszóteret és szűkebb környékét 
rendszeresen mindenhová széthagyott -dobált szemét 
csúfítja el. Üres PET -palackok, cigarettás dobozok és -
sajnos, időnként- szilánkokra tört szeszes-italos
üvegek. A szétszóródott szilánkok balesetveszélyt jelen-
tenek!
   Aki be akar térni a játszótérre, legyen szíves a kaput 
használja. A kerítésen már jó ideje éktelenkedik egy nem 
kis lyuk. Régebben sajnos valakik több 
helyen és többször is megrongálták. Amíg az óvoda és a 
főút közötti terület nem rendelkezett rendes (el)kerítéssel, 
fel-felhajtogatták a hátsó kerítést is. 
   A játszótér előtti kis hely régebben piacként is működött. 
Most esténként motoros-autós találkozó van ott. A fű 
teljesen kikopott a terület elég nagy 
részén. A padokat rongálás érte (hiányzó lécek), ezért el 
kellett őket onnan szállítani.
   A benti ülőpadokból valaki(k) kiszedett pár facsavart, és 
a meglazult háttámla -és ülődeszkákból is tűnt már el pár.
   A kerti csapot (és ez nem a fiatalok sara, remélem) szó
szerint földig rombolták. Ez már vandalizmus. És sajnos 
nem csak a játszótér, de néhány 
buszmegálló is áldozatul esik neki.
   Mindezek ellenére a játszótér folyamatosan épül -szépül. 
Őrizzük meg felelősen!    LJ

Játszó-tér
A katonatelepi óvoda mellett van egy játszótér... mindazok számára akiknek ez kultúrált kikap-
csolódást jelent. Erre lett kitalálva, vigyázzunk rá egy kicsit jobban! Az unatkozó kamaszok 
körében (?) sajnos nem mindenki gondolja így. 

Ez az idén kihelyezett játék EU szabványnak megfelelő és 
600 ezer Ft az ára. A kihelyezés hetében már rongálás nyo-
mait találtuk rajtuk...
...pedig milyen nagy igény van a kutúrált , tiszta, változa-
tos mozgást, izgalmas játékokat ígérő játszótéri elemekre 
az óvodás, kisiskolás korú gyerekek körében. Az eldobált 
csikkekről piásüvegekről és taknyoszsebkendőkről nem 
volt gusztusunk illusztrációt beszerkeszteni...

Vandálok
Szomorú tény, de vannak. Itt, Katonatelepen. Elég csupán végignézni 
néhány buszmegállón, vagy az óvoda melletti játszótéren. Betört üvegek 
(megjavították), felgyújtott kuka(már kicserélték), földig rombolt csap, 
tátongó lyuk a játszótér kerítésén -szomorú káresetek.
    “A telefonfülke nem üt vissza” -régebben működött egy az iskola előtt, 
de mivel páran nem telefonálásra használták, eltávolították onnan (hi-
vatalos 
úton).
    Nem tudom megmondani honnan kerülnek elő ezek a vandálok, 
de merem remélni, hogy nem a helyi fiatalság tagjai közül. Egy részük
ugyanis -sajnos- unatkozik. Máig nem érzem teljesen megoldottnak 

e csoport fölös energiáinak értelmes és hasznos lekötését. Néhányuk 
biciklivel, motorral esténként (legalább heti rendszerességgel) a játszótér 
előtti helyen gyűlik össze (halkan jegyzem meg, hogy a piaci padokat 
rongálás miatt el kellett onnan távolítani). 
     
  Az értelmetlen és céltalan rombolásnak ideje lenne gátat szabni, de 
ehhez a teljes lakosság összefogása szükséges. Járjunk -keljünk nyitott 
szemmel. 
Az észrevételeiket minden hónap első szerdáján 17-18 óra között 
megoszthatják az ügyeletes kőrzeti megbízott rendőrrel is, aki azidőben 
az óvoda melletti közbiztonsági irodában dolgozik.    
       
      LJ


