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KÖZGYŰLÉS
Kecskemét 2009. évi Költségvetése
Az országos megszorítások és az önkormányzatok túlterheltése ellenére Kecskemét idei költségvetésében nem 
jelentek meg jelentős visszalépések, leépítések. Egyetlen városrsz sincs túlságosan kedvezményezett, vagy el-
hanyagolt helyzetben, a költségvetési kondíciókat illetően. A legnagyobb kiadási-bevételi pénzmozgás a Mer-
cedes beruházáshoz kapcsolódik. Ez a költségvetési főösszeg közel egyharmadát, 9 milliárd Ft-ot tesz ki. 
Katonatelepen az idén a TRT-ben több mint 10 éve betervezett sportpálya kialakítására lesz lehetőség, illetve 
a közbiztonság javítására kaptunk közel 500 Ft-ot. Az orvosi rendeklőt a Szőlőskert utcával összekötő szakasz 
szilárdburkolattal történő ellátására kaptunk még ígéretet 2009-re. Egyéb tételek (intézményfinanszírozás,
útkarbantartás, stb... jelentősen nem változtak.) 

Részönkormányzati keret 2009.
A kecskeméti részönkormányzatok az idén 3-3 millió Ft-os keretösszegből gazdálkohatnak. A Katonatelepi részönkormányzat, 
február 24.-i nyilvános ülésén az alábbi módon osztotta fel a pénzkeretet:
Katonatelep történelmét összefoglaló kiadvány nyomdai költségei: 400 ezer Ft. Közvilágítás fejlesztésre a kerékpárút hídjánál 250 
ezer Ft.  Az iskola idei rendezvényeinek támogatása: 150 ezer Ft. Az óvoda eszközbeszerzéseire 200 ezer Ft. Sportpálya átadó ün-
nepség és Szüreti nap 2009. , 670 ezer Ft.     A Katonatelepi Polgárőrség támogatására 600 ezer Ft-os keretösszeg. A Katonatelep 
Ifjúságágáért Alapítvány részére rendezvények, valamint Zsigmond Ferenc ösztöndíj  kiírásához 400 ezer Ft.  Működési kiadások 
fedezésére 130, tartalékkeretbe 200 ezer Ft. 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Közútkezelő Kht. - útjavítás
A Katonatelepet átszelő 441-es számú út javítása, karbantartása a Bács-Kiskun Megyei Közútkezelő Kht. feladata. 
Érdeklődésemre, melyet elektronikusan és papír alapon többször eljuttattam hozzájuk , mint a városrész képviselője, nem adnak 
választ az elmúlt kb. 1 évben. Így sajnos nem tudom Önöket tájékoztatni,  hogy a mart aszfaltra mikor kerülhet új aszfaltréteg -le-
galábbis a tervek szerint. 
Remélem, hogy hamarosan beköszönt majd Magyarországon az az idő, amikor a hivatalok lesznek az adófizetőkért és nem fordít-
va...

Solar Közvilágítás
A gazdasági válság már beköszöntött, az energiaválság 4-5 év múlva fog elérni minket. -állítják 
mértékadó szaktekintélyek.  Egy kis lépést tesz meg Katonatelep -terveink szerint - ebben az 
évben a megújuló energia felhasználása, népszerűsítése érdekében.  A részönkor-mányzati 
keretből a kerékpárút egyik veszélyes,  be nem viéágított pontjára, a fahídhoz napelemes köz-
világítást telepítünk. Nemcsak az energia lesz ingyen az eszköz 20 éves élet-tartamáig, hanem 
a vezeték kivezetésének költségei sem jelentkeznek. 
Ha beválik a napelemes közvilágítás, akkor más, főleg vezetékkel el nem látott, vagy el nem 
látható helyeken folytatjuk a telepítést.

EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK  2009. június 07.
Kérem, aki a Fidesz jelöltjei részére szívesen adja ajánlószelvényét, Ág utca 36. sz. pos-

ta.ládánkba szíveskedjék eljuttatni azt. Nem szeretnénk otthonában a gyűjtéssel zavarni.                                                                                            
         Köszönettel: Kohajda László
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KÖZBIZTONSÁG

GYERMEKEINK
December 13-án került sor a Corvina Mathiász János Általános Iskolája által 13. alkalommal, 
általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói illetve óvodák nagycsoportos gyermekei számára 
meghirdetett, GYERMEKVILÁG című megyei rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére.

Az idei pályázat témája: ÓRIÁSOK és TÖRPÉK avagy KICSIK és NAGYOK
A pályázat fő célja az volt, hogy a gyermekek megkeressék és felfedezzék a képzeletükben és a valós világban 
rejlő méretkülönbségeket és a képzőművészet eszközeivel megjelenítsék azokat. A megye 20 iskolájából érkez-
tek be pályamunkák, melyeket az esemény fő szervezője, Bognár Éva rajztanár, független szakemberekből álló 
zsűrivel bíráltatott el. A helyezések korcsoportonként kerültek kiosztásra, a legjobbak jutalomban részesültek.

A Bűnmegelőzés soha nem volt ilyen fontos!
Ha mint a terület képviselőjét megkérdeznek, mit tartok most legfontosabb teendőmnek akkor a realitások talaján maradva, mivel nem 
vagyok benne az országos nagy politikában vagy a nemzetközi politikában és nem tudok jobb oktatási ügyet valamint jobb nemzetgaz-
daságot, ,,csinálni” ezért helyi Önkormányzati Képviselőként az egyik legfontosabb feladatomnak azt látom, hogy a bűnmegelőzést, a 
bűnözés visszaszorítását helyezzük előtérbe. Hiszen ez az a társadalmi probléma, amely az utóbbi hetekben, hónapokban leginkább előtérbe 
került és az ország egy – egy településén a legkeserűbb pirulát jelenti, a legnagyobb problémát okozza a lakosságnak.
A megelőzés mindig sokkal könnyebb, mindig sokkal hatékonyabb, mint a már meglévő probléma orvoslása. Egy –egy kis település szolgál szá-
momra példával a tekintetben, hogy hogyan lehet ebben a kérdésben hasznosat tenni, hatékony intézkedéseket foganatosítani. Régóta ismerem, 
mondhatom barátom Kovács Imre Kunszállás Polgármestere, akivel nem régiben arról beszélgetem, hogy milyen jó megoldást sikerült találni 
térfigyelő rendszer kiépítésére. Kunszálláson 1 500 000 Ft – ból olyan vezeték nélküli térfigyelő kamera rendszert sikerült kiépíteni, amellyel igen
jól megfigyelhetők, illetve rögzíthetők a település közterein történő események. Ez a hír elterjed már a bűnözői, tolvaj – körökben és már érezhető
hatása van a kamerák kihelyezésének. Nemrégiben ismertem meg Szabó Istvánt a Kunbaracsi Polgárőrség vezetőjét, akik igen lelkes munkával, 
komoly jelenléttel nagyon sok külterületi, terepi munkával elérték, hogy azon a területen ahol rendkívül sok volt főleg a fatolvaj, illetve a ta-
nyavilágban elkövetett lopás, rablás ott most egy jelentősen visszaszorult, alig – alig akad már bűnelkövető.
A gazdasági válság egyre mélyül, a bűnelkövetés egyre másra üti föl a fejét olyan helyeken ahol eddig nem tapasztaltuk. A világ sajnos gazdasági-
lag és erkölcsileg is igen rossz irányba megy. Reális módón számíthatunk arra, hogy nőni fognak a rablások a besurranásos betörések, a gépkocsi 
feltörések stb.… száma országos szinten, így településünkön is. A rendőrség, amit tud megtesz, de kapacitásaik egyre kisebbek, költségvetésüket 
az idén is csökkentette a kormányzat, (ráadásul, olyan politikai nyomás alatt dolgoznak megítélésem szerint amely még tovább csökkenti a munka 
hatékonyságát. Lásd például a március 15. –i erődemonstráció, nagy értékű vízágyú vásárlások stb.… )
Katonatelep igen jelentős célpontja volt 2006. - ban a bűnözőknek. Szeretnénk, ha ez nem történne meg újra. Szeretnénk, ha Katonatelepről az 
a hír járna bűnözői körökben, hogy ide nem érdemes jönni. Itt állandóan Polgárőrök, vagy rendőrök vannak szolgálatban, itt egy – egy utcában, 
,,beépített ember van” aki figyeli az utcát , rádión vagy mobiltelefonon jelzést ad a Polgárőrségnek vagy a hatóságnak. Itt a gépkocsiban beépített
éjellátó kamera van, itt az utcákon nem érdemes még nappali terepszemlét sem tartani, mert valamelyik térfigyelő kamera leolvassa a gépko-
csi rendszámát.  Szeretném, ha elterjedne az a nézet a potenciális leendő bűnözők körökben, hogy Katonatelep nehéz keserves és kockázatos, 
,,munkaterület”.
Azt is szeretném, hogy az az országos tendencia, miszerint a családok, az állampolgárok elkezdtek felfegyverkezni, ugrásszerűen megnőtt az 
eladott gázpisztolyok száma, ne érvényesüljön Katonatelepen, ne kelljen a lakosságnak felfegyverkezni és magára hagyatott módón védekezni a 
bűnözők ellen. Sokkal célszerűbb a hatékony bűnmegelőzésre fektetni az energiánkat, sokkal hasznosabb és hatékonyabb, ha szervezett formában 
lépünk fel az egyre inkább elharapózó bűnözéssel szemben.
Ezt tarom én most legfontosabb képviselői munkámnak, ezért teszek meg mindent és próbálunk a 2008. – as évhez hasonlóan 2009.- ben is nagy 
összegű kormányzati pénzt lehívni Katonatelepre. Reményeim szerint a következő állomás egy hatékony térfigyelő rendszer kiépítése lesz település
részünkön.        Kohajda László önkormányzati képviselő

RENDSZERES ÜGYELET A KATONATELEPI KÖZBIZTONSÁGI IRODÁBAN
Katonatelepen  az óvoda mellett a Lombos utcai közbiztonsági irodában a körzeti megbízott rendőr valamint 1 fő polgárőr 
min-den szerdán 17 órától 18 óráig ügyeletet tart. Az ügyelet alatt várják a lakossági bejelentéseket, jelzéseket, kérdéseket, 
észrevételeket.
Kérem, hogy éljünk az alkalommal, egyelőre nagyon kevesen ismerik ezt a lehetőséget, amely 2008. őszétől indult el újra némi 
,,kényszerszünet” után.Ez a hír nagyon fontos bizonyára lehet, hogy nem olvassa minden katonatelepi a Szemezgetőt, kérem 
ezért, hogy ismerőseiknek, barátaiknak, szomszédjainknak mondjuk el, éljünk a lehetőséggel és keressük fel a körzeti megbízo 
tat a szerdai ügyeleti napokon, ha számára fontos mondani valónk van. 

Iskolai kirándulás 
December 5-én az iskola 70 
tanulója vett részt budapesti 
osztálykiránduláson. Az igen 
sokszínű és változatos pro-
gramban szerepelt a Parla-
ment, a Csodák Palotája, a 
Jövő Háza, az Ability Park 
és az izgalmas Bodies-kiál-
lítás megtekintése is. A gy-
erekek rengeteg új élmén-
nyel gazdagodva tértek haza.

Domján Vivien 1.osztály
2. helyezet

Halász Bernadett 4.osztály
2. helyezet

Franczkó Dávid 5.osztály
1. helyezet
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JOGOS KÉRDÉSEK
Tisztelt Hobbikert tulajdonosok!

A vasúton túli hobbikertek tulajdonosai évek óta várják a belterületbe vonást. Nem a város az akadálya, a folyamat 
lassan de biztosan halad.
A város Rendezési Tervének átfogó módosítása során 2005. június 1-én született meg a döntés: a vasúton túli hobbi-
kertek a belterületbe vonható területek közé kerültek.
Itt azonnal tisztáznunk kell egy tévhitet: a Rendezési Terv ugyanis CSAK a lehetőséget adja meg a belterületbe vonáshoz. 
Magát a belterületbe vonási eljárást a Földhivatal folytatja le. 
Mivel többen is jelezték, hogy ez az ügy sehogyan sem halad, a kérdést megvizsgáltuk. Vásárhelyi Dániel főépítész úrral 
időpontot kértünk Kálmán Jánosné Körzeti Földhivatal vezetőtől. Nagyon készséges volt a vezetőasszony, vittünk mi is 
minden segédanyagot, térképet, behívta az érintett kolléganőket. Ekkor derült ki, hogy van egy kis probléma. Nem is 
kicsi. Az ugyanis, hogy a katonatelepi régi belterületi rész és a hobbikertek között a vasút található, aminek a területe 
külterületként van nyilvántartva. A törvény értelmében ugyanis csak az a telek vonható belterületbe, amely bármely 
határával de érintkezik már belterületként nyilvántartott telekkel. A vasút telke viszont szó szerint elvágja a belterületi 
kapcsolatot. És ez sajnos az önkormányzati útra is vonatkozik.
Megoldásként két lehetőség merült fel. Vagy mindenki 100%-ban kéri a belterületbe vonást és akkor úgynevezett „úszó” 
belterületként egyszerre átminősülhet a terület, vagy valamiképpen meg kell teremteni a belterülethez kapcsolódást. 
Nem maradt más hátra, Iványosi Szabó András alpolgármester úrral folytatott egyeztetés után a város megkereste a 
MÁV illetékeseit is. Ezzel egy időben Rück Róbert, aki a földmérési feladatokat vállalta el a belterületbe vonás kapcsán, 
szintén megkereste a vasutat. Együttes eljárásunknak köszönhetően sikerült arra a megállapodásra jutni, hogy a MÁV a 
telek egy részét hajlandó belterületbe vonni. Az ügy jelenleg ott tart, hogy ha a MÁV a szükséges papírokat a belterületbe 
vonásról aláírja, elindulhat az eljárás, aminek köszönhetően végre lesz közvetlen belterületi kapcsolata a vasúton túli 
területeknek. Jelenleg Iványosi András alpolgármester úr és Rück Róbert földmérő úr valamennyi, a vasútnál illetékes 
szerv számára levelet fogalmaz meg és küld el, hogy a Vasút kérdése végre rendeződjön.
Addig is van mit tenni, ez pedig a következő: Mindenkinek MÁR MOST tisztáznia kell, hogy a tulajdoni lapon minden 
rendben legyen, tisztázni kell kik szerepelnek tulajdonosként, mert csak az összes tulajdonosnak (ha pl. a telek férj 
és feleség nevére van írva) együttesen kell aláírnia az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet. Amikor ugyanis a 
MÁV eljárása befejeződött, azonnal lehet indítani a telkekét is. Fontos, hogy TÖMBÖNKÉNT kell haladni, tehát NEM 
EGYESÉVEL!!! 
Az előbb említett kérelmekből kb. 30 db-ot adtam Rück Róbert földmérő úrnak.Telefonszáma: 06-20/364-5735. 
Töltsék ki, de dátumot ne írjanak még rá, csak ha majd elkezdődhet az eljárás.Amint ezt meg lehet kezdeni, azonnal 
jelezzük!
Kifejezetten e témában 2009. május 04-én 18 órától lakossági fórumot tartunk az iskolában.

Falu György önkormányzati képviselő

LÉGIJÁRMŰVEL MEGERŐSÍTETT JÁRŐRSZOLGÁLAT
2008. októberében pályázatott nyújtott be a Katonatelepi Polgárőrség Egyesület az Igazságügy és Rendészeti Minisztériumhoz. A beadott pályázat felkeltette a kiírók 
szakmai érdeklődését és 4 000 000 Ft – al támogatták a Légijárművel megerősített, műholdnavigácíós tanyavédelmi modellkísérleti program címet viselő projek-
tünket. A program lényege, hogy Kecskeméten és a szomszédos településeken több gépkocsis járőrözés váljon lehetővé azáltal, hogy az üzemanyag költséget fedezi 
a támogató szervezet, továbbá egy segédmotoros vitorlázó repülőgép üzemköltségeit fedezi, amely légijármű a levegőből figyelve segíti a gépkocsik mozgását, hogy
célirányosabb és nagyobb hatásfokú legyen a potenciális bűnelkövetők észlelése, illetve maga a bűnmegelőzés. A pályázat technikai eszközök beszerzését is támogatja 
GPS, és URH rádió berendezéseket vásároltunk. (támogatási szerződésünk és további részletek a www.katonatelep.hu oldalon) 
Kifejezetten a Katonatelepiek számára az alábbi hozadékokkal jár a program: 
1, Kormányzati pénzből több ezer Km gépkocsi futásnak az üzemanyag költségét tudjuk fedezni Katonatelep utcáin és külterületi útjain. 
2, Ha összefogunk a szomszédjainkkal, akkor hatékonyabb lesz a bűnmegelőzés, illetve ha összeszokott csapat leszünk, ismerjük egymást akkor a későbbiek során is 
tudjuk tartani a munkakapcsolatot , s az eddiginél hatékonyabb munkavégzésre nyílik lehetőség. 
3, A program végeztével 4 darab URH rádió szabadul fel, mellyel Katonatelepen illetve külterületen egy – egy katonatelepi járőrtársunknak át tudunk adni. Ezáltal, 
mint ,,őrszemek” tudnak figyelni, ha “esemény van”,  egymással a kapcsolatot igen könnyen feltudják venni, hiszen otthon a lakásukban bekapcsolva tartják a
készüléket, ugyanúgy, ahogy  a polgárőr gépkocsiban .
4, A tavalyi évhez képest Polgárőrségünk 5 000 000 Ft –al nagyobb összeggel gazdálkodik, így jövő évben lehetőség nyílik az NCA pályázaton 1500000 Ft (!) le-
hívására. Ekkora összeg megigénylésére az eddigi időszakban nem volt lehetőség. 
Ezúton szeretném cáfolni azt, a terjedő pletykát miszerint a polgárőrség ebben a programban fekete munkásokat figyelne meg vagy ,,fülelne le” . Nincs ilyen feladata
a polgárőrségnek, nem is vállalhat és nem is vállalna fel természetesen, sőt még fényképet vagy mozgóképet is csak abban az esetben készíthettünk és készítünk, 
amikor bűnelkövetés gyanúja merül fel, valamint amikor a dokumentáció céljából ezt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint támogató szervezet meg-
kívánja.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy szakmai szempontból is érdemes volt elkezdeni ezt a munkát. Egyrészről a bűnelkövetések már érzékelhető módón vissza-
szorultak , nemcsak a rendőrségi statisztikákban, hanem tapasztalat szerint is. Tudunk olyan fatolvaj bandáról, amely a téli időszakban elköltözött a Kecskeméti 
Kistérségről és más területet próbál keresni magának, mert túlságosan zavaró számukra a légijárműves -URH gépkocsis megfigyelés, és a lebukás veszélye túlságosan
nagy kockázatott jelent. 

Víz, gáz közmű

Szeretném tájékoztatni 
Önöket, hogy a Dr. 
Fekete László úr nevév-
el fémjelzett Viziközmű 
Társulat NEM ön-
kormányzati szerv 
vagy cég. Tehát Nem 
az önkormányzatot kell 
keresni az ivóvízzel ka-
pcsolatos kérdésekkel, 
azokra Fekete László 
elnök úr tud napra kész 
információval szolgál-
ni. Többen kérdeztek a 
gázzal kapcsolatban is, 
azt is Fekete úr szervezi, 
annyit tudok, hogy a 
gáz bevezetéséhez nem 
volt meg a kellő kapac-
itás, azonban a DÉGÁZ 
a nemrég végrehajtott 
fejlesztése során biztosí-
totta a szükséges keresz-
tmetszetet. Műszaki 
akadálya tehát nincsen.
Falu György   Képviselő

Minden lakossági Forint mellé kettőt tesz a részönkormányzat!
A katonatelepi részönkormányzat minden, a polgárőrség számára  befizetett lakossági támogatás mellé, csakúgy , ahogy
a tavalyi évben, kétszer akkora önkormányzati támogatást folyósít. A Katonatelepi Polgárőrség a támogatást a főállású 
munkatárs fizetésére, üzemanyagra és gépkocsi fenntartásra fordítja elsősorban. Kérjük, hogy minden katonatelepi
Család témogassa -lehetőségei szerint- 1-2 ezer Forinttal településünk közbiztonságát. (A Szemezgetőhöz postai csekket 
mellékelünk. )
Várjuk továbbá, megbízható járőrök, járőrpárosok jelentkezését, jelenlegi 25 fős önkéntes létszámunk mellé, elsősorban 
éjszakai járőrszolgálatra.  



tunk, az átadó ünnepségen, illetve az után, melynek időpontját szeptember utolsó szombatjára tervezzük.
Kérjük, hogy az Ág utca  36. sz. postaládába papíron, vagy a kohajda@katonatelep.hu címre elektronikusan juttassa el az alábbi 
támogatói nyilatkozatot.      Köszönettel: Kohajda László önkormányzati képviselő
Alulírott (név, lakcím),  kötelezettséget vállalok arra, hogy  a Katonatelepi Részönkormányzatot 2000 Ft 
készpénzzel támogatom, melyet elismervény ellenében átadok a Katonatelep történetét összefoglaló kiad-
vány átvételekor. (dátum, aláírás (ha nem elektronikus levél) )

- A Lugas sornak ez a része ahol lakik fiatalabb, mint Ön, nyilván nem
mondhatjuk el, hogy katonatelepi születésű?
- Igen Szentkirályon születem és a Máriahegyben laktam nagyon 
sokáig, 1973. – ban nősültem és ezt követően költöztem családommal 
Katonatelepre.
Mivel foglalkozott ekkoriban?
- Gépkocsivezető, gépkocsi előadó voltam ahol műszaki felügyeletet, 
a gépkocsi futás felügyeletét üzemeltetési logisztikai teendőket láttam 
el. 2006. óta végzek önkéntes járőrmunkát a Katonatelepi Polgárőrség 
részére.
- Van –e valamilyen hobbija, mivel tölti szívesen a szabadidejét?
-Régebben komoly műszaki érdeklődésem volt, amely barkácsolásban 
nyilvánult meg, de foglalkoztam CB rádiózással is amíg a hírközlési 
felügyelet a frekvencia használatot be nem tiltotta.
- Mekkora a család?
- Három nagy gyermekem van, Gábor 35 éves , Attila 32 és Andrea 
lányom 29. Négy fiú unokám van Kristóf, Kevin, Kornél, Ők Attila fiai,
Gergő pedig Andrea családja.
- Meddig lesz a Katonatelepi Polgárőrség alkalmazásában?

- 2010. februárjáig,  nyugdíjazásomig terveztük.
- Mi volt a legizgalmasabb esete a szolgálatok alatt?
- Cserép tolvajokat fogtunk el a Lugas soron, nagyot futottunk, de 
érdemes volt, a rendőrség gyors intézkedése miatt különösen lát-
tuk értelmét a munkának. Két tolvaj kezdet menekülni a Lugas sor 
irányából, az egyik tolvajt sikerült utolérnünk a másik megállított egy 
autót és beugrott a kocsi hátsó ülésére, a hölgy, aki az autót vezette 
rémülten kiugrott a kocsiból csak úgy ahogy az utasa, szerencsére jól 
végződött ez az eset legalábbis nekünk ami annyit jelent, hogy a tolva-
jok részéről viszont rosszul végződött.
- Mi a tapasztalata milyen a lakossági fogadtatás a rendszeres jelenlétet 
illetően?
- A többség örömmel fogadja, egyre több arcot ismerek fel én is, tu-
dom, melyik portán ki lakik, sokszor megállítanak, tanáccsal látnak el, 
vagy segítséget kérnek. Összességében úgy érzem, hogy értelme van a 
munkának, főleg ha az ember nagy támogatást érez maga mögött.
Kevés “eseményt”, jó munkát és jó egészséget kívánok Önnek a 

munkájához!

SZOMSZÉDOLÓ
A Logisztikai felelős
Kovács Benő 1979. október 01 – től katonatelepi lakos. A Lugas soron lakik családjával és 2008. óta a 
Katonatelepi Polgárőrség főállású Logisztikai felelőse. 

Sportpálya építés
A Vadalma utca Ág utca város felé eső végén már 1996. óta szerepel a rendezési tervben a katonate-lepi sportpálya kialakításának 
lehetősége. Kecskemét Város 2009. évi költségvetésében helyet kapott a sportpálya kisajátításához szükséges pénzeszköz. Polgármester Úr 
ígérete szerint ez a kisajátítás el fog kezdődni a tavasz folyamán és a munka nyáron folytatódik tereprendezéssel területrendezéssel, így a 
katonatelepi sportpálya első ütemben elkészül 2009. szeptemberére. 
Ez azt jelenti, hogy egy bekerített terület lesz, amely kiskapuval ellátott tehát zárható, befüvesített, lesz két kosárlabda palánk, két kapu, 
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Végre megoldódott a gyermekorvosi rendelő kérdése
Már-már a bezárás fenyegette a Zsigmond Ferenc utcai gyermekorvosi rendelést, mivel az önkormányzat késlekedett a már mintegy 
3 éve (!) lejárt bérleti szerződést megújítani. Ebben az esetben 16 évet butult volna vissza a gyermekorvosi ellátás, logisztikai szem-
pontból , hiszen ismét a Madách térre kellett volna a beteg gyermekeket hordanunk.
Az áldatlan állapot megszüntetésére, -mint utolsó lehetséges képviselői eszköz- indítványt  terjesztettem be a város Közgyűlésének. 
Az indítványt a testület egyhangúlag elfogadta, a szerződéskötés folyamatban. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Zombor Gábor polgármester úrnak a támogatásért, valamint Dr. Kánicz Edit gyermek-
orvosnak és Dr. Serfőző Katalin doktornőnek a rugalmasságért és áldozatkész kompromisszum készségéért.

Katonatelep “történelemkönyve” - már csak ki kell nyomtatni
Elkészült katonatelep történelemkönyve. A nyomdai előkészítési munkálatokat az Educatio XXI Kft. , melynek
többségi tulajdonosa vagyok, térítésmentesen felvállalta. Ennek értéke 120 000 Ft. 
A nyomdai költségek, főleg, ha igényesebb megjelenést szeretnénk, komoly százezreket jelentenek. 
Kérjük, hogy akit érdekel és teheti, ajánljon fel 2000 Ft támogatást a Katonatelepi Részönkormányzatnak, a kiad-
vány elkészítéséért. Ezért cserébe, egy db, a szerző Heltai Nándor aláírásával dedikált tiszteletpéldányért biztosí-
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néhány kispad. Reméljük, hogy nem fog a sportpálya a Lombos utcai játszótér sorsára jutni. Azok a fiatalok, akik széttépték a kerítést, fölszaggatták a padokat lerom-
bolták az ivó kutat és rendszeresen szeméttel, sörös dobozzal, cigaretta csikkel stb.… látják el a játszóteret, a sportpályát ezúttal kímélni fogják.
Reméljük, hogy azok a mozogni, focizni, kosarazni vágyók fiatalok, akiknek igénye volt a sportpálya, most megtalálják számításukat, sőt egyre több fiatalt és ter-
mészetesen nem fiatalt is vonzanak majd erre a létesítményre, egyre többen fognak sportolni és töltik el hasznosan tartalmasan, egészségesen szabadidejüket.
Természetesen kiváló helyet kapna így a minden év szeptember utolsó szombatján megrendezésre kerülő szüreti nap is ahol az idén az átadó ünnepség kereteiben 
nagyszabású kulturális és gaszt-ronómiai eseményeket tervezünk.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen válságos időszakban a várostól egy, Katonatelep felé arányos tehervállalás valósul meg akkor, ha az idei évben létrejön és működik a 
Katonatelepi Sportpálya.


