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KÖZGYŰLÉS

Klímavédelem, lakossági támogatás 
Kecskeméten
A közgyűlés októberi ülésén indítványoztam, hogy 
a Magyar köztársaság által kapott CO2 kvótából ne 
csak a nagy cégek kapjanak és ne csak a Szakmi-
nisztériumnak legyen lehetősége azzal kereskedni, 
hanem a Megyei Jogú Városoknak , így Kecskemét-
nek is.
Az indítványt a Közgyűlés elfogadta.
A Széndioxid kvótából minden EU-s ország egy 
meghatározott mennyiséget kap. Ennyi kibocsátásra 
van lehetőség. Ha valaki többet szeretne termelni, 
fűteni, közlekedni, egyszóval CO2-vel szennyez-
ni, mint amennyire a kvóta lehetőséget ad, akkor 
vásárolnia kell más országoktól. Ha még esetleg így 
is túllépi a lehetséges mennyiséget, akkor igen ko-
moly büntetést kell fizetnie.
Az egyes országokban a CO2 kvótából ingyenesen 
kapnak részvényeket, a nagy kibocsátó (termelő) 
cégek. Így kaphatott magyarországon Gyurcsány 
cége is több tízmilliós kvótát ingyenesen. Ha ezt lehet, 
akkor lehessen a nagyvárosoknak is saját kvótájuk, 
amelynek eladása által támogathatnák például a 
lakossági fűtéskorszerűsítést, lakás hőszigetelést, 
napelem, napkollektor telepítést, stb…, másszóval: 
csökkenthenék a helyi Széndioxid kibocsátást. 
             Kohajda László önkormányzati képviselő

K a t o n a t e l e p i  r é s z ö n k o r m á n y z a t i  ü l é s

2009. december 04. 16h, tartalék időpont 10. 16h
Helyszín: Mathiász János  Általános Iskolai Intézményegység

Téma: Költségvetési maradványösszegek felosztása
Katonatelep középtávú fenntarthatósági programja

Minden érdeklődő lakót várunk a RÖNK nyilvános ülésére!

Lakossági útépítések 2010-ben
A Közgyűlés november 26-i ülésésén hozott határozat szerint a két kérelmező Katonatelepi 
utca , a Borbolya és a Veres Péter 2010-ben megkapja az önkormányzati támogatást, így az 
utcák aszfaltozása még ebben az évben megvalósulhat.
Technikai részletekkel a Polgármasteri Hivatal illetékesével keressük az érintetteket.

Mercedes alapkőletétel 2009. október 16.
Németes precizitású szervezettség, minden a helyén, minden pont 
időben, minden illeszkedik, mindenki tudja a dolgát a csapatban, 
mindenki nyugodt magabiztossággal mozog, válságra emlékeztető 
mozzanat még nyomokban sincs. 
Történelmi esemény volt a város életében. 
De jó lenne, ha végre az Ország is így működne... már nagyon várjuk 
ezt a változást!
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Már megint egy új, ügyeskedő magyar, a Nemzet ellen

Egy millárdos magyar vállalkozó lecsapott a világ első számú szőlész-borász em-
berének jól hangzó nevére. 
Ez a szőlész-borász ember egykori “lakótársunk”, Mathiász János, akit ebben a 
szakmában soha az egész világon mégcsak megközelíteni sem tudott, eredményeit 
illetően.
Most az ügyeskedő vállalkozó, bár a Mathiász név levédett, élve valamiféle jogi 
kiskapukkal , ugyanúgy ejtendő, de másképp írandó névvel borokat hoz forga-
lomba.... Eközben Kecskemét városa működteti a még névbitorlás-szerű eset előtt 
létrehozott Mathiász munkacsoportot, melynek tagjai társadalmi munkában, 
küldetéstudattól vezérelve,  egy Kecskeméti székhelyű Borászati Világközpont ki-
alakításán dolgoznak Mathiász neve alatt, az Ország gyarapítására.....
Kecskemét városa tiltakozó nyilatkozatban határolódott el az ügyeskedőtől és 
módszerétől.      Kohajda László, a Mathiász munkacsoport alelnöke

A Megyei Jogú Városok Szövetsége Környezetvédelmi 
Bizottsága Szakmai napjának összefoglalója (2009. 09. 21.)

“A világgazdaság jelenlegi stagnálása nem pénzügyi, hanem energetikai in-
dittatású. A pénzügyi recesszió és a kőolaj-földgáz készletek fogyása között 
összefüggés mutatkozik.
Az emberiség előtt álló gazdasági, ökológiai és energiaforrás problémák, az 
emberiség történetének legnagyobb kihívását jelentik, mely globális prob-
lémákra, a magyarországi településeknek helyben, megfelelő válaszokat kell 
adnia az előttünk álló esztendőkben, a sikeres túlélés érdekében. “

Kohajda László, a szakmai nap szervezője

Nesze Semmi, fogd meg jól! -Katonatelep

Tisztelt Miniszter Úr!
Alulírottak, Kecskemét, Katonatelep 2009. 09. 01.-i lakossági fórum résztvevői, nyomatékosan kérjük, hogy a kiírástól 
számított, egy hónapon belül felfüggesztett,
A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a „Sikeres Magyarországért”Lakossági Energiatakarékossági Hitelpro-
gramból megvalósuló, lakossági megújuló energiafelhasználást eredményező beruházások támogatásához    című
pályázatokat még szeptember hónapban ismételten kiírni szíveskedjék, 22 milliárd Forintos keretösszeggel.
A magyarországi, rendkívül alacsony 30-35%-os támogatás mellett , amely inkább a feketegazdaság (25%-os (ÁFA 
mentes) )  igénybevételére ösztönöz, a lakosság, a 6 milliárdos keretösszeget még így is  1 hónapon belül –igénylés 
szintjén- kiürítette. Nyugat Európában ezek a támogatások 50%-nál kezdődnek…
Az Ön kormánya az ország CO2 kvótájából 28 milliárd Forint értékben adott el. Ebből az összegből azonnal CO2 
kibocsátást csökkentő intézkedéseket kellene eszközölni, azonban ezekről nincs tudomásunk, a médián keresztül nem 
érkeztek hozzánk ezt igazoló hírek. 
Intézkedések hiányában, és a jövőt tekintve egyre nagyobb lakossági CO2 kibocsátással számolva (gázfűtésről fa és 
széntüzelésre történő tömeges visszatérés az orosz monopolhelyzet és a globális energiaválság miatt) kvótaátlépésre és 
magas büntetésekre számíthat az amúgy is eladósodott ország.
Mi, a magyar lakosság, akik EU viszonylatban is példátlanul magas közterhekkel járulunk hozzá az állam 
működéséhez,  a kormány CO2 visszaszorítására tett intézkedését (nem tagadjuk jól felfogott anyagi érdekeink miatt 
is) horribilis,  65-70%-os saját erőnkkel támogatnánk, évente akár százmilliárdos nagyságrendben.
Kérjük, ne vonjanak el az országtól potenciális lakossági tőkét a CO2 kibocsátásra tett intézkedésektől, ne fossza meg 
Miniszter Úr saját tárcáját egy példátlanul sikeres, a gazdaságot is élénkítő, az ország javát több szempontból szolgáló 
programtól. 
Azonnali válaszát képviselőnkön keresztül várjuk: Kohajda László, 6000 Kecskemét, Ág utca 36. kohajda@katonatelep.
hu 

A Katonatelepi Lakók petíciója: 

Gyorsjelentés a 
Katonatelepi sportpálya 
építéséről:
A 2009-es első ütemre, amely 
az ingatlan tulajdonjogának

megszerzését jelenti, technikai csúszás miatt 2010-
re ráépül a 2. ütem, ami a kiszolgáló létesítmények 
felépítését fedi. Ezen dolgozunk jelenleg. Az első 
ütem forrása megvan, a 2. ütemét a következő évi 
költségvetésben tervezzük. 

Mathiász János.  A földkerekségen minden idők 
szakmailag legeredményesebb szőlésze-borásza. 
Információink szerint, a nevévél visszaélőt a 
borász szakma elitje egyre inkább kiközösíti. 
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Miniszter úrnak írt petíciójukra - amelyet a Kecskemét-Katonatelep lakossági fórumán részvevok írtak alá - az alábbi 
tájékoztatást adom. 
Államigazgatási feladatok átrendezodésének eredményeként megváltozik a meglévo lakóépületek energiahatékonysági 
beruházásainak - így a petíciójukban kifogásolt lakossági megújuló energiafelhasználást eredményezo beruházások 
- támogatási rendszere.
A Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP), amelyet eddig a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium kezelt, 2010-tol megszünik. Ennek pótlására már elokészítés alatt áll és várhatóan 1 hónapon belül kiírásra 
kerülhet egy a NEP-hez hasonló célú, de néhány pontban eltéro támogatási rendszer, amelyet a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium (KvVM) ír majd ki.
Az új pályázati rendszer pénzügyi forrása a KvVM által a Magyar Állam nevében értékesített széndioxid kvótákból 
származó bevétel, amelyet a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának 
csökkentését célzó tevékenységekre kell fordítani. A ZBR keretében tehát olyan energiahatékonysági intézkedések 
támogathatóak, melyeknek széndioxid kibocsátás csökkentése mérheto, illetve energetikai hatékonyságjavító hatásuk 
az épületek energetikai jellemzoinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A 
beruházást követoen az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxidkibocsátási adatokkal és energiahatékonyság-
gal kell, hogy rendelkezzen. Az új pályázati rendszer a ZBR Klímabarát otthon - energiahatékonysági alprogramja 
lesz. Az elökészítés alatt álló pályázati felhívás szerint - a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében - az energia-
takarékosság, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése támogatható. A fen-
tiekre tekintettel kérem kísérjék figyelemmel az új pályázati rendszer meghirdetését többek között a KvVM honlapján
www.kvvm.hu.
Sikeres pályázást kívánok és kérem válaszom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2009. szeptember 28.            Dr. Szoboszlay Miklós főosztályvezető

A petíciónkra adott válasz, melyet a miniszterhez valószínűleg el sem juttatott a hivatala, hiszen egy 
főosztályvezető írta alá azt.

A válasz fordítása (magyarról magyarra):  Egyenlőre nem támogatjuk saját országunk környezetvédelmét, 
saját adófizetőink bevonásával,  átszervezés miatt. Átszervezés után lesz csak hozzáférhető a pénz, ami kiírás
formájában nemsokára meg fog jelenni.
A Szemezgető 2009. november 29-i híre: Nem írták ki az ígért pályázatot!!! (ld. http://www.kvvm.hu/in-
dex.php?pid=4&sid=29 )

Klímavédelmi csúcs 2009. december 07. 
Koppenhága  
-egy ízig-vérig magyar történet
Az Önök önkorányzati képviselője elhatározta, hogy saját költ-
ségén személyesen is részt vesz a Koppenhágai klímavédelmi 
csú-cson. Teszi ezt azért, mert olyan szakemberek, tudósok tár-
saságát találta meg meg, akik pontosan ismerik a sajnos igen 
sötétnek mutatkozó közlejövőt (ld. a Szemezgető őszi számában, 
e rovatban megjelent cikket).  Ezek az emberek szakemberek, ők 
elmondják a problémát, cselekedni azonban a politikusoknak 
kell. 
A Magyar Köztársaságból minisztériumok delegálhatnak ide 
tagokat. A javaslatokat a Környezetvédelmi Minisztérium össze-
síti , s ez alapján  a Külügyminisztérium állítja össze a magyar 
delegációt - tájékoztatta készségesen és korrekt , segítő módon a 
képviselőt a Kvvm egyik osztályvezetője. A Kvvm listájára már 
nem fért fel képviselőnk. Mivel ön oktatási szakember és önkor-
mányzati képviselő, ezért bróbálkozzon e szakminisztériumok 
delegáltjaként -hangzott a segítő jótanács. 
Képviselőnk így is tett.
Az OKM-ben nem hallottak a világ legjelentősebb 2009-es szak-
mapolitikai rendezvényéről, csakúgy, ahogy az önkormányzati 
minisztériumban sem... De majd visszajelzünk, hogy lesznek-e 
delegáltjaink, s ha lesz, akkor  ön, akitől az egészet megtudtuk,  
egyáltalán köztünk lesz -e? -mondták. Delegáltak? Konferencia-
turisták? Elvhű barátok? Sógor, koma, ángyika?

  Nem tudni kikből, mert ezt nem árulták el, de összeálltak a 
delegációk. Az Önök képviselője nem lehet köztük. Saját költ-
ségen se, SEHOGYSE. Pedig még az országgyűlési képviselő-
polgármester is segített...
Hát így járt a Katonelep a Koppenhágai csúccsal, ahol egy tájéko-
zott, elkötelezett, naprakész adatokkal, konstrutív ötletekkel, 
tudós barátai által  “felvértezett” önkormányzati képviselő he-
lyett, valaki más megy, aki mellesleg nem is tudott a világkonfe-
renciáról, ahová 50 ezer embert várnak, és radikális áttörést vár a 
bolygó civilizált népessége a túlélés érdekében. 
Csak remélni tudjuk, hogy a minisztériumi delegáltakkal jól jár 
az ország....

WWF-performansz Barcelonában. A spanyol kikötővárosban 180 ország 
döntéshozói a koppenhágai klímacsúcs előtti utolsó, ötnapos ENSZ-tanácskozási-
fordulóra gyűltek össze november 2-án.      Forrás: www.ozonenetwork.hu
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Magyarul, felcsillant egy halvány remény, hogy a már lassan két éve folyó vasúti területek belterületbe vonására nem kell tovább várnunk, és akkor az 
építkezéseket végre meg lehet kezdeni. Természetesen mindenkit nagyon kérek, hogy ezt a cikket ne ígérgetésnek vegye, nem is biztos, hogy helyén-
való erről idő előtt bármit is leírni. Ez az új jogértelmezés, vagyis hogy a belterületbe vonás megtörténtét ne nézze a hatóság az engedély kiadásához, 
még elvérezhet a jogszabályi környezet alapos és részletes vizsgálatakor. Amint megszületik a döntés, azonnal tájékoztatjuk Önöket.    
           Falu György önkormányzati képviselő

ÓVAKODJ  AZ  IDEGENTŐL !!!! TRÜKKÖK, CSALÁSOK, LOPÁSOK, BÜNCSELEKMÉNYEK
Minden szerdán, 17 órától,  ügyeletet tartunk a Lombos utcai Közbiztonsági irodában. 
Az itt hallottak alapján, járőrözés során szerzett tapasztalatok nyomán  szeretnék néhány 
információt megosztani, valamennyiünk okulására.  

Az elkövetők  kiszemelnek olyan  házakat  ahol  idősek  vagy egyedülál-
lóak  laknak és  felkeresik  őket a következő  trükkel.  Gázórát, vízórát, 
villany-órát jöttünk  leolvasni.  Az  óraállást telefonnal próbálják tovább-
küldeni (időhúzás végett)  de  sikertelenül,  ekkor  felírják  egy tiszta  lapra 
az óraállást és már közlik is hogy 10.000 Ft túlfizetés van  és  most oda
tudnák  adni,  de  “csak HÚSZEZRESEM van”. Sokan  megnyerőnek tartják  
az idegent  és  beengedik  a  lakásba .  Kilesi  honnan  veszik  elő  a  visszajáró  
pénzt. Ekkor  vizet kér , vagy  más  egyéb  indokkal  eltereli  a tulajdonos  
figyelmét  és  már  el is emeli  a  rejtekhelyről  a  pénzt,  esetleg  más  egyéb 
értékeket.    (Katonatelep   Lugas soron is próbálkoztak, de  szerencsére  nem 
történt  bűn-cselekmény.)                                  Máskor a  következő trükkel állít be 
a csaló.  Tartozom  fiának, lányának  vagy valamelyik rokonának  10.000 Ft
–al  és  szeretném  oda adni,  mert  vele  nem  találkoztam és  nehogy  meg-
haragudjon  rám.  Jön  a kis mese  “csak  HÚSZEZRESEM  van”. Következik  
a  pénz megszerzése az előbbiekben  leírtak  alapján. Előfordult már olyan 
eset  is  hogy  túl  sokáig volt  a  csaló a sértett  vendége, ekkor  a  cinkostársa  
becsöngetett  és  még  ajtót nyitott  a sértett és míg  az új vendéget  útbaigazí-
totta    addig  a  csaló  a  pénzt  megszerezte.  Megköszönte  a  türelmet, 
elnézést  kért  a  zavarásért  és mindketten  távoztak  de  nem  egy irányba  
a  megtévesztés  céljából.    (Kecskeméten sajnos megtörtént az  eset  még 
azon  a napon,  több 10.000-ft-ot vittek így el).
Újabb  módszer: “Telefonoszlopot/ antennaárbocot/ villanyoszlopot kell  a 
kert sarkába felállítani” -trükkel  mennek  be  a  ház udvarba  ketten - hár-
man.  A házigazdát  kicsalják  a kert hátsó részébe ahol  már nem  lehet  a 
bejárati ajtót  látni. Egy kint  marad  az  utcán  és  mikor  hátra  mennek  a  
többiek,  ő  bemegy  a  lakásba  és  felkutatja  a pénzt  és  értékeket.  Kiviszi  a 
kocsiba és jelzést  ad a többieknek. Utána  angolosan  lelépnek. ( Se pénz,  se 
érték,  se oszlop  soha  többé   nincs)!!!     Katonatelepen  a hobbik területén 
kettő helyen is próbálkoztak, de itt sem történt bűncselekmény).  Kisfái 
területén  viszont értesüléseim szerint több,  mint 1.000.000.Ft-t lovasítot-
tak meg!!!                  A   csalás   másik  fortélya:  Idegenek  jelennek  meg  a  
lakókörnyezetünkbe  és  a  kiszemelt  későbbi áldozatuknak  elpanaszolják, 
hogy   karambolozott  az  egyik  rokonuk ,  nagyon  súlyos az állapota. Ha  
a  vidéki  kórházból,  vagy  külföldről  nem  szállítják  helikopterrel  Buda-
pestre  azonnal  meghal.  A  szállításhoz  1.000.000 Ft  kell.  Ilyen   ürüg-
gyel   csalnak  ki nagy összegű  pénzt  a  hiszékeny  emberektől.  Néha  még  

papírral  kitömött  táskát is hagynak  zálogba a sértettnél,  mondván, hogy 
EURÓ  van  benne csak  nem  tudták beváltani.  Utána  hálálkodva  tűnnek  
el  a  környékről   az   adománnyal.    Az  esetek  Budapest,  Esztergom, 
Székesfehérvár,  Szolnok és  Miskolcon történtek  és közel  8.000.000.-ot 
zsebeltek.  Nincs kizárva,  hogy  a  környezetünkbe  is  próbálkoznak  egy 
szép napon. 
A  tanyavilágba  is trükköznek:  A gépkocsival  érkező  három-négy főből  
álló  kis csapat  bekocsikázik a  tanya bejáróján és érdeklődnek, hogy meg-
lehet-e fordulni  a  ház mögött?  Ekkor két  fő  kiszáll  gépkocsiból  és  elte-
relik  a  háziak figyelmét  míg  a többiek a ház mögé  kocsikáznak és utána 
beosonnak  a  lakásba  és már  kezdődik  is az akció.  A LAKÁS  FELFOR-
GATÁSA  ÉS  KIRÁMOLÁSA !! Nem  ritka  trükk a baromfi, sertés, szal-
ma, széna vásárlás  sem .  Ha  gyerek  is  van velük  akkor  hivatkoznak  rá  
hogy   éhes  vagy  szomjas  a  gyerek  és  ételt  vagy  italt kérnek  a   szegény 
gyereknek,  nem ritkán  még  teát  is. ( Jelzem  amit  akkor  kell  főzni)!!    
(IDŐ  KELL A KÖRNYEZET FELMÉRÉSÉHEZ) !!  UTÁNA   JÖN  AZ  
AKCIÓ!  A  MEGTAKARÍTOTT  JAVAK  TULAJDON  VÁLTÁSA!!!  
Jönnek  a  házalók: Ruhaneműt és  műszaki cikket árulnak. Betolakodnak  
az  udvarba majd  vizet  kérnek  közben  elterelik  a  tulajdonos  figyelmét 
és  már  meg is lopták.  Az sem  kizárt dolog. hogy  felmérik  a  terepet  és  
éjjel   visszaküldik “kollegáikat”  a  kiszemelt  értékekért.   Katonatelepen  
is  árultak  már légpuskát, hamismárkájú lánc fűrészt  is. ( A rendőrség, 
kérésünkre mindkét esetben intézkedett). 
Előszeretettel  felejtjük nyitva  éjszára  a  kapukat, garázsajtókat. (Kato-
nate-lepen volt olyan  éjszaka  a  közelmúltban, amikor  hét  kapu és egy 
garázsajtó  volt  nyitva. Gomba u, Sugár u, Rügy u, Zsigmond F. u, Rezeda 
u, Vadalma u. ( Sőt  találkoztunk  olyan  esettel  is hogy a Bernáth  J. utcai  
ház    ablakai nyitva  voltak).  Mitöbb, még egy létra  is több hónapon 
keresztül  a  Platán utca felöli  kerítéshez  volt  kívülről  támasztva.   Rügy 
utcába a járdán éjszakázott a kétágú létra.  Szőlőskert  utcába  az  erkélyhez  
volt  támasztva   a  létra  szintén több  hónapig.  Szinte  csalogatja  a tolva-
jokat!!                                                  November  20-án  reggelre  Lombos u. 
és  a Platán utcán több  udvarba is járt hivatlan  vendég.   Az  egyik  Platán 
utcán lévő ház  nyitott garázsából  tűnt  el  egy  kerékpár. 
Vigyázzunk  jobban értékeinkre, legyünk óvatosabbak!
    Kovács Benő polgárőr

Vasúton túli belterületbe vonás 
A belterületbe vonási eljárás nyomtatványainak kiosztását rövid ideig szüneteltetjük. Ennek oka, hogy a bel-
területbe vonási eljárások a város egész területére nézve komoly problémát okoznak. Ezért jelenleg vizsgáljuk, 
hogy az építési engedélyek kiadásának során a belterületbe vonás megtörténte kötelezően számon kérendő 
feltétele legyen-e az engedély kiadásának, vagy, amennyiben az ingatlan minden egyéb szempontból (pl. az 
utca szélessége, közművesítettsége, stb.) megfelel a feltételeknek, akkor az építési engedély kiadható. 

A katonatelepi polgárőrség 
ősszel benyújtott pályázatai
1, Az év elején központi támogatással  meg-
valósuló tanyavédelmi program eredményei 
elismeréseként, az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium meghívásos pályázatán vehet 
részt polgárőrségünk. 2,6 millió Ft támogatási 
igényünkben a konkrét légijárműves szolgálat 
sokkal kisebb óraszámban valósulna meg, mivel a 
régi saját gép (Kohajda László alapító tagunk tula-

jdona)  bizonytalan ideig nem lesz működőképes 
egy motorhiba miatti kény-szerleszállás sérülései 
miatt. Gépet bérelni pedig aránytalanul drága 
lenne. A programot az önkormányzat  -nyertes 
pályázat esetén- előreláthatólag likvidhitellel és 
300 ezer Ft önrésszel támogatja. 
2, A Nemzeti Civil Alapból, 300 ezer Ft tá-
mogatást kapunk, az ősz folyamán megkapott 
támogatási szerződés szerint.
3, A Megyei Polgárőr Szövetség, működésünket 
100 ezer Ft-tal támogatja. 

4, Lakossági támogatásból az idén közel 300 
ezer Ft gyűlt össze. 
Ez azért is elengedhetetlenül szükséges,  mert 
enélkül (önerő nélkül) egyik pályázatot sem 
nyer-tük volna el !!!
Köszönjük, hogy támogatták közös célunkat, 
lakóhelyünk közbiztonságának javítását.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel szerdánként 17-18 
óra között várjuk Önöket a KMB-s Kollégával a 
Lombos utcai Közbiztonsági Irodánkban.

 Héjjas János elnök, Katonatelepi Polgárőrség Egyesület



SZOMSZÉDOLÓ

-Hogyan jutottál ki Amerikába?
-Nagy adag szerencse, jó tanulmányi eredmény 
és kosárlabdában nyújtott teljesítményem 
kellett a kiutazásomhoz. Megpályáztam egy 
ösztöndíjat 2008 januárban, ahol jól tanuló és 
angolul is beszélő kosarasok jelentkezhettek, 
hogy álmaikat Amerikában megvalósítsák. 
Az alapítvány neve is ez 1Dream Foundation 
(1dreamfoundation.com).   Idén San Diegoban 
kerültem, ahol a Christian School nevű intéz-
ményben vagyok végzős.
-Hogy érzed kint magad?
-Előnyei és hátrányai is vannak a kinti tanulá-
somnak. Egyrészt angolul tanulok, a kosárlab-
da őshazájában játszhatok és megismerhetek 
egy, a magyartól teljesen különböző, kultúrát. 
Másrészről viszont távol vagyok a családomtól 
és az otthoni barátaimtól, valamint az ország és 
Kecskemét is hiányzik egy kicsit.
-Mik jövőbeli terveid?
-Egyelőre egy jó amerikai egyetemre szeretnek 
bekerülni ösztöndíjjal. Játszani az egyetemi ba-
jnokságban, ami itt népszerűbb. mint az NBA. 
-Érdekelt-e valaha más sportág?
-Focizni mindig is nagyon szerettem. Ha nem 
kosaraznék, akkor biztosan fociznék.
-Van különbség az amerikai és a magyar 
Középiskola között? 
 -Sok a különbség. Magyarországon többet 
kell szóban tanulni és nehezebbek az órák, 
valamint a dolgozatok, Amerikában pedig sok 

írásbeli leckét adnak és emiatt több időt kel 
fordítani a házira. A legnehezebb tantárgy az 
angol irodalom, amiben sok essay-t kell írni.
-Mik az eddigi legjobb eredményeid kosárlab-
dában?
-Van pár magyar bajnoki érmem, és „All Star” 
díjam a különféle korosztályos bajnokságok-
ban. Két éve az U16-os B csoportos EB-n 
ezüstérmesek lettünk. Én lettem a második 
legjobb gólpassz adó a teljes mezőnyben. Idén 
az U18-ban csak kilencedikek lettünk, de az 
ismert Eurobasket honlapon (eurobasket.com) 
a figyelemre méltó teljesítményt nyújtó játéko-
sok közé soroltak, amit nagy dicsőségnek 
tartok.
- Miből áll egy átlagos napod?
- Reggel fél nyolctól fel 3-ig iskola. Minden 
tanóra 55 perces. Félórás ebédszünet délben. 
Fél háromtól fél hatig edzés. Fél hét vacsora. 
Este 11-ig tanulás közben rövid szünetek.
- Melyik csapatban játszol?
-A Christian High School csapatában játszom. 
A bajnokság decemberben kezdődik.
-Miben más az amerikai középiskolás kosár-
labda?
-Kevesebb a taktika, viszont gyorsabb, 
agresszívebb. Nagyon jó, hogy a meccseink 
az iskolatársaink népes szurkolótábora előtt 
zajlanak. Ez külön motivációt jelent.  
-Hol laksz?
-Egy az iskola által fenntartott házban lakom 

két brazil csapattársammal és egy orosz 
osztálytársammal, akikkel nagyon jól kijövök. 
Egy családdal lakunk együtt, akik főznek és 
felügyelnek ránk. Az iskolába minden reggel 5 
perc sétálással jutok el.
-Milyenek az amerikai emberek?
-Az itteni emberek nagyon különbözőek a 
magyaroktól. Elsőre nagyon barátságosak, 
utána viszont nem könnyű velük szorosabb 
barátságot kötni. Tapasztalataim szerint 
nagyon szorgalmasak és keményen dolgoznak 
a munkájukban. Viszont kevesebb társasági 
életet élnek.
-Úgy tudom a testvéred, Ákos is Amerikában 
van?
-Igen. Idén ő is kijött. A tavalyi iskolámba jár.
-Tartjátok a kapcsolatot?
-Csak úgy, mint a szüleimmel, rokonokkal 
és a barátaimmal: interneten keresztül. A 
skype nagy segítség. Bármennyit lehet ingyen 
beszélni.
-Mikor térsz vissza?
-Sajnos valószínűleg a Karácsonyt itt töltöm, 
mert nagyon sűrű a program (mérkőzések). 
Kevés lenne az idő, hosszú az út, és sokba is 
kerül. Emiatt június elején megyek haza, és a 
nyarat otthon töltöm.
-Sok sikert kívánok Neked és Ákosnak is!
-Köszönöm! Átadom.

Az egyik “Ász” 
Lakosa Zsolt és Lakosa Ákos, akik nem rég még a Mathiászban voltak „Ászok”, most Amerikában járnak 
középiskolába. Szabó Pál, nyolcadikos tanuló, Zsolttal készített riportot az interneten keresztül.
-Helló Zsolt! Hol vagy most?
-Szia! 2100 Greenfield Drive, El Cajon, CA 92019, ez az iskolám címe az USA-ban. Egyébként San Diego külvárosa.
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Juhász Péter, az első kertvárosi építkező 
A népdalok óvodás koromban is hamar megragadtak bennem.
Előbb tudtam, Juhász Péterről, hogy kiváló citerás, a népzenei 
mozgalom egyik kecskeméti kovászembere, mint azt, hogy a 
hatvanas években ő építkezett először az új részen.
„Egy szép fiatal lányra figyelten föl a buszmegállóban”
– Legrégebbi gyerekkori emlékeim Szeleifaluhoz kötődnek. Ott, 
a Kiskőrösi úton élt nagyapám, a környék kedvelt cimbalmosa, 
citerása volt. Ott, a város másik végén ismerkedtem a világgal, a 
hangszerekkel. Nagyapám féltette tőlem drága cimbalmát, ezért 
citerázni tanított. Nem sokat kellett veszkődni velem, inkább 
csak fogásokat mutatott, mert a népdalok óvodás koromban is 
hamar megragadtak bennem.   
Mégis joggal mondom magam katonatelepinek, mert itt szület-
tem a Határ út melletti házban, a Mihajlovics birtokon, de féléves 
koromban szüleim a város déli részére költöztek.   
Katonatelepinek vallom magam. A szívem húzott vissza.  Fi-
atalon több mindennel próbálkoztam, foglalkoztam. Lakatos 
képesítést szereztem, dolgoztam a vasgyárban. Apám bádog-
osként a Bácsépszernél kereste kenyerét. Később kútfúróként is 
működött.  
A katonatelepi iskola is tőle rendelt új kutat.
1978-ban elmentem édesapám mellé szerelőnek. Idejárva egy 
szép fiatal lányra figyelten föl a buszmegállóban. Megszólítani se
mertem egy ideig. Még vissza sem nézett rám. Nem sokkal előtte 
érettségizett a nagykőrösi Toldiban. 
Olyan nincs, hogy rám sem néz! Addig követtem, míg lakásuk-
hoz, Úrrét tanya 76-hoz nem értünk.  Ott aztán egymásra tud-
tunk nézni és bátorságot véve megkérdeztem: megengedi-e, 
hogy máskor is elkísérjem.  Nem is tudom, mit válaszolt, de 
egyre gyakrabban találkoztunk. Konzervatívak lévén sokáig e-
szünkbe sem jutott a tegezés. 
Bár 18 évesen megfogadtam, hogy sohase nősülök meg, másfél 
év múlva, 1969-ben összeházasodtunk.
„Elsős elemistaként 30 dalt is elpötyögtem”
Álmomban sem gondoltam, hogy valaha újra előveszem a ci-
terát, bár megcsodálták, hogy elsős diákként 30 dalt is elpö-
työgtem. Később egy darabig az akkor divatba jött gitár vonzott. 
Össze is törtem a citerámat. A testi fenyítést általában mellőző 
anyám emiatt hurkásra verte a fenekemet.  
Amikor fiaim valamiért felidegesítettek, gondoltam, veszek
nekik egy citerát, ahogyan engem is maceráltak a citerával. A 

Rákóczi úti játék- és hangszerboltban, 270 Ft-ért vásároltam 
egyet 1975-ben. 
Az akkor 3 éves fiamat próbáltam rávenni a citerázásra. „Kisfi-
am, gyere, megmutatom, hogyan kell csinálni, apád is ennyi idős 
korában tanulta a hangszert.” Közben magam is újra elkezdtem 
játszani, Csodálkoztam, hogy milyen könnyen előjöttek a gye-
rekkoromban játszott dallamok.  Újra érdekeltek a citerák.
Zsiros Éva óvó néni áthívott, amikor a gyerekem óvodás lett, 
hogy játsszak nekik. 1977-re olyan színvonalra jutottam, hogy 
együttest kerestem. Szerencsémre rátaláltam Berente Laciékra, 
a Likőripari Vállalat zenekarára. Sokat tanultam Kalocsa János-
tól, Bíró bácsitól. Az együttes próbáin ismerkedtem meg Sipos 
Károly karnaggyal, meg Kálmán Lajos tanár úrral.
Onnantól kezdve megváltozott az életem. Visszataláltunk a gyö-
kerekhez!  A városban több együttes működött akkoriban, elég 
sokfelé hívtak minket is. A lassan elszaporodó autók, munka-
helyi autóbuszok révén mozgékonyabbak lettek. Mi is mentünk 
a város egyik végétől a másikba, ismerkedtünk, új dalokat ta-
nultunk. Sajnos az első, a Heltai Nándor által kezdeményezett 
találkozókról csak hallottunk, de a későbbiek közül többön részt 
vettünk szereplőként vagy közönségként.  
„Távoli házakból is eljönnek szülők, nagymamák, nagypa-
pák”
Az érdeklődés láttán arra gondoltam, hogy meg kellene tanítani 
a népi muzsikára hangolt katonatelepi fiatalokat citerázni.
Amikor előadtam néhai Fazekas Ferenc iskolaigazgatónak 
tervemet, igazi néptanítóként azonnal támogatott. Helyet és 
minden segítséget megadott a foglalkozások megszervezéséhez
    Magam is tovább tanultam. 1982-ben megszereztem a 
művészeti oktató diplomát. Olyan kiváló emberektől tanultam, 
mint Czine Mihály egyetemi tanár, akkoriban a Népművelési 
Intézet igazgatóhelyettese, Olsvai Imre, a tudós népzenekutató. 
Megható, hogy az együttes egy-egy iskolai fellépésére olykor tá-
voli házakból is eljönnek szülők, nagymamák, nagypapák gye-
rekeik, unokáik muzsikálásának meghallgatására. 
Természetesen otthonomban is összejövünk időnként közös 
muzsikálásra. 
Udvaromban családi egyetértéssel kialakítottam egy közös 
játékra alkalmas helyiséget és egy zárt udvart. Előbbit magunk 
között tréfásan lármaházként, illetve lármaudvarként em-
legetjük...
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VISSZAEMLÉKEZÉSSEL BÚCSÚZUNK
Juhász Péter, akit azt hiszem minden Katonatelepi ismert, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletünk 
jeléül, róla szeretnénk megemlékezni Heltai Nándor , A munkával szentelt táj (kiadás alatt levő) 
írásából vett idézetekkel. 

Utoljára a Szüreti napon 
találkoztunk. A fotó a citerák 
kipakolása előtt készült. Mindig 
vidám citerásként ismerte meg a 
többség, de aktív, csendes háttér-
segítője volt az éjszaka járőröző 
polgárőröknek is. A használatba 
adott URH-n az “Éber1” hívóje-
let , mint elismerő minősítést is 
-kapta.
Mi ilyennek láttuk, aktív közössé-
gi, segítő-embernek.


