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Kohajd a László

KÖZGYŰLÉS

Október 3-án önkormányzati választások!
Az a katonatelepi, aki nem megy el szavazni, 

saját közvetlen lakóhelye, saját érdekei 
védelméről mond le! 

Katonatelepi TRT módosítás
A Szemezgető előző számában bemutatott rendezési terv- javaslat, miszerint a Dália utcai 
házak szomszédságába ipari tevékenységet folytató üzem kerül, jelentősen módosult. Az 
építtető WVG kft. a már meglevő csarnok mellé építi a tervezett üzemet, így rendezési terv
módosítása nem szükséges. 
Ki tudja? Talán hasznos volt, hogy a Szemezgető –szélesebb- nyilvánosságra hozta e 
merésznek induló rendeletmódosítási szándékot.

A vasúton túli zártkertek („hobbyk”) beépíthetőségéről 
Változás történt a hatósági eljárásban, ezért a beépíthetőség sokkal könnyebbé vált a vasúton túli zártkerti 
területen is. A lényeg az, hogy nem kell feltétlenül belterületbe vonni a zártkertet ahhoz, hogy a belterületi 
ingatlannal azonos módon építési engedélyt kapjon a tulajdonos. 
Ehhez a következőket kell tennie: A Földhivatalban kérni kell a művelési ágból történő kivonást (csak a telek 
területének 100%-át lehet kivonni, kisebb területet nem). Ez a költség a tulajdonost terheli, melynek nagysá-
grendje egy átlagos méretű zártkert esetében 100 ezer Ft alatti összeget jelent. A Földhivatal a művelésből 
történő kivonást határozat megküldésével igazolja. E határozatot kell mellékelni az építési engedély kérelméhez, 
melyet a Polgármesteri  Hivatal Építéshatósági csoportja ügyfélszolgálati időben írásban átvesz és megkezdi az 
eljárást. Ha minden jogszabályi feltételnek megfelel a kérelem, akkor kiadja az építési engedélyt.
Érdemes tudni, hogy az építési engedély benyújtása után az építéshatóság helyszíni szemlét tart, és bármilyen 
szabálytalanságot tapasztal, hivatalból köteles megkezdeni az eljárást. Ez azt jelenti, hogy az engedély nélkül 
épített kisház, hozzáépítés, fészer stb… bontási, vagy a megfelelő díj befizetése után fennmaradási határozatot
kap. Ez alól a már több mint 10 éve álló épületek, épületrészek kivételt képeznek. Másszóval: a 10 évnél öregebb 
illegális építmény legálissá válik, nem kell lebontani, vagy az igen magas fennmaradási díjat megfizetni. Ez-
zel kapcsolatosan minden ingatlan tulajdonosnak fontos tudni, hogy a kormány 2011-ben un. országleltárt 
állíttat össze, ahol is az ország teljes területéről légi, vagy műhold fotókat készíttet, s minden engedély nélküli 
építkezéssel kapcsolatosan eljárást kezd az építtetővel szemben.
Érdemes tehát rendezni a telekviszonyokat, és az építési engedély megkérése előtt tájékozódni. Ezt a Polgárm-
esteri Hivatal főépítészi irodáján, illetve nálam is megtehetik.   
          Kohajda László önkormányzati képviselő
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Kecskeméti Környezetvédelmi program elfogadása
A Közgyűlés a szeptember 16-i ülésén elfogadta a város környezetvédelmi programjának 
munkaanyagát. A program vezető szerzője Hetesi Zsolt, aki a magyar médiában egyre 
sűrűbben szerepel, mint a témában legavatottabb szakember. 

Az elmúlt 2 évben több rangos, kormánymegbízásból 
dolgozó kutatócsoport készített belső, vagy nyilvános 
jelentéseket a fosszilis energiahordozók közeli for-
ráshiányával kapcsolatban. Az amerikai Hirsch-csoport 
az USA elnökének, a német EWG, a Brit Tudományos 
Akadémia egy ad hoc bizottsága (ITPOES) a brit ko-
rmánynak és legutóbb a Német Hadsereg Jövőkutató In-
tézete (ZTransfBw) a német kormánynak tett olyan megál-
lapításokat, melyek az egész világ jövőjére vonatkoznak, és 
bekövetkeztük beláthatatlan következményekkel járhat. 

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezető közgazdás-
za és névtelen szakemberei részéről az elmúlt hónapokban 
megjelent nyilatkozatok megerősítik a kutatócsoportok 
megállapítását. A Földön kitermelhető fosszilis kincsek 
közül a kőolaj az első, melynek a kutatók egyre egybe-
hangzóbb állítása szerint valamikor 2005 és 15 között 
elérjük a legnagyobb évente kitermelhető mennyiségét. A 
Föld egyes olajlelőhelyein már szembesültek azzal, hogy 
a hozam esni kezdett. Az Egyesült Államok mezőinek ki-
termelése 1971-ben tetőzött, a brit mezők hozama az És-
zaki-tengeren 1999 óta csökken, és számos további példa 
hozható még fel. Arra lehet számítani, hogy a Föld össz-
esített kőolaj-kitermelése a közeljövőben valószínűleg esni 
kezd. 
Kivonat a kutatási eredményekből
Hirsch-jelentés az USA elnöke számára (2005):

• 2006 és 2015 között várható hozamcsúcs,
• negatív hatás a világgazdaságra,
• a cselekvésnek legalább 20 évvel előbb kell 
elkezdődnie, mert egyébként hatástalan 
• a hatások „váratlanok és forradalmiak” lesznek.

Energy Watch Group kutatócsoport (2006, 2008):

• 2020 után minden nagy olajkitermelő régió kiter-
melése esni fog.
• Ez éles ellentétben van az IEA hivatalos szá-
maival.
• Az ellátási hiány valószínűleg nem szüntethető 
meg egyéb fosszilis források, vagy a nukleáris energia, 
vagy a megújuló energiaforrások gyors felskálázása esetén 
sem.

Brit Tudományos Akadémia ITPOES csoportja (2010):

• olajhiány, ellátási nehézségek 5 éven belül
• váratlan és nagy áringadozások
• destabilizálódott gazdaság, politika és társadalom

A Német Hadsereg Jövőkutató Intézete (2010):

• a kitermelési csúcs éve valószínűleg 2010,
• 15-30 éven belül ellátásbiztonsági problémák 
várhatók,
• létfontosságú javak (pl. élelmiszerek) szállítása is 
akadozni kezd,
• az ipari ellátólánc minden elemét érintő árkrízis 
következik be,
• középtávon a globalizált gazdasági rendszer és az 
erre épülő nemzetgazdaságok összeomlanak,
• a széttöredező társadalmi keretek a szélsőségek 
erősödéséhez és nyílt konfliktusokhoz vezethetnek.

A Német Hadsereg Jövőkutató Intézetének elemzése 
burkoltan azt a tényt is megállapítja, hogy a kieső kőolaj 
nem pótolható a megfelelő ütemben, ezért energiahiányos 
forgatókönyvvel számol. E csoport elemzése nem a nyil-
vánosság számára készült. Hangneme éppen ezért kevésbé 
óvatos, de egyúttal sokkal realistább is. Mindez arra utal, 
hogy a nagyhatalmak kormányzatai és nemzetvédelmi 
egységei olyan titkos kutatásokat folytatnak, és olyan for-
gatókönyveket dolgoznak ki, melyek válsághelyzetben 
használhatóak.
A felkészülés hazai lehetőségei

Hazánkban a nemzetközi tudományos cikkeket vizsgálva 
Dr. Végh László , Dr. Hetesi Zsolt fizikusok készítettek
először kitermelés csökkenéssel számoló globális olajmod-
ellt. A modellt 2006-ban pontosították, következtetéseiket 
a szakmai és közéleti körök nem vették komolyan. Tézi-
seik lényegében mégis megegyeznek a Német Hadsereg 
Jövőkutató Intézete által közölt előrejelzésekkel, amely 
figyelemreméltó és megerősíti kutatásaik helyességét. Ola-
jmodelljük azóta is kielégítően pontos.

Hogy mit kezd majd a következő ciklusban  Kecskemét 
képviselőtestülete a város életét legerőteljesebben meg-
határozó programmal, azt még nem tudjuk, de egy biztos:  
komoly szakemberek nélkül csak kirakat-zöld lesz a város, 
amely egy látvány jellegű zöld felszín alatt gyorsan és biz-
tosan fog megromlani, szétbomlani.
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Megbecsüljük?
Vajon kellően értékeljük-e Katonatelepen, 
a helyi termelők munkáját? 
Ha előnyben részesítjük őket a vásárláskor, 
akkor olyan terméket veszünk, amit a 
földeken is láthatunk, relkamáció esetén 
is könnyen elérjük a helyi őstermelőt.
Európa szerte támogatott a helyi és 
ökolőgiai szempontok szerint termelt 
áru. Amire nem rakódik jelentős szállítás, 
környezetkímélőbb módon jut el a       fo-
gyasztóhoz. 

GYERMEKEINK

Új óvodai csoportszoba
Sok gyermeket helyhiány miatt nem tudott felvenni idén a Katonatelepi óvoda. 
Egy egész csoportnyi család kapott elutasító tartalmú levelet. Azt tudjuk, hogy 
ez városszerte előforduló jelenség, s hogy több városrész  áll sorban évek óta 
férőhelybővítésért. 

Mi, katonatelepen élők nehezebb helyzetben vagyunk, mint a város központjához közelebb lakók, hiszen 6 
km-re található az első óvoda. Ezért aláírásgyűjtésbe fogtak a szülők, melyben kérik a város vezetését, sürgősen 
orvosolja a jelentős helyhiányból származó nehézségeket. 
A szülői kérést és aláírásokat tartalmazó levelet eljuttatták hozzám majd ezt  én is továbbítottam a Város-
háza illetékeseinek, magammal vittem a Közgyűlésre is. Később, valamennyi érintettel (KIK-FOR Kft,
Városüzemeltetési osztály, intézményvezetés) sikerült egy megbeszélést összehoznunk,  a polgármester urat 
pedig meggyőzni a pozitív döntés fontosságáról, sürgősségéről. Célunk szerint,  a csoportszoba egy     osz-
tályterem átalakításával megoldható, melyhez akkor már a legfontosabb engedélyeket meg is szereztük. Ezt 
egy közgyűlési ülés követte, ahol a képviselőtestület az előzmények okán megszavazta az építéshez szükséges 
pénzt. A gyors munka a KIK-FOR Kft és Lóczi László , a Corvina igazgatója vezénylése alatt valósult meg.
A csoportszobát a polgármester úr szeptember 14-én hivatalosan is átadta, bár a gyerekek pár nappal előtte 
már birtokba vették azt. 

Az érintett        kato-
natelepi kisgyermekes 
szülők nevében ezúton 
hadd mondjak köszöne-
tet valamennyi illetékes-
nek, segítőnek, akiknek 
munkájával lehetővé vált, 
hogy nem kell kora reggel 
a buszon húzniuk gyer-
meküket vagy költséges 
gépkocsis kilométereket a 
reggeli csúcsforgalomban 
megtenniük, a város túlsó 
felén működő óvodába 
igyekezvén.   

Kohajda László 
önkormányzati képviselő
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SZOMSZÉDOLÓ

Ilyennek látják Falu Györgyöt
Bár szórólapján nem említi, a Fidesz Katonatelepre is szánt önkormányzati képviselő 
jelöltje ménteleki lakos. Jelenleg is képviselő, a Városrendezési bizottság elnöke.  
A szomszédos választókerületből megkérdeztünk néhány választót, ha úgy tetszik 
szomszédot, hogyan értékeli az elmúlt 4 évet, milyen képviselőnek ismerte meg 
Falu Györgyöt. A lakossági véleményeket nem cenzúráztuk, kérem, nézzék el az 
esetenként keményebb hangvételt. Azért közöljük mindezt, mert a lakók őszintén 
szóltak, nevüket vállalták és szeretnénk, ha a Katonatelepiek minden  oldaláról 
megismernék a képviselőjelöltet.    

Kovács Klára, Kecskemét, Talfája tanya 40.

Talfájai lakosként kétségbeesés, indulat és a kilátástalan-
ság miatti reménytelenség kavarog bennem, amióta tu-
dom, hogy a két potenciális jelölt közül a FIDESZ  a helyi 
képviseletre alkalmatlanabb Falu Györgyöt indította városi 
képviselőnek. 
Mire alapozom ezt az állítást? Érthetőbb, ha vázolom 
helyzetünket. 
Szórvány tanyán élünk - ahogy a talfájai lakosok túlnyomó 
többsége. 
Helyi autóbusz járatunk nincs! Kerékpárút nincs! Az 5-ös 
útra kerékpárral, lovas kocsival, traktorral kihajtani tilos, 
gyalog menni életveszély! A várost – munkahelyet, or-
vost, patikát, üzletet – csak személykocsival esetleg motor-
ral lehet elérni. Csakhogy a főúthoz vezető agyagos földút 
egy félnapi eső után már napokig /!/ járhatatlan. Nemhogy 
kocsival, de gyakran még gumicsizmával sem! /A talfájai 
önkormányzati utak mindkét oldalát méteres sávban el-
foglaló parlagfűről már ne is beszéljünk!/
Falu György nyolc év óta képviselőnk. Az általa is ismert 
gond a nyolc év alatt annyit változott, hogy míg koráb-
ban legalább gréderezték az utat, kezdetben kétszer, 
majd csak egyszer, tavalyelőtt óta már egyetlen egyszer 
sem! Képviselőnk helyett én hadakozom rendszeresen a 
városüzemeltetéssel, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
Képviselőnknek ugyanis szent meggyőződése, hogy 
néhány család miatt - szó szerint idézem! - „gazdaságta-
lan” kavicsot vagy cseréptörmeléket szórni erre az útra. 
/Gyűjtő útról van szó, a talfájai tanyavilág harmada ezen 
közlekedik!/
Egyébként is az a véleménye, hogy aki tanyán lakik, az ves-
sen magára, hiszen szemben a városiakkal „olcsón jutottak 
lakáshoz”, ismerniük kellett a körülményeket. 
Nekem meg az a véleményem – túl azon, hogy az önerős 
villanybevezetéssel, komfortosítással igen drágán alakítot-
tuk ki az otthonunkat -, hogy az a képviselő, aki ennyire 
közönyös – egyébként adófizető! - a családok mindennapi
küzdelmeivel 
szemben, az a helyi képviseletre alkalmatlan. Hozzáteszem: 
a nyolc év alatt tartott fogadóórák száma nulla, lakossági 
fórumok száma nulla volt, ő interneten tartja a kapcsolatot 
választóival /több lakott tanya van a közelünkben, ahol vil-
lany sincs/.

Képviselőnk négy éve egyetlen dolgot ígért Talfájának: a 
10-es helyi busz
kijön a Törekvés lakótelepig. Eredmény: a változatlanul 
csak a Tesco-ig közlekedő 10-es
busz járatait az idén tovább ritkították.

Ujvári József , Törekvés Lakótelep

Elég sok ígéretet kaptunk, hogy a faluban a járdák el lesznek 
készítve : nem történt semmi évek óta.(Most hogy szorít 
a helyzet egy - két ház előtt elkezdték a járdák kiépítését, 
vajon miért, pont a választások időpontjára időzítették? 
Négy év nem volt elég??? Falu György képviselő úr saját 
érdemének tekinti a Törekvés lakótelep villamos hálóza-
tának korszerűsítését , holott a Démásznál soron következő 
fejlesztésként következett! Sőt az új építési telkek villamos 
árammal való ellátását Görög János és a Démász közösen 
fizette, a képviselőnek semmi köze nem volt ehhez a pro-
jekthez sem!! A lakótelep közvilágítását is saját magának, 
mint kiharcolt érdemet sorolja fel,mivel a bizottságban, 
amely a szükséges pénzt felosztja,  ő is bír egy szavazattal.   
Ha én nem harcolom ki, hogy egyáltalán a Városházára 
kerüljön az itteni lakók kérelme, a mai napig várhatjuk 
a közvilágítást.  Rendszeresen felhívjuk a figyelmét hogy
esőzés után Sártól nem lehet közlekedni a településen. 
Változás csak annyi,  hogy négy év alatt egyszer meg lett 
szórva az Arató utca, akkor is betonrögökkel-szögekkel-
műanyaggal szennyezett cseréptörmelékkel. Meg lehet 
nézni.  Amikor szóltunk , kifogást emeltünk, az volt a 
válasz 800.000 ezerbe került a Polgármesteri Hivatalnak 
ez a munka !! Szerény véleményem szerint valakinek ez 
jó üzlet volt, ingyen megszabadult a vegyes hulladéktól és 
még pénzt is kapott érte. 
A megfelelő közbiztonságról beszél, de a Hírös Polgárőrség 
Egyesületet én még nem láttam az utcánkban járőrözni. 
Nyáron többször is szóltunk, hogy rengeteg a szúnyog 
sötétedés után nem lehet az udvaron megmaradni. Az volt 
a képviselői válasz, “vegyünk chemotoxszot”! 
Én úgy látom, Falu György képviselő úr csak Méntelek 
érdekeit tartja szem előtt!  Ha itt a választás előkerül a töb-
bi terület is, köztük a Törekvés lakótelep.
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KÖZBIZTONSÁG

A saját mázsájukkal mérnek, több esetben előfordult, hogy a 20-25 mázsa fából 70-100 mázsa fa lett. Többnyire 
hárman vannak, fenyegetőznek és erőszakkal hajtják be a nagymennyiségű fa árát. Előfordult, hogy a kocsin 
nem volt rendszám, volt olyan eset is amikor hamis rendszám volt. (Eltűnnek és bottal üthetjük a nyomukat). 
Ennek van még egy másik veszélye is, hogy a szemük olyan, mint a sasé, feltérképezik a ház környékét. Ha 
valami értékes dolgot látnak azért pár nap múlva vissza térnek az éj leple alatt. Ha lehet, kerüljük az ilyen 
vásárlásokat saját és lakótársaink érdekében, mert busás árat fizethetünk az olcsó áru reményében!
                                                                                             Katonatelepi Polgárőrség: Kovács Benő

 Faárusok
A hidegidő beköszöntével újabb veszélyeknek vagyunk kitéve. Megjelennek a tűzifa árusok. 
Kiváló minőségű tüzelőt kínálnak igen olcsó áron. Általában 20-25 mázsa fa van a gépkocsin. 
Jóval olcsóbban kínálják, mint a hivatalos kereskedő. Általában az idős embereket keresik és 
szinte erőszakkal vásároltatják meg a fát. 

JOGOS KÉRDÉSEK

Az alábbi szavazólap 
mintát a helyi válasz-
tási bizottság jóváhagyta. 
Ezen fogjuk X jellel be-
jelölni, hogy ki képviselje 
Katonatelepet a következő 
4 évben.
Mindhárom szavazókör 
az iskolában lesz.

Házhoz megy a szavazóurna
A mozgásában gátolt választópolgárt - sza-
vazásának lehetővé tétele érdekében -kérésére 
a szavazatszámláló bizottság két tagja a szava-
zatszámláló bizottság illetékességi területén 
belül mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát 
a választópolgár kizárólag írásban kérheti a 
helyi választási iroda vezetőjétől, vagy a sza-
vazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. 
A mozgóurnára vonatkozó igényeket szemé-
lyesen vagy levélpostai küldeményként írás-
ban kell benyújtani/eljuttatni a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetőjének címezve (Kecskemét 
Kossuth tér 1. földszint 4. ) 2010. október 
1-jén 16.00 óráig. 
A szavazás napján 2010. október 3-án, az il-
letékes szavazatszámláló bizottságtól szintén 
kizárólag írásban lehet kérni a mozgóurnát- 
lehetőség szerint - legkésőbb 14.00 óráig. 
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a 
választópolgár lakóhelye szerinti szavazat-
számláló bizottság illetékes. 
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Kérelem mozgóurnás szavazásra

Alulírott ….......................................................(születési dátum: ………………………) 
Kecskemét,.................................................szám alatti lakos (az értesítőn a ….. számú szavazókör névj-
egyzékén a …..sorszám alatt szerepelek)* azzal a kéréssel fordulok a T. Címhez, hogy részemre az önko-
rmányzati képviselő és polgármesterek választásán, 2010. október 3-án a fenti címre mozgóurnát biztosíta-
ni szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy mozgásomban gátolt választópolgár vagyok. (mozgóurnát kérő 
telefonszáma:..................................)

Kecskemét, 2010........................................
                   …...................................................
                 aláírás
* kitöltése nem kötelező

HÍRDETÉS FELHÍVÁS

Hűtőgép és ülőganitúra
Egy eredetileg 330 000 Ft-os jégkását is előállító családi hűtőgép és egy eredetileg 500 000 Ft-os bőr ülőgarnitúra 
eladó 90-90 ezer Ft-ért. A tulajdonos a dunántúlra költözött, nem tudja az eszközöket elhelyezni, az árára viszont 
nagy szüksége van. 
Érdeklődni a 30/426-3824-es számon, vagy az andiem78@freemail.hu oldalon lehet. Minden nap megtekinthető 
a késő délutáni órákban.

KULTÚRA

Szüreti nap 2010
25-én szombaton a Szüreti nap soha nem látott izgalmakat kínál: 
Világhírű bűvész, operett énekes és a Megasztárból ismert Tóth 
Gabi lesznek a       sztárvendégek. A Grapevine tánccsoport elsöprő 
sikerű műsort adott az elmúlt években. Most is meghívtuk Őket. 
Padok, tüzifa lesz, italokat a helyszínen lehet vásárolni, várhatóan 
ételt is. Az utcabál élő zenés lesz, a rendet a Katnatelepppgőség 
segíti. Minden információ megtalálható meghívókon.  
Esőnap az iskola tornatermében.

GASZTRONÓMIA

Hetedik katonatelepi pörköltfőző verseny
Misztikus szám a hét. Talán az idén lesz legtöbb és a legjobb  a Katonatelepi pörkölt. 
A jeles zsűri összeállítása folyamatban. Aki nem kíván pörköltet főzni, vásárolhat a 
helyszínen. Várhatóan lesz kecskesajt vásár is. A Legjobb borokat a Koháry Vinotéka 
szolgáltatja majd. 
Az idei győztesek is értékes borokat nyernek, a dicsőség mellett.

ÉLETMÓD

Sportpálya
Több éves küzdelem után, a nyár folyamán Kecskemét tulajdonába került a sportpálya. Végre van 
egy közösségi terünk, ahol sportolásra, játékra, kulturális rendezvények lebonyolítására, állami 
ünnepek méltó megrendezésére lehetőség nyílik. A 20 milliós vételár, mellyel kapcsolatos tárgy-
alásokat személyesen a polgármester úr intézte, piaci árnak mondható. Sajnos már csak 300 ezer 
Forint részönkormányzati keretünk maradt a földmunkákra és a bekerítésre.
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Példa nélküli, önzetlen felajánlások érkeztek meg-
keresésünkre. Volt, aki a vasat darabolta, hegesztett, volt 
aki betonozott, gödröt ásott. A földmunkák lapzárta után 
kezdődnek meg. 
Ezúton szeretném Kecskemét város nevében megköszön-
ni Farkas Jánosnak és családjának, Harlacher Ferencnek és 
munkatársainak, Zsíros Istvánnak a közérdekű önkéntes 
munkát, valamint a szemben működő festőüzem felaján-
lásait, melyek a rossz , esős idő miatt később valósulnak 
meg. 
Sajnos a kampányidőszak erre az örömteli eseményre is 
rányomta komor bélyegét. A Fidesz ménteleki jelöltje, aki 
a városrendezési bizottság elnöke, aggódik a sportpálya 
megfelelő elhelyezkedéséért. Szakmai álláspontja épp 
most alakult ki, noha négy évig az ő bizottságának volt 
lehetősége bárminemű rendezési terv módosításra (mag-
yarul a sportpálya áthelyezésére)   mégsem tette azt, még 
javaslat vagy észrevételezés szintjén sem. Most viszont el-
lenlépéseket tesz, amely véleményem szerint erőszakos, 
rontja a katonatelepiek (főleg az aktív segítők és a spor-
tolásra vágyók) közhangulatát, gyengíti a  lassan bonta-
kozó közösségi összetartást. 
S hogy ki-ki saját véleményét is ki tudja alakítani ebben 
a kérdésben, nézzük meg melyik helyet állítja szembe a 
mostanival derék ellenlábasom: Szerinte a Platán utcán 
jó helye lenne a létesítménynek, a Jegenyefa utcán pedig 

rossz helye van, mert a platán utcán szerinte nem zavarja a 
működés a lakosságot, a Jegenyén viszont igen. Ezen kívül 
a Platán utcán nagyobb terület áll rendelkezésre, mit a Je-
genyén, s a nagyobb területre szükség is van. 
Határozott álláspontom, hogy a Jegenyefa utcai terület, 
ahol két kispályás focipálya elfér kosárpalánkokkal, fe-
dett helyiséggel, esetleg játszótéri elemekkel, elégséges egy 
3000 lakosú településnek, mégha lélekszáma a kétszeresére 
is nőne hirtelen. Ezen kívül nem jelzett egyetlen lakó sem 
az aggálya miatt, hogy a labdapattogás vagy a futók „láb-
dübörgése” zavarná majdan. Furcsa is lenne ha jelezné, 
hiszen ők mindnyájan úgy vették a telküket, amelyre ebben 
az évtizedben építkeztek, hogy ott szabadidős tevékenység 
eltöltésére alkalmas közérdeket szolgáló terület volt ki-
jelölve. Nem hiszem, hogy a Vadalma utcában lakókat 
együgyűnek kellene nézni, akik csak most kapnak észbe: 
„Jaj Istenem , hát hol lakok én?”. Azt pedig, hogy melyik 
terület hány családi házzal határos nézzük meg az alábbi 
ábrán. 
Láthatja aki nem elfogult, hogy a különbség elenyésző. 
A bolhából elefánt ügyet a magam részéről ezennel lezár-
tam, amellett hogy akár Méntelekről, akár Nagykőrösről, 
vagy Ballószögről mondaná meg valaki  a Katonatele-
pieknek, hogy mi a jó és rossz nekik, én továbbra is a 
katonatelepi álláspontokat összegezve dolgozom, akár 
képviselőként, akár pedagógusként, vagy polgárőrként.

A Jegenyefa utca végén levő sportpálya, 1996 óta sport, 
szabadidős fukcióra betervezett hely. (A lenti fotón is.) 

A Platán utcai ominózus terület.  Ki-ki legjobb, ha maga hasonlítja 
össze, hány lakóház van/lesz a közvetlen szomszédságban.
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Mindkét terület a “faluszélen” van. Az iskola és az óvoda hatalmas 
udvarral, az iskola külön  salakos focipályával rendelkezik. Ha mégis 
igénylik a területet, néhány perc plusz mozgással elérhetik. 

A Polgárőrök most pontosabban lőnek, mint valaha

A sportpálya jelképes, ünnepélyes birtokbavétele 
a szüreti nap napján, szeptember 25-én, 15 óra-
kor történik. A Katonatelepi Polgárőrség által sz-
ervezett íjászversennyel kezdünk, melyre e sportban 
érintetleneket ugyanúgy várjuk, mint a profikat. A 
célba találók értékes nyereményeket kapnak.
Ha nem bontatja le az új katonatelepi képviselő a már 
megépült objektumot, akkor a tavaszi fagyok után 
fémmunkákra, füvesítésre várjuk majd az önkéntes 
munka-felajánlásokat. 

Első téveszme: Szavazzunk a Fideszes képviselőjelöltre, mert akkor többet kap Katonatelep. 
Első téveszme cáfolata: Kecskemét közigazgatási területe 15 választókerületből áll. A jelenlegi politikai 
helyzetben komoly esély van rá, hogy mind a 15 választókerületben Fideszes lesz a képviselő. Ebben az esetben 
nincs kit pozitívan megkülönböztetni. Kedvezni csak akkor lehet valakiknek, ha van egy jelentős ellenoldal, 
akiknek a kárára ezt meg lehet tenni. Másszóval: ha mindenkinek kedvezni akar valaki, akkor gyakorlatilag 
egyenlően eloszt, azaz senkinek sem kedvez. Katonatelepnek éppen azért lenne jó egy független képviselő, 
mert a „hatalmi erőre” érzékeny sajtó és a polgármesteri hivatal a „nagy hatalom”-mal szemben, a „kicsi , 
pártfüggetlen” mellett lenne alaphelyzetben. 

Második téveszme: Katonatelep önmagában egy választókerület.
Második téveszme cáfolata: Katonatelep mellett a választókerületben Borbás, Kossuth, Törekvés lakótelep és 
Méntelek található. Ha ezek a településrészek önálló települések lennének, összesen négy képviselőtestületben 
kb. 30 főnyi (!)  képviselőjük lenne. Így, hogy Kecskeméthez tartoznak, 1 fő képviselőjük lesz. 

Harmadik téveszme: Nem érdemes elmenni szavazni, úgyis le van előre játszva az egész.
Harmadik téveszme cáfolata: Az egyes szavazókörökbe bármely párt szabadon delegálhatja saját emberét. 
Ez a mostani választásokon is így lesz, a csalás lehetősége igen csekély, érdemes tehát kinek-kinek elmenni és 
voksolni.

Negyedik téveszme: az önkormányzati  képviselő jelöltek a kampányra százezreket kapnak a várostól, ill. a 
központi költségvetésből. A képviselők havi tiszteletdíja több százezer Ft.
Negyedik téveszme cáfolata: A parlamenti pártok kapnak központi pártfinanszírozást, amelyből a kampányra
költhetnek. A kampányköltséghez közvetlenül közpénzt senki sem „hívhat le alanyi jogon” , a jelöltek maguk 
teremtik elő a kampányhoz szükséges anyagiakat. Egy képviselői tiszteletdíj Kecskeméten –kerekítve- nettó 

X-AKTÁK
Választási téveszmék 
Olyan hírek, pletykák, téves információk, szándékosan gerjesztett álhírek, álproblémák kerin-
genek, amelyek sajnos megállíthatatlanok, s a helyzet október 03-ig csak romlani fog.  Reméljük, 
utána minél hamarabb elfelejtjük az egész procedúrát. 
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80000 Ft. Ehhez költségtérítést az elmúlt kb. 8 évben egyetlen képviselő nem kapott és a szigorú költségtérítésről 
szóló jogszabály , valamint az adójogszabályok miatt nem is fog várhatóan kapni.

Ötödik téveszme: A jelenlegi katonatelepi képviselő (Kohajda László) milliárdos lett a képviselői statusnak 
köszönhetően. A várostól fillérekért megvette a Platán utcai elején levő nagy, üresen álló lucernás területet,
amiből majd nagy pénzt csinál. 
Ötödik téveszme cáfolata: A képviselőknek családjukkal együtt minden évben vagyonbevallást kell készíteni. 
Ez bárki számára hozzáférhető dokumentum, a rajta levő vagyon pedig nem több, mint egy átlag Katonatel-
epié. Aki olyan vagyontárgyat (ingó vagy ingatlan) talál, amely nincs bevallva, pedig fel kellett volna tüntetni 
a vagyonnyilatkozaton,  az az adott vagyontárgyat Kohajda Lászlótól hivatalosan ajándékba megkapja. (Ez 
nyilvánosság előtt tett kötelezettségvállalás.)
A Platán utcai nagy terület a város tulajdona, melyet Sz. Gábor bérel. A tulajdoni lap is a város tulajdonosi sta-
tusát bizonyítja, bárki beletekinthet a földhivatalnál.  Sok Katonatelepit a kampány alatt, bizonyos rivális által 
szándékosan terjesztett lejárató információk tévesztenek meg, s adják tovább e téveszmét. Erre okot adhat az 
is, hogy Kohajda László szülei, mint árammal, kúttal rendelkező telekszomszédok  5-6 évvel ezelőtt besegítet-
tek Sz. Gábornak a művelésbe (krumplit termeltek). Így akkor az volt a látszat, hogy tulajdonosai a földnek, 
pedig kb. 10 éve ez a város tulajdona, előtte a kutató intézeté volt.  

Hatodik téveszme: A választások előtti pénteken, az utolsó pillanatban valamelyik katonatelepi képviselőjelölt 
vissza fog lépni a másik javára.
Hatodik téveszme cáfolata: Ez elvileg megtörténhet, de gyakorlatilag alig elképzelhető. Volt viszont olyan –
hivatalosan ismeretlen csoport- aki olyan szórólapot szórt, amivel a választókat megtévesztette. Azt írta, hogy 
xy jelölt már bejutott a testületbe, tehát rá már ne szavazzanak. Ilyen, vagy más lejáratásra most is számítha-
tunk, de a megtévesztésnek ne üljünk fel! 

Hetedik téveszme: Választani csak az mehet, akinek megvan a postai értesítője, amin a kopogtató cédula is 
érkezett. 
Hetedik téveszme cáfolata: A választásokhoz csak a személyi azonosságot igazoló arcképes okmány szük-
séges, melyről jogszabály rendelkezik.

Mint magát felelősnek tartó önkormányzati képviselő, 
úgy tartottam helyesnek, hogy minden képviselőjelölt 
lakossági fórumán részt vegyek.  Hallgassam őket 
figyelemmel, ha megszólítanak reagáljak, de sem-
mi    esetre se szóljak bele. A praktizáló képviselő 
véleménye kinyilvánításának helye nem a másik jelölt 
rendezvénye, (kivéve, ha kifeje-zetten vitára hív ki).  
Ennek okán a Szemezgető hasábjain, az alábbiakban  
reagálok Falu György  lakossági fórumán elhangzot-
takra. 

Falu György :  A legfontosabb elképzelésem az 
(oktatás ügyben) , hogy lehetőség szerint minden 
katonatelepi óvodás gyereket katonatelepi iskolába 
írassanak.
Kohajda László: A szabad iskolaválasztás törvényi-
leg is szabályozott elve nem csorbulhat. A vallássza-
badságot is sértené, ha egy katonatelepi szülő nem 
írathatná egyházi iskolába a gyermekét. Megítélésem 
szerint minél több katonatelepi szülőt és gyermeket 

kell megtartani a katonatelepi iskolának. Ehhez az 
iskola minden segítséget megkapott az elmúlt évek-
ben. 

FGy: Katonatelepen negatívum, a csapadékszikkasztó 
árkok hiánya. 
KL: Sokat segíthetett volna ennek visszaszorításában 
az általa vezetett bizottság, mint ahogyan azt számta-
lanszor kértem a hivatalon keresztül. 

FGy: Katonatelep identitása háttérbe szorul (alvóváros 
jelleg).
KL: Az újonnan beköltözők között legalább annyi az 
aktív , társadalmi szerepet , közösségi összetartást 
segítő lakó, mint a tőzsgyökeresnek számító kato-
natelepiek között. Az identitás nálunk más sajá-
tosságok mentén alakul, mint Ménteleken. Nem lehet 
teljes analógiát kimutatni. Az identitás erősítésének 
gondolatával, velem együtt –úgy vélem- mindenki 
egyetért. 

Hozzászólás lakossági fórumhoz
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FGy:  A lakosság és a civil szervezetek kapcsolatán kell 
erősíteni. Erre a legjobb eszköz az újság. Ott érzem a 
hibáját, hogy képviselő orientált a közösségi munka. Ha én 
kapom a megbízatást semmiképp sem szeretnék zászlóvivő 
lenni, én csak egy katalizátor szerepet szeretnék betölteni.
KL: A katonatelepi helyi sajátosságok azt mutatják, hogy a 
lakók közül, ha van egy zászlóvivő –aki eleddig jómagam 
voltam-  sokan szívesen vállalnak közérdekű feladatokat, 
mégsincs számottevő mértékben olyan ember, aki vezető 
szerepet vállalna a közösségi munkából. A Szemezgető 8 
éve nyitva áll bárki előtt a megszólalás tekintetében. Mé-
gis, a mai napig szinte csak akkor ír valaki a katonatelepi 
újságba, ha ezt külön megszervezem, erre külön felkérem. 
Ha képviselőtársam csak katalizátor akar lenni, akkor 
jószerivel halálra ítéli  az egyébként lassan , de szépen bon-
takozó  katonatelepi közösségi életet (újság, polgárőrség, 
szüreti nap, weblap, Mathiász kultusz , mint Hungarikum 
erősödése, parlagfű visszaszorítás, stb…) . Egy ügyeskedő 
és kényelmet ígérő politikai fogásnak tartom az „együtt 
majd megcsináljuk”, „segítsen, hogy segíthessek” típusú 
megszólításokat, melyet a politológia menedzser típusú 
szemléletként is aposztrofál.  

FGy: Hátrány, hogy nincs közösségi tér. 
KL: Az iskola és a templom e célt szolgálják. A most , 
közösségi összefogással, társadalmi munkával épülő sport-
pálya egy közösségi tér lenne, de éppen képviselőtársam, 
még a létrejötte előtt fel akarja számolni (ld. az ide vágó 
cikket). 4 éve dolgozom rajta, hogy idáig eljutottunk, most 
fizetett ki a város érte 20 millió Ft-ot. Nem lenne helyén-
való a közösséget az épp most bontakozó, épülő közösségi 
terétől megfosztani, csakhogy ne a formálódó identitását 
kapja, hanem egy új képviselőt.

 FGY: Nem a képviselőnek kell megmondani, hogy mit 
akar Katonateleppel, a Katonatelepieknek kell megmon-
dani, hogy mit akarnak Katonateleppel…. Na persze, ha a 
lakosság esetleg rossz irányba szeretné vinni az ügyet, ott 
majd nyilván közbe fogok avatkozni.
KL: Ez az összefüggés számomra álszent és áldemokra-
tikus. Ha én maradok a képviselő, akkor továbbra is a Ka-
tonatelepiek véleménye alapján igyekszik majd formálód-
ni  Katonatelep, ami azért is lesz könnyen kivitelezhető, 
mert magam is katonatelepi vagyok. Hogy rossz irányba 
mennek a dolgok, azt nem én fogom megmondani a ka-
tonatelepieknek, hanem a katonatelepi többség. Az én 
véleményem is csak egy vélemény, amit meg kell osztanom 
a közösséggel és együtt kell hoznunk döntést csakúgy, mint 
értékítéletet.   

FGy: Katonatelepen túlságosan egyenetlen a közvilágítás 
fényteljesítménye. A korszerűtlen világítótesteket 
korszerűre kell cserélni. 
KL: Az egyenetlen fényeloszlás kiegyenlítésében sokat 
segíthetett volna képviselőtársam által vezetett bizottság, 
ha rendszeresen benyújtott kérelmeimet megértik és nem 

kell több utcában is 4 , vagy annál több évet várni a köz-
világítás fejlesztésre. Sajnálom, hogy a zöldenergiás fejlesz-
téseket, az energia és pénz takarékos LED technológiát 
meg sem említette. Ez, a napi áramszámla megtakarítás 
révén, minden nap 2 új lámpatest  kiépítésére adott vol-
na lehetőséget a városban. Katonatelepen a korszerűtlen 
(öreg) világítótesteket pár éve lecseréle a város. Ahol gy-
engébb a fényteljesímény ott kis teljesítményű világítótest-
ek lettek beszerelve. Úgyanezen teljesítmény mellett egy 
LED égő jóval nagyobb fényteljesítményt ad. 

FGy: Stratégiai tervet kell készíteni a közvilágítás fejlesz-
tése is, hogy kiszámítható legyen az adott lakó részére a 
kiépítés ideje.
KL:  Ha nincs elég pénz, mitsem ér a legjobb stratégiai terv. 
Ez uralta évekig a várospolitikát. Katonatelepen a 441-es út 
belterületbe vonásához (hogy az 50 km/h sebességkorlá-
tozás, a buszmegállónkénti gyalogátkelőhely lehetővé vál-
jon) ki kell építeni –törvényi előás szerin- a közvilágítást. 
Ez  60 millió Ft. A város éves keretösszege ennek fele. A 
30 éves stratégiai terv végére sem biztos, hogy be tudnánk 
építeni azt a fejlesztést… 

FGy: Az Északi elkerülő szakasz  jelen állás szerint 2013. 3. 
negyedévére átadásra fog kerülni…  Én 20 km-re lakom, 
… az Északi elkerülő úton pillanatok alatt ide fogok tudni 
érni.  
KL: Nem az a kérdés, hogy ez mennyi idő, alatt ér Kato-
natelepre  a Ménteleki képviselő,  hanem , hogy mennyibe 
kerül. Milyen sűrűn engedheti meg magának, és köztünk 
tudja-e élni a hétköznapokat. Egyébként még légvonalban 
is 12 km a távolság!

Sajnálom, hogy a 3 órás kampányrendezvényen nem e-
sett szó a környezeti fenntarthatóságról , a város ezirányú, 
európai , sőt világszínvonalú stratégiai tervéről, annak 
katonatelepi vonatkozásairól. A világméretű gazdasági 
és energiaválság helyi kezeléséről, az ökológiai szemlélet-
módról és gazdálkodásról, mint Katonatelep jövőbeni 
kitörési lehetőségéről.  A vasúton túli zártkertekben 
egyre nagyobb számban otthonra lelő elszegényedett 
cigány családokról és az orvosolandó problémákról, 
ami a legutóbbi hetekben kezdte felütni fejét. Jó lett 
volna, ha Katonatelep tudja: Itt is 2 millió Ft-ot akar-
e képviselőtársam helyi stratégiai tervre költeni, mert 
akkor Méntelekhez hasonlóan itt sem fog a polgárőrség 
évekig számottevő forráshoz jutni. Ez pedig az elviselhe-
tetlen bűnözés visszarendeződését jelentheti Katonate-
lepen. A stratégiai terv Ménteleken már jóideje elkészült, 
de kézzelfogható hasznot még nem hozott az ott élőknek. 
Ez nálunk is így lenne majd?  Arról sem esett szó, hogyan 
kívánja tartani a kapcsolatot képviselőtársam a két gyer-
mekotthonnal? Megtalálta-e már a hangot az itt élő ál-
lami gondozott gyermekekkel és a nevelőkkel?  

Kohajda László  , önkormányzati képviselő, képviselőjelölt


