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Részönkormányzatunk idei keretének felosztása
Teljes keretösszeg a 15. választókerületre (Borbás, Katonatelep, Kossuth, Törekvés, 
Talfája, Méntelek) : 7 000 000 Ft . A Katonatelepre eső hányad: 3 430 000 Ft.
Ennek elfogadott felosztása: 

Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János 
Általános Iskola és Óvoda támogatása intézmény 
egységenként  200.000.- Ft - 200.000.- Ft
(játékok vásárlása)
Katonatelepi Polgárőrség Egyesület támogatása:   
1.300.000.- Ft (gépjármű beszerzés)
Katonatelepi Polgárőrség Egyesület támogatása:  
400.000.- Ft (működési költségek)

közösségi tér kialakítása:1.000.000.- Ft
(Vadalma utca végén lévő sport és szabadidős 
területen kerítés és féltetős beálló építése, füvesítés)
Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány támogatása:
330.000.- Ft
(Katona Zsigmond Emlékpark fejlesztése, Zsigmond 
Ferenc Ösztöndíj pályázat, Szüreti Nap rendezvény)

Klímabarát települések szövetsége
Indítványomat, hogy lépjen be Kecskemét 
e szövetségbe, elfogadta a képviselőtestület. 
Ezzel az ország leghaladóbb szemléletű, 
gazdasági-környezeti fenntarthatóságot 
a súlyán kezelő  úttörő települések közé 
emelkedett Kecskemét városa.
 
Kecskeméti Zöld Forint
A Soproni Kékfrank (helyi pénz) mint-
ájára Kecskemétnek is lenne helyi pénze. 
Ezáltal megélénkülne a helyi gazdaság, 
csökkenne a munkanélküliség, s közelebb 
kerülnénk a város gazdasági-környezeti 
fenntarthatóságához. 
Javaslatomra, a város a soron következő 
közgyűlésen ad-hoc bizottságot állít fel a 
helyi pénz bevezetésére. 
  Kohajda László önk. képviselő

Városi támogatási program
Kecskeméten idén új elemként jelentkezett a Városi Támogatási Pro-
gram, amelynek bevezetéséről február 9-én döntött a város képviselő-
testülete.
A most megjelenő program egy egységes szempontok alapján, átlát-
hatóbban és egyszerűbb formában működő pályázati rendszer, 154 
millió forintos keretösszeggel. A lényege, hogy a szervezetek éven 
belül korlátlan számú projekttel pályázhatnak ugyan, de egy szervezet, 
egy adott projektre csak egy pályázatot nyújthat be. A 154 milliós keret 
összesen 12 nevesített – oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, 
ifjúsági, sport és szabadidő, idősügyi, egyházügyi, környezetvédelmi,
kisebbségi, mezőgazdasági, műemlékvédelmi – program között osz-
lik meg. Mindegyik esetében meghatározták a pályázók körét, a tá-
mogatás célját. Az elbírálásnál a civil szervezetek által ellátott feladatok 
élveznek elsőbbséget. A polgármester újságírói kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy ezen az összegen felül az Önkormányzat megközelítőleg 
további 650 millió Forintos támogatást nyújt például ifjúsági, egészség-
megőrzési, sport célokra; vagy éppen civil szervezetek számára.  
forrás: www.kecskemet.hu

 Több Kecskeméti házon van jelzálog, 
mint nemzeti színű zászló!

(Balogh Zoltán helyettes államtitkár ünnepi beszéde. )
Kecskemét, 2011. március 15. (tartalmi idézet) 

Foto: A Nyíri erdőben az egykori csatát megelevenítő jelenet és 
az ágyúdörej ellen védekező gyerekek.
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Aki még nem hallott róla: ez egy angolszász mozgalom. Aki 
még nem tudja miért: nos, a klímaváltozás és az olaj-csúcs 
okozta zavar legyőzéséért. Az Átalakuló Városok moz-
galom ereje talán annak tudható be, hogy bárki hasznos 
tagja lehet, és némi túlzással nem kell mást tennünk, mint 
nagyszüleink trükkjeit ellesni, újratanulni.  A fogyasztást, 
az önszerveződést újraértelmezni, és barátkozni, és meg-
élni, hogy együtt többre megyünk, mint egyes egyedül. 
Ennyi. 
A sztori…
Kinsale-ben, Írországban született meg ez a kezdeményezés, 
ahol Rob Hopkins diákjaival egy Energiakímélő Akció-
programot tervezett meg. Kreatív és újszerű megoldá-
sokat kínáltak az energiafelhasználás, egészségügy és az 
oktatás területén is. 2005-ös kinsale-i megalapítása óta a 
résztvevők száma, elsősorban az angol nyelvű országok-
ban, fantasztikus ütemben nő, így a Mozgalom ma már 330 
úgynevezett „Átalakulási Kezdeményezést” kapcsol össze 
mintegy 10 országban, ám a hivatalos tagokon kívül még 
ezrek szerepelnek az úgynevezett „fontolgatók” listáján. 
Az Átalakuló Városok Mozgalma feladatának tekinti a 
tervezést, az energiatakarékosságot és a helyi gazdasá-
gi alternatívák megteremtését. Nemcsak pragmatikus 
döntésről van szó, hanem egyben a jövőre vonatkozó és 
politikai választásról is. A Mozgalom célja, hogy a kölc-
sönös segítségnyújtás és együttműködés formáira, továbbá 
a helyben elérhető erőforrások fenntartható hasznosítására 
építve fejlessze a közösség alkalmazkodóképességét, 
nem pedig olyan rendszerekre hagyatkozva, melyek az 
ingatag világpiacon az alapszolgáltatások biztosításáért 
versengenek egymással. További lényeges eleme a helyi 
közösségek hagyo-mányos készségeinek és szolgáltatá-
sainak átértékelése, a közösségi támogató rendszerek 
újjáépítése és problémáinak orvoslása, valamint fenntart-
ható kapcsolat kialakítása a helyi környezettel.
Noha az elnevezés arra utal – helyesen –, hogy a Mozga-
lom tagjai olyan városok, amelyek valamiféle átalakuláson 
mennek keresztül, a valóság ennél sokkal összetettebb: 
igaz ugyan, hogy gerincét a kis- és nagyvárosok, a fal-
vak és a kerületek adják, ám ezek mellett farmok, városi 
hálózatok, egyházi közösségek is csatlakoztak hozzá, és az 
üggyel rokonszenvező városi önkormányzatok, támogató 

kormányzati szervek (mint pl. a skót kormány) is seg-
ítenek. Az „Átalakulás” fogalma tehát rengeteg ember kép-
zeletét ragadta meg, bővítette lehetőségeiket, és segítette 
őket abban, hogy progresszív közösségi tevékenységekbe 
fektessenek energiát, amellyel alkalmazkodóbbá válnak 
az éghajlatváltozás és az olajhozam-csúcs jelentette ne-
hézségekkel szemben.
Az Átalakuló Városok Mozgalma számos kérdéssel fogla-
lkozik, ám az alábbiak a legtöbb helyi kezdeményezés 
munkájában megjelennek: 
• A HELYI ÉLELMISZER-TERMELÉS ÖSZ-
TÖNZÉSE különböző kezdeményezések támogatásával, 
úgymint vetőmagcsere-akciók, közösségi kertek, termelői 
piacok, élelmiszer-termelő szövetkezetek, komposztálási 
rendszerek, gyümölcsfaültetés, városi mezőgazdaság, 
közös kerthasználat, eszközállomány közös használata, 
„élelmiszer-doboz” helyi termékekből, közösségi tá-
mogatású mezőgazdasági programok, gyümölcsösök 
újratelepítése, vadon termő élelem feltérképezése, közös 
szüretek, képzések a permakultúráról stb.
• A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS TÁ-
MOGATÁSA: gyalog is megközelíthető szórakozási 
lehetőségek támogatása, közös használatú autóállomány 
fejlesztése, kerékpáros klubok és javítóműhelyek, ‘Bikes 4 
all’ (’Biciklit mindenkinek’) kezdeményezések, a tömeg-
köz-lekedés fejlesztésére irányuló kampányok szervezése.
• KIS VAGY NULLA SZÉNKIBOCSÁTÁSÚ EN-
ERGIATERMELÉS: Energiakímélő Akcióprogram, E-
nergiaszolgáltató Társaságok, közösségi szerveződések 
támogatása szigetelési munkák elvégzésére, alacsony en-
ergiafelhasználású épületek, megújuló energiaforrások 
közösségi használatának támogatása, energia-audit.
• A HELYI GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE: cserepia-
cok, helyi pénz bevezetése, zöld vállalkozások létesítése, 
közösségi forrásteremtés, „business-to-business”hulladék-
újrahasznosító rendszerek létesítése.
• „SZÍV ÉS LÉLEK”: jövőkép kialakítása, közös 
ünneplés, kommunikációs készségek fejlesztése, konflik-
tuskezelési technikák elsajátítása.
    Bérces Dóri (Rezeda utca)

Átalakuló Katonatelep
A mozgalom
“Az átalakuló városok kezdeményezői az energiafüggőség és az éghajlatváltozás ellen 
építenek ökotudatos minitársadalmakat.”

- Az átalakuló Kecskemét mozgalom az első szárnypróbálgatásait most teszi. Ennek részeként de ettől mégis független módon sze-
retnénk egy átalakuló Katonatelep mozgalmat indítani. Egy szűk körű baráti összejövetel már volt...
 Akit érdekel a folytatás, szeretne bekapcsolódni, szeretettel várjuk. 
- A Szemezgető Gasztronómiai állandó rovata az Átalakuló Katonatelep új rovatba integrálódik, 2011. nyarától.Az átalakuló Kecs-
kemét mozgalom következő találkozója: március 31-e 16 30h . Helyszín a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Árpád 
krt. 4.)
- Átalakuló Katonatelep mozgalom tervezett találkozója: Mathiász ház melletti ebédlőben, április 15-én 16h –kor. (Helyi borokat is 
lehet majd kapni.)
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GYERMEKEINK

Az óvodások farsangja a tornacsarnokban kapott helyet. A télűző rendezvény nemcsak jó hangulatban telt, 
hanem eredményes is volt. Nemezeti ünnepünkre már nyoma sincs a télnek. Reméljük nem is próbál majd 
visszatérni. 

SZOMSZÉDOLÓ

A nemzetközi túraversenyző
Kozma Ferenc az Ág utcában lakik, 2011-ben részt vett a Budapest-Bamaco rallyn, a túra 
kategóriában. Csak néhány napra érkezett haza, nemsokára megy vissza az angliai Getwich-be, 
ahol, ahol ideje javarészét tölti. 

-Honnan jött az ötlet, hogy indulsz a Budapest-Bamacon?
- Tavaly május környékén hívott az egyik barátom, aki mond-
ta, hogy az ő ismerősei már összejöttek egy „autónyira”, és mi 
volna, ha mi is mennénk. Hát, nagyon megfontoltam a dolgot, 
kb. 10 másodperc múlva azt mondtam, hogy menjünk. Három 
kategória indult, ,  ebből a túra kategórián vettünk részt.
-Hány km a Budapest-Bamaco távolság, milyen autóval men-
tetek, és hogy bírta a gép?
- A hivatalos távolság 8500 km körül van, mi 9000 km-t 
mentünk, egy Audi A 6-os kocsit alakítottunk át.  Páncéloztuk 
az alját, fenéklemezt kapott, a lehető legnagyobb kerekeket.  Ez 
egy 15 éves autó, V6-os motorral, 2,8-as benzines, amit úgy gon-
doltunk, hogy alapból bírja az utat. Igazából az autó műszakilag 
megfelelő volt, a problémákat az átalakításkor a szerelők követ-
ték el, akik dolgoztak az autón.
Volt még egy defektünk, illetve egy gumiköpeny-szálsza-
kadás. 
-Melyik volt a legszebb élményetek?
- Általánosságban maga a kihívás, a teljesítmény. Gyönyörű 
helyeken jártunk, tény és való, kaptunk egy kis ízelítőt a sivatag-
ból. Marokkó nagyon tetszett, meg az Atlasz hegység, az Atlasz 
útjai. Ezek gyönyörűek voltak, de nagyon kíméletlenek is az au-
tóval. Az utak igazából gyilkolták az autót. Ott az egysávos sz-
erpentinek gyakoriak voltak.  Szenegálban, ahol kilométereken 
keresztül másodikban kellett menni, és csak kátyúkat kerülgetni, 
ott sírva tudott volna fakadni az ember, hogy nem halad, megint 
rásötétedik, megint nem ér be táborba.
- Voltak-e emberi konfliktusok?
- Általában rendőrökkel voltak, meg határőrökkel, mert ez Af-
rika. Lehet, hogy belekerül 50-80 Euroba, mire átjutsz a határon. 
Mert ezért-azért „levesz” a határőr.
-A megszokott civilizáció hiányától szenvedtetek-e? Fürdés, 
evés, alvás?

- Az európai szakaszon felváltva vezettünk, nem sokat aludtunk, 
bár megálltunk pár órát pihenni. A társam általában a kocsiban 
aludt, én pedig a kocsi mellett. Hálózsákban el tudtam viselni a 
hideget. Spanyolországban még nulla körül volt a hőmérséklet. 
A fürdést Európában hamarabb meg tudtuk oldani, igazából 
ezzel Afrikában voltak problémáink. Amikor Marokkóban 
kempingben voltunk, akkor természetesen fürödtünk, ezekkel 
nem volt gond. Marokkó után, a Nyugat Szaharában volt egy 
kénes gyógyvíz, ahol utoljára megfürödtünk, utána a következő 
állomás Bamaco volt, egy héttel később. Mert nem volt rá 
lehetőség, a Szaharában vízhiány van. Mi hozzá vagyunk szok-
va, hogy vízbőség van. Ott igazából a vizet ivásra használják, mi 
sem pazaroltuk a vizet. Volt kénes és félsós vizünk, evés előtt, 
vagy autószerelés után kézmosásra használtunk. Főleg magyar 
konzerveken éltünk, ezen kívül ettünk még friss narancsot, ami 
nem kényszerérett, hanem igazi narancs volt.
-Sikeres volt-e az út? Másszóval a magyarok büszkék lehet-
nek-e magukra? Volt-e záró rendezvény, vagy csak itthon 
találkoztatok újra?
-  Barátságok szövődtek más csapatok tagjaival, és velük 
remélhetőleg tovább is tartjuk a kapcsolatot. Záró rendez-
vény volt, amikor megérkeztünk Bamaco-ba, és ott volt a 
versenykategória díjkiosztója. Vártak minket ott, de a csapatok 
túlnyomó része a visszatérés szervezésével foglalkozott.
-A jövőre nézve van-e hasonló terved?
- Nyár végén az Alföld és a Dél-Dunántúli kék túrát készülöm 
hátizsákkal végiggyalogolni. Egy nagyon jó barátom beje-
lentkezett, hogy két-három hétre ő is tudna jönni, bár én két 
hónapot szánok rá, nem akarom végigloholni az egészet. Tu-
dom, hogy pár hét elteltével napi 40-50 km-t tudnék menni, de 
a fotózásra is nagy súlyt szeretnék fektetni és emiatt gyengébb 
tempóban teszem meg a távot. 
2011. február
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KÖZBIZTONSÁG

JOGOS KÉRDÉSEK

A polgárőrség idén már jogosult az 1%  -ra!!!
A szükséges dokumentumot a Szemezgetőhöz mellékeljük.
A körzeti megbízott (rendőr) fogadóórája továbbra is minden szerdán 17-18 óráig a katonatelepi Köz-
biztonsági Irodában (Lombos utca elején, az óvoda átalakított melléképületében) 

- Milyen büntetést kaphat az, aki a szemetét a buszmegál-
lóban eldobja? 
- Néhány ezer Forintos pénzbüntetéssel megúszhatja.
- Mi a büntetési tétele a Jegenyefa buszváró meg-
rongálásának? 
- A  rongálás bűncselekmény és akár 2 évig terjedő szabad-
ságvesztéssel is büntethető.
- A Jegenye utcai buszváróban tömény vizeletszag árad. 

Mire számíthat az elkövető, ha tettenérik? 
- A Szemezgető nem talált ilyen joggyakorlatot, de a 
minősítést felvállalja: aki ezt teszi, ráadásul folyamatosan, 
az egy degenerált barom, aki megérdemelné, hogy élete 
hátralevő részét olyan helyen töltse el, ahol nem ismerik a 
wc-t, a fürdőszobát, az evőeszközöket és a közegészségügyet,  
mint olyat… 

HÍRDETÉS FELHÍVÁS
Hőkamerás vizsgálat
Hol szökik el a meleg a lakásból? Hogyan kell célirányosan felkészülni a jövő télre?   Hol van a falban elektromos vezeték? Pon-
tosan hol kell a karnisnak fúrni, hogy elkerüljük az van az áthidalót?  Hol fut a falban , padlóban a csővezeték, hol van szabad 
szemmel nem látható felvizesedés ami később pl. vakolat vagy burkolat leszakadáshoz vezet?  Van-e a falban zárlatos vezeték, 
ami miatt magas a villanyszámla? 
Ezekre a kérdésekre válasz ad a termofotós vizsgálat.  Katonatelepen a vizsgálat -időigényességétől függően, mélyen a piaci ár 
alatt:  2000 – 13 000 Ft + ÁFA áron megrendelhető. Tel.: 20/983 3050

Desire vetőkrumpli eladó (tel: 30/291 7962) .

Andante barna , bőr ülőgarnitúra sürgősen eladó. Jó állapotban, nem ágyneműtartós, 1+1+2 személyes. Irányár:  80 000 Ft 
(tel: 30/932 9770)

ÉLETMÓD

Sportpálya és közösségi tér
2011-ben egymillió Forint áll rendelékezésünkre, 
amelyből építőanyagot vásárolhatunk a Vadalma utcán 
levő sportpálya és közösségi tér kialakítására. Várjuk az 
önkéntes munka felajánlásokat. Terveink szerint, a Jeg-
enyefa utcára merőlegesen, a telek főút felé eső részén 
félfedett helyet alakítanánk ki a teljes szélességben. Itt 
helyi piacnak, szüreti napi rendezvényeknek adna kom-
fortos helyet a terület. E munkálatokhoz keresünk a fém-
megmunkálásban , ill. betonozásban járatos önkénteseket.  
Várunk még közérdekű önkéntes munka felajánlásokat 
kerítésépítésre, füvesítésre is. (kohajda@katonatelep.hu, 

sms: 20/983 3050) 
A sport, szabadidős, helyi piac, kulturális funkcióknak 
helyet adó közösségi tér olyan rendezvényeknek adna 
helyet, ahol a domináns az összetartó közösség kialakítá-
sa. Egy fenntartható, energiaszegény, és takarékos életmód 
kialakításához hozzásegítő a századelő nagy kihívásaira 
helyben választ adó szakrális , mintaértékű közösség tere 
lenne ez a terület. Az átalakuló városok pozitív mintáját 
elfogadva, azzal szimpatizálva,  miért ne nevezhetnénk el 
a közterületet Átalakuló közösségi tér -ré?
Szíves véleményüket, visszajelzéseiket a fenti 
elérhetőségeken várom.    
   Kohajda László önk. képviselő


