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Kohajd a László

Hosszan lehetne sorolni az okokat, a regénybe illő tör-
ténéseket, amelyek miatt elmaradt a Szemezgető 2011-es 
nyári, őszi és téli száma. Ez utóbbit igyekszik pótolni e 
januári különszám, visszatekintést adva 2011-re.
Az elmaradás egyik oka az, hogy nem alakult ki az utóbbi 
10 évben egy olyan közösség Katonatelepen, amely ön-
tevékeny közéleti életet élve maga adna híreket a helyi 
történésekről. Sőt, az országosan is gyűrűző elhidegülés, 
fásultság épp az ellenkező irányba hat. A közeli Ménte-
leken egy több mint egy évtizedes múltú helyi újság, a 
Ménteleki Köztér szűnt meg 2011 őszén. 

Képviselőként nemcsak örömmel szerkesztem a Szemez-
getőt, de kötelességemnek is érzem, hogy a közélet legfon-
tosabb eseményeiről továbbra is tájékoztassam Önöket. A 
képviselői munka a körzet nagysága (4 „falu”), a Polgármes-
teri Hivatal tovább növő rugalmatlansága, a város túlélési 
stratégiájába fektetett energia és idő nem engedte meg, hogy 
2-3 munkanapot a Szemezgetőre szánjak, ahogy szoktam.
Nem halogathatok tovább, még ha ez a dizájn és a tel-
jesség rovására is megy. Íme a legfontosabb katonatelepi 
közéleti hírek 2011-ből.

Kohajda László, önkormányzati képviselő

Kényszerszünet után újra a postaládájában

Polgárőrség
A tavaszi limlom akció alatt a polgár-
őr Mondeónak ütközött egy hulla-
dékgyűjtés céljával Katonatelepen cir-
káló Lada Samara. A vétkes a Samara 
sofőre volt, aki elismerte hibáját, majd 
később visszavonta azt, és műszaki hi-
bára hivatkozott. Kötelező biztosítása 
nem volt, s bár a rendőrségi határozat 
az ősszel megszületett, a 100 000 Ft 
kártérítést a mai napig nem kaptuk 
meg a MABISZ-től.

A részönkormányzati támogatásból 
épp a baleset előtti napokban vásá-
roltuk meg a négykerék-hajtású Opel 
Fronterát. A terepjáró dízel motor-
ja kevesebb üzemanyagot fogyaszt, 
magassága, gyorsulása, tereptűrő 

képessége miatt sokkal alkalmasabb 
a hatékony járőrszolgálatra, mint a 
már forgalomból kivonásra megérett 
Mondeo. Ezt egyébként a tulajdonos 
Kecskeméti Közbiztonsági Alapítvány 
értékesíteni kívánja. Ha valaki pénzt 
kínál érte, rajtunk keresztül is megte-
heti. A matricákat el kell majd a kasz-
niról távolítani. 
2011. első féléve csendesebb volt, a 
második félévben szaporodtak el a 

betörések. Sajnos a la-
kosság nem használja 
ki a lehetőséget, hogy a 
Platán utcai Közbizton-
sági Irodában a szerdán-
ként 17-18h-ig ügyeletet 
tartó körzeti megbízott 
rendőrt információkkal, 
panasszal, bejelentéssel 
megkeresse. A 2. fél-
évben gyakrabban jött 
rendőri segítség, akiket 

a polgárőr autóval hozunk-viszünk a 
rendőrségre, s akik egy-egy műszakot, 
hol nappal, hol éjjel együtt járőröznek 
a Katonatelepi Polgárőrökkel.  
A 2011-es év tapasztalatait, az új pol-
gárőr törvény szigorításait év végi 

gyűlésünkön tekintettük át. Az év leg-
többet dolgozó és legeredményesebb 
önkéntese Kovács Benő polgárőr volt, 
aki Katonatelep Közbiztonságáért dí-
jat kapott. Munkáját valamennyi ka-
tonatelepi nevében köszönjük! 
A lakosság anyagi támogatása nélkül 
a polgárőrség 2012-ben sem tud teljes 
értékű munkát végezni. Kérjük ezért, 
hogy adójuk 1%-ával, vagy a mellékelt 
csekken támogassák működésünket. 
A működési költségeket javarészt a 
gépkocsi fenntartása, üzemeltetése, 
egy-egy technikai eszköz beszerzése 
(pl. önvédelmi gázspray-k) teszik ki. 
Adószámunk: 18369171-1-03
Bankszámlaszám: 11732002-20380964
Telefon: 06-30/351-5662
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Sportpálya – gyorsjelentés
Helyszín: Jegenyefa utca – Vadalma utca vége
Tervezett funkció: közösségi tér: Foci, kosárlabda, stb… 
pálya, Szüreti napok, koncert, zöldség piac, cserebere piac
Február: egymillió Ft részönkormányzati támogatás beál-
lítása

Április: szárazságtűrő magyar fűmag beszerzése. Térítés-
mentes gréderezés: Farkas János egyéni vállalkozó. 
Június: Félfedett beálló és színpad terveinek elkészítése 
(adomány Katonatelepnek a Zsigó és Társa Kft-től), leadá-
sa a polgármesterhez tulajdonosi aláírásra, mivel az építés 
bejelentés-köteles (nem engedélyköteles). Az aláírásra sor-
ban álló dokumentumot a hivatal 3 hónapig nem érzékelte. 
Az aláírás a mai napig nem történt meg (!?!).
Július – szeptember: gyommentesítések önkéntes munká-
val és a város által megrendelve.
Október: Metzinger Éva jegyző továbbra sem engedi a pol-
gármesternek aláírni a dokumentumokat, hogy a félfedett 

beállókat megépítsük. Erről levélben értesít, amire aznap 
válaszoltam: van rá részönkormányzati pénzünk, és a fű 
locsolása sem fogja nagyon megterhelni a városkasszát. Vi-
szontválaszt azóta sem tudott írni a Polgármesteri Hivatal 
vezetője (sem). 
November: drótszövet megvásárlása
December: Önkéntesek toborzása az iskolában szórólap 
segítségével. Eredmény: senki nem jött kerítést építeni. 

Következmény: az anyagvásárlásra szánt pénz egy része 
kerítésépítési munkadíjra ment, kerítés megépült.
A parkoló előtt tükör kiszedése, zúzalékolás, melyet java-
részt a szemben működő gépkocsi festőüzem finanszíro-
zott. Kérelem a városhoz: a vékonyaszfaltot tavasszal húz-
zuk rá. Zártszelvény vásárlás a maradék pénzből, kapukra, 
beállókra.
Minden térítésmentesen elvégzett munkát Tisztelettel köszö-
nünk a katonatelepi vállalkozóknak, magánszemélyeknek!

Hulladékbotrány
Az iskola és az óvoda közti szelektív hul-
ladékgyűjtő pont 2011-ben  szemétteleppé 
változott. Levélben kértük a városháza il-
letékesét, hogy a szervezett szelektív szállí-
tás és a fenti jelenség miatt a gyűjtőpontot 
szüntesse meg.  A vasúton túli volt zárker-
tes részeken a kötelező heti hulladékszállí-
tást vezessék be, mivel a szemét kb. 99%-a 
innen származik.
A gyűjtőpontot megszüntették, a heti hul-
ladékszállítást a területen nem vezették 
be. Hosszas harcok után azért ez utóbbi is 
megtörtént.
A történetet pikáns módon díszíti, hogy a 
lakosságot az e célból jól fizetett szakcég 
nem tájékoztatta egyértelműen. Sokan nem 
tudtak a szelektív gyűjtésről. Más katona-
telepi időpont jelent meg a weblapjukon, 
más a szórólapon, a Kecskeméti Grátiszban 
pedig egyszerűen kihagyták Katonatelepet. 

Mindezt annak ellenére, hogy a szemétszál-
lítási díj jelentős arányban emelkedett. 
Sajnos a fenti „malőrökért” senkit nem 
kért számon a város vezetése. 
A szakcég szórólapja szerinti szállítási 
napok a következők:  
Komposztálható: ápr. 07, 23, május 07, 
21, júni. 04, 18, júli. 02, 16, 30, aug. 13, 27, 
szept. 10, 24, okt. 08, 22,  nov. 05, 19
Újrahasznosítható: jan. 09, 23, feb. 06, 20, 
márc. 05, 19. ápr. 02, 16, 30, máj. 14, 26, jún. 
11, 25, júli. 09, 23, aug. 06, 18, szept. 03, 17, 
okt. 01, 15, 29. nov. 12, 26, dec. 10, 24
A komposztálható hulladékot  kérem, hogy 
helyben komposztálják/hasznosítsák. A 
tengelyen, műanyagban  történő elszállítás 
ökológiai egyenlege meggyőződésem  sze-
rint negatív!

Kohajda László 
önkormányzati képviselő

április 24.

június 7.

július 20.

augusztus 15.
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IMEI szám, egy praktikus információ 
A telefonba be kell ütni a *#06# kódot, és megjelenik telefon az IMEI szám. Ez a telefon gyári száma. Ez a szám nem 
ismétlődik. Érdemes mindenkinek a saját telefonjának az IMEI számát felírni, mert ha a telefon „gazdát cserél”, a szám 
alapján könnyebben tudja a rendőrség azonosítani.

Iskolai hírek
Lány csapatunk labdarúgásban városi harmadik, míg ko-
sárlabdában városi és megyei bajnok lett. Csapattagok: 
Ádám Barbara, Antóci Szimonetta, Gábor Szilvia, Kéri 
Jennifer, Kiss Liliána, Major Fanni, Pogány Anita, Szabó 
Orsolya, Tadics Laura.

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, országos 
gyermekrajz versenyén Czicelszki Bettina, 3. osztályos ta-
nuló 1. helyezést ért el.
A Lengyel-Magyar Összetartozás Éve alkalmából meghir-
detett országos gyermekrajz pályázaton Tadics Viktória, 
3. osztályos tanuló szép eredményt ért el.
A Magyar Nemzeti Galéria által meghirdetett országos 
gyermekrajz pályázaton Vörös Alexandra, 6. osztályos ta-
nuló különdíjban részesült.
Városi képregény pályázaton Földvári Viktória, 8. osztá-
lyos tanuló 2. helyezést ért el.
A Kiskunsági Nemzeti Park megyei rajzpályázatán Zetkó 
Nikolett, 2. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Városi angol versenyen Halász Bernadett, 6. osztályos ta-
nuló 3. helyezést ért el.
Országos magyar nyelv- és kommunikációs versenyen, 
Forgács Károly, 7. osztályos tanuló 8. helyezett lett.
A Bendegúz országos levelező versenyen is szép eredmé-
nyeket értek el diákjaink.
Nyelvtan: Nagy Milán, 5. osztály, arany fokozat
Történelem: Ádám Henrik, 5. osztály, arany fokozat, Kin-
cses András Bence, 5. osztály, arany fokozat
Szövegértés: Farkas Zsanett, 7. osztály, arany fokozat, Boros 
Gabriella, 7. osztály, arany fokozat, Forgács Károly, 7. osz-
tály, arany fokozat
Nyelvtan: Farkas Krisztina, 7. osztály, arany fokozat, Nagy 
Milán, 5. osztály, arany fokozat
A Városi Helyesíró Versenyen 2. osztályos tanulóink kö-
zül Zetkó Nikolett 7., Szentgyörgyi Kornélia 13. helyezést 
ért el. Harmadik osztályból Karcsú Fanni 6., Tadics Viktó-
ria 13. helyezett lett.

Ádám Barbara, Antóci Szimonetta, Domokos Lőrinc, Dömötör 
Alexandra, Földvári Viktória, Gábor Szilvia, Hajagos László, 
Herceg-Kis Anikó, Holló Dávid, Juhász Péter, Kéri Jennifer, Kiss 
József, Kovács Márk, Lajos Máté, Major Fanni, Makai Márk, Nagy 
Gergő, Pogány Anita, Szabó Márk Zoltán, Szabó Orsolya, Vörös-
marty Márk, Zombori Tibor

Iskolánk végzős diákjai 2011. június 11-én búcsúztak. 
Osztályfőnök: Lakosa Zsolt

Hírös Sport Kft. – hiányzik 
százmillió
Számla nélkül kifizetett nyolcmilliós, vélhetőleg fiktív 
teljesítés, hiányzó százmillió Ft stb…
Ezek voltak a képviselőkből álló vizsgálóbizottság 
megállapításai. A polgármester és az MSZP frakcióve-
zető feljelentést tett. A céget felügyelő alpolgármester 
asszony nem tudott a történtekre magyarázatot adni.
A nyomozás után az ügyre visszatérünk.

Szőlőszem utcai faültetés

A lakók összefogtak, fát vásároltak, majd ültettek a köz-
területen, ami gyakorlatilag az övék. Jól érezték magu-
kat az utána rendezett közterületi pikniken. Ilyen még 
nem volt Katonatelepen… Reméljük azonban, hogy 
tavasztól egyre több lesz.
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katonatelep.hu 
A honlap megújult. Elsősorban a főoldal és a képviselői munka beszámolójaként létrejött túlélés menü-
pont. A Szemezgető színesben továbbra is letölthető. Íme a 2011-es képviselői munka közgyűlési beszá-
molója, a teljesség igénye nélkül. Ezt a „gerinc” szöveget találja a honlapon a Kedves Olvasó, ahonnan 
az (aláhúzott) aktív linkek alatt levő dokumentumok egyenként megnyithatóak.

2010. 11. 25. Közgyűlés
• A 2010-2014-es ciklus első rendes közgyűlésén na-
pirend előtti felszólalásban (vázlat megtekinthető itt) 
felhívtam a figyelmet arra, hogy a gazdasági-környe-
zeti válság milyen drasztikus következményekkel jár-
hat. 
• A Sodexo nevű külföldi tulajdonú multinacionális 
cég  évtizedes megbízást kapott a várostól a közét-
keztetés ellátására. A minőségi kifogások orvoslását 
levélben kértem az illetékesektől, de ők válaszra sem 
méltatták az érintetteket. Ezt követően kénytelen vol-
tam a közgyűlés nyilvánossága előtt indítványozni: a 
silány minőségű ételek helyett elfogadható minőség 
kerüljön gyermekeink asztalára. A pozitív változást 
sikerült elérni, ami elsősorban a felháborodott szülők 
fellépésének volt köszönhető.
• A városrészi önkormányzatok terület és lakosság-
arányos finanszírozására nyújtottam be indítványt, 
amit a közgyűlés többségét adó frakció elutasított. 
Így a csak lélekszám-arányos finanszírozás mellett 
a városközponti részönkormányzat(ok) túlfinanszí-
rozottá, a szatellit településrészeket tartalmazó rész-
önkormányzatok mélyen alulfinanszírozottá váltak. 
Újabb pofon a vidéknek, azoknak a családoknak akik 
a rendszerváltás legnagyobb veszteseiként még ma 
sem adták fel: az élelmünket termelik.  
• Indítványoztam, hogy a 10 oldalnál nagyobb terje-
delmű közgyűlési előterjesztéseket ne nyomtassuk ki a 
képviselők részére. Mindenki kapott 2010-ben új lap-
topot, ezért a kecskemet.hu oldalon legyenek letölthe-
tőek ezek a dokumentumok. A közgyűlés minősített 
többségét adó koalíció kérdés és vita nélkül utasította 
el a klímaváltozás visszaszorításának, a forrástaka-
rékosság mintaadó magatartására tett javaslatomat.

2010. 12. 16. Közgyűlés
• Napirend előtt arra hívtam fel a figyelmet, hogy a 
Karácsony, ami küldetése szerint az emberi kapcsola-
tok ápolását, a spirituális megújulást jelenti, egyre in-
kább egy hedonista, forrásfaló aktussá kezd silányul-
ni. Egyik képviselőtársamnak ajándékoztam egy LED 
technológiás, 3 Watt fogyasztású karácsonyi fényfű-
zért, aminek bemutatásával/használatával ésszerű ta-
karékossági példát szándékoztam mutatni. 

2011. 02. 09. Közgyűlés
• Napirend előtti hozzászólásban Bogár László köz-
gazdász professzor szavait kölcsönözve hívtam fel a 
figyelemet arra, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikánk 
nem fenntartható, jelentős, gyökeres változtatás 
szükséges. (A felszólalás hangfelvétele: itt)
• Indítványoztam, hogy Kecskemét lépjen be a 
Klímabarát Települések Szövetségébe. Társakkal 
összefogva könnyebb, hatékonyabb lesz a klíma-
katasztrófa visszaszorítása, nem beszélve arról, 
hogy az intézkedések pénzt takarítanak meg a 
városnak. Az indítványt a testület elfogadta, bár 
a határozat végrehajtása fél évig (!) elhúzódott, 
mert a városnak nem volt az éves tagdíjra négy-
százezer forintja. (A június 30-i testületi ülésen a 
polgármester az alábbiakat mondta (részlet a jegy-
zőkönyvből) Nem tétlenségben telt el ez az időszak, 
csak most biztosítja a város az ehhez szükséges fe-
dezetet, valamint megerősítik azt a tényt, hogy csat-
lakozik a város a szövetséghez.) Klímakoordinátort 
sem jelölt ki, indítványommal ellentétben, csak fél 
évvel később.
• Indítványoztam Kecskeméti Zöld Forint néven a 
helyi pénzhelyettesítő bevezetésének vizsgálatát, ad-
hoc bizottság felállítását, melyet a közgyűlés elfoga-
dott.

2011. 03. 31. Közgyűlés
• Szél és naperőműpark kijelölésére tettem indít-
ványt. Ha a város ezt helyi rendeletbe építve meg-
teszi, akkor akár 2-3 éves előnyünk is lehet más 
településekkel szemben. Más szóval az alternatív 
energia termelést könnyebben a városunkba tudjuk 
csábítani, mint mások. Ez energiaszegény idők-
ben óriási jelentőséggel bír majd. Az indítványt 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a szakhatósá-
gi egyeztetések, rendeletmódosítás kb. 2 évig tart 
majd.

2011. 04. 28. Közgyűlés
• Napirend előtti felszólalásomban László Ervin pro-
fesszor úr kecskeméti előadására hívtam fel a figyel-
met. A magyar származású Olaszországban élő pro-
fesszor a rendszerelmélet egyik legnagyobb elméje a 
világon. Gondolatai, munkássága nagyon sokat segít-
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hetne azon, hogy Kecskemét túlélje a most kibonta-
kozó válságot. Az előadás nagyon sikeres és rendkí-
vül tanulságos volt közéleti szempontból. (Rajtam 
kívül egy képviselő sem tisztelte meg jelenlétével az 
előadást.)

2011. 05. 26. Közgyűlés
• Ezen a közgyűlésen tárgyalta a közgyűlés egykori 
indítványom nyomán a helyi fizetőeszköz (Kecske-
méti Zöld Forint) bevezetését. Az ennek vizsgálatá-
ra létrehozott munkacsoport munkaközi anyagát, 
ami egy igen jól felépített és (részben) kidolgozott 
munka, a területileg illetékes alpolgármester asszony 
nem engedte behozni a közgyűlésre, indítványom 
ellenére sem, csakúgy, ahogy Bogár László professzor 
úr Kecskemét számára elkészített tanulmányát (ld. 
előterjesztések) sem. Ehelyett előterjesztésében egy 
silány összefoglalóval tolta el a közgyűlés többségét 
adó koalíció a kérdést az őszi ülésszakra, ahol később 
kivégezte a kecskeméti helyi fizetőeszköz bevezetésé-
nek lehetőségét. A napirend vitája (ld. jegyzőkönyv 
kivonat) nemcsak silány volt, de jól bemutatta a 
közvéleménynek, hogy az előterjesztő épp csak a 
lényegét nem érti a helyi pénz bevezetésének. Ezt a 
„malőrt” ősszel, egy másik alpolgármester asszony 
megismételte. 

2011. 06. 30. Közgyűlés
• Indítványoztam, hogy a város készítse el az EU aján-
lásának is megfelelő Zöld közbeszerzési szabályzatát, 
ezzel nemcsak környezettudatosabbak leszünk, ami a 
túlélésünket jelentősen segíteni, hanem pénzt is meg-
spórolunk a városunknak, feltéve ha jól csináljuk. A 
közgyűlés minősített többségét adó koalíció kérdés és 
vita nélkül utasította el a javaslatot.
• Környezetvédelmi díjazásra tett indítványunkat a 
közgyűlés minősített többségét adó koalíció szintén 
kérdés és vita nélkül utasította el. 
• Indítványoztam továbbá, hogy a jegyző és a környe-
zeti fenntarthatóságért felelős alpolgármester a piro-
lízis technológia alkalmazásával kapcsolatos kötele-
zettségének tegyen eleget, terjessze be a technológia 
alkalmazásának lehetőségét városunkban, mint ahogy 
arra közgyűlési határozat kötelezi őket. Az erről szóló 
jegyzőkönyv részleteit itt olvashatja. A közgyűlés mi-
nősített többségét adó koalíciója saját utasításának 
végrehajtását nem kéri számon az illetékesektől. Ez 
azért is nagy baj, mert a pirolizálás során megszaba-
dulhatna a város a kommunális hulladékától, s a spe-
ciális hevítéses technológiának köszönhetően még 
szintetikus benzint is állíthatnánk elő az eljárás egyik 
termékeként. A Shellnél ez jó üzlet, Kecskemét meg 

sem akarja vizsgálni az új technológiát... Egyébként 
a kipufogógázok alig tartalmaznak káros anyagot a 
szintetikus benzin használat esetében.

2011. 09. 15. Közgyűlés
• Indítványoztam a zöldfelület gazdálkodásról szóló 
helyi rendelet módosítását, mert többedszer fordult 
elő, hogy a kertvárosi településrészeken élőket meg-
büntetett a város azért, mert a lakó, a háza előtt sa-
ját kezűleg ültetett, gondozott fűre parkolt kocsijával. 
Másrészt kértem, hogy a rendelet engedje a külterüle-
teken a közterületen a legeltetést (pl. parlagfű és egyéb 
gyom). A rendeletmódosításnak novemberben be 
kellett volna jönnie a közgyűlésre, de a városvezetés/
előterjesztő a közgyűlés által szabott határidőt nem 
tartotta be.
• Közös indítványban hívtok fel a városvezetés fi-
gyelmét arra, hogy a Kormány tanyafejlesztésre 
pályázatot írt ki. Indítványunkban arra kértük a 
polgármester urat, éljen a lehetőséggel Kecskemét, 
nyújtson be pályázatot a város. A Közgyűlés az in-
dítványt elfogadta.
• Megítélésem szerint a Hírős Hét Fesztivál nem 
tölti be funkcióját, nem az élelmiszer és energiabiz-
tonság Kecskeméti megszilárdításának, hanem egy 
„bulihangulat” megteremtésének rendeli alá a szer-
vező a közel egy évszázados kecskeméti hagyományt. 
Kérdést intéztem a területileg illetékes alpolgármes-
terhez, aki a válaszadást továbbpasszolta és néhány 
hónap haladékot kért (2012. 02. 16.) a válaszadásra. 
• A közgyűlés előtti napokban járt Dennis Meadows 
a Budapesti Corvinus egyetemen. A világon jelen-
leg nincs nála elismertebb, és nagyobb tudású tudós. 
Meadows a gazdasági-környezeti fenntarthatóság té-
makörében 1972 óta figyelmezteti a világot a közelgő 
összeomlás veszélyére. Kecskemétről csak egy politi-
kus ment el meghallgatni őt. A vele készült interjút itt 
meghallgathatja. (ld. szakirodalom)

2011. 10. 27. Közgyűlés
• A város a Klímabarát Települések Szövetségének 
tagja, külön alpolgármestere van a környezeti fenn-
tarthatóságnak, méghozzá több, mint nettó havi fél-
millió Ft-ért. Mégsem kezdte meg munkatársaival a 
klímastratégia elkészítését. Pedig ennek birtokában 
sokkal nagyobb esélye van a városnak EU-s pályázati 
pénzek megszerzésére, ill. további forrásokat lehetne 
megtakarítani, valamint beindítani a jövő nagy ipar-
ágát/üzletét, a megújuló energia szektort, Kecske-
méti léptékben. Indítványomat a közgyűlés minősített 
többségét adó koalíció egyhangúlag elutasította. (A 
vita jegyzőkönyv kivonata: itt)
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• Kérdést intéztem a jegyző asszonyhoz, hogy a Mer-
cedes milyen környezeti fenntarthatósággal össze-
függő vállalásokat tett és ezeket teljesíti-e? A jegyző 
asszony válasza az volt, hogy nem tett vállalásokat a 
cég. Jó, hogy most már erről is tud a közvélemény. A 
választ – egyenlőre – tudomásul vettem.
• A magyar termékek vásárlásának fontosságát be-
mutató animációs közérdekű kisfilm rendszeres vetí-
tésére tettem javaslatot, amelyet a KTV vezetőjének 
ajánl a Közgyűlés. A testület egyhangúlag támogatta a 
javaslatot a kisfilmet sugározza a KTV.

2011. 11. 24. Közgyűlés
• A 2012-es kecskeméti költségvetési rendelet kon-
cepciójához tett javaslatomból (ld. indítványok) 
semmit nem épített be az előterjesztő polgármes-
ter a közgyűlés elé kerülő anyagba. Pedig a javaslat 
koherens azzal, amit a miniszterelnökünk 2009-es 
évértékelőjében elmondott: („A régi vezetők a régi 
gondolatokkal, beidegződésekkel és a régi eszközökkel 
nem tudták fenntartani ezt a régi világot. Ezért aztán 
most egyszerre szakadnak a nyakunkba a világ pénz-
ügyi, ökológiai, demográfiai és bizony morális prob-
lémái is”). A javaslatom (túlélés) három alappilléren 
nyugszik: élelmiszerbiztonság, energiabiztonság, 
helyi közösségépítés.
• Közös indítványunkban (egy fő híján a teljes, nem 
kormánykoalícióhoz tartozó képviselők), a miniszter-
elnökkel és az Alaptörvénnyel összhangban azt kérjük 
a városvezetéstől, ne adja el a város a tulajdonában 
levő termőföldeket, csak azért mert évek óta nem tud 
mit kezdeni vele. Az indítványt a miniszterelnökkel 
azonos koalíciójú városvezetés egyhangúlag leszavaz-
ta (nem támogatta).
• Nem terjesztettem a közgyűlés elé a katonatelepi 
hulladékbotrány anyagát, bízva abban, hogy kapok 
visszajelzést az illetékesektől. Egy rövid e-mailt kap-
tam, intézkedés csak hónapok hosszas vajúdása után, 
folyamatos unszolásomra történt, az is csak a kifogá-
sok egy-egy pontja kapcsán. A feljegyzés itt letölthető. 

2011. 12. 15. Közgyűlés
A Közgyűlés minősített többségét adó koalíció az 
alábbi indítványaimat szavazta le kérdés, vita nél-
kül, az igen szavazatok egyhangú mellőzésével:
• Lakossági önerős közműépítésről szóló rendelet 
módosítása: Ezzel az indítvánnyal azt szerettem vol-
na elsősorban elérni, hogy a város ne göngyölítse a 
jelenlegi 2,5 milliárd (!) Ft-nál nagyobb közműépítési 
nyertes lakossági pályázat megvalósításának ígérvé-
nyét. Ne hitegesse a városvezetés a lakókat pályázati 
lehetőség nyitvatartásával akkor, amikor 2010-2011-

ben egy forintot sem (!) biztosított ilyen közműfej-
lesztésre.
• Társasházak napkollektor fejlesztési lehetősége, álla-
mi támogatás lehívásával.
• Azt, hogy a piaci körforgalmi szökőkút helyett nap-
elemet vagy Györgyi Viktor féle vertikális szélkereket 
építsünk ugyanabból a pénzből. Az eszköz termeljen 
áramot és legyen egy (akár ingyenes) elektromos ke-
rékpár töltő hely a piacon, csábítva ezzel is a vevőket a 
bevásárlóközpontok felől az őstermelőink felé. A szö-
kőkút viszi az energiát és a város pénzét (napi min. 
1000 Ft villanyszámla), az én javaslatom adott esetben 
hozta volna.
• Túlélési stratégia kidolgozása. Ezzel a Közgyűlés 
minősített többségét adó koalíció leszavazta korunk 
egyik legelismertebb tudósának Láng István profesz-
szor úrnak, továbbá Ángyán József államtitkár úrnak, 
jó néhány egyetemi tanárnak és akadémikusnak a 
politika felé tett egyértelmű ajánlását, melyet – jobb 
híján – magam bátorkodtam összefoglalni és a köz-
gyűlés elé vinni. (Böjte Csaba körlevele is elgondol-
kodtathatna minden döntéshozót.) Ez volt eddigi 
13 éves képviselői tevékenységem legátfogóbb és 
legnagyobb, a város számára átütő (válságkezelési) 
sikert hozó kezdeményezése.
• Kérdések is elhangoztak. Az egyik a Klímabarát Te-
lepülések Szövetségében tett kötelezettségekről szól. 
A válasz (ld. előterjesztés) lehangoló volt és számom-
ra elfogadhatatlan. A Közgyűlés minősített többségét 
adó koalíció azonban elfogadta azt.
• A másik kérdés a külterületi utak állapotát volt hi-
vatott javítani, egy pályázatra hívván fel a figyelmet, 
amit tavaly kihagyott a város. Az idén nem hagyja ki, 
a választ elfogadtam. 

2012. 02. 16. Közgyűlés
• Indítvány: elektromos autó beszerzése. Önmagá-
ban egy elektromos autó használata semmivel sem 
környezet barátabb, mint egy takarékosan használt 
kis fogyasztású dízel autóé. Azonban ha megfelelő 
rendszerszemlélettel nézzük, láthatjuk, hogy az elekt-
romos hajtás jól illeszthető ahhoz, a már összeálló 
rendszerhez, amit az alternatív energiahordozók biz-
tosíthatnak. Más szóval: a jövő az elektromos energia 
(és nem a benzin) háztartási vagy lokális előállításáé. 
Ezen kívül stratégiai kérdés, hogy a már egyre szem-
betűnőbb módon épülő elektromos töltőállomásokat 
ne a külföldi multik, hanem a magyar önkormányza-
tok birtokolják. Az első lépéseket sürgősen meg kelle-
ne tenni, legalább a szemléletmód elsajátításában.
– Kérdésre adott válasz: Hírös Hét Fesztivál
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Képes képtelenségek

Folyómeder gréderezés, így nem folyik le az útról 
a víz, és 2 hét múlva újra lehet számlázni

Közben a buszmegálló szemetese üres.

Buszmegálló a Jegenyefa utcában.  
A balkáni jelző sértő… a balkániakra…

Váratlanul lángra lobbant villanyóraszekrény. 
Ha nincs a szomszédnak poroltója, a ház porig ég  

– a tűzoltók szerint. 
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Nézzünk egy egyszerűen értelmezhető példát: 
S. Károly, családi házának falait hő szige
teltette. A lábazat nem kapott szigete
lést. Az első fotón (ez monitoron színes) 
láthatjuk, hogy a lábazat átlagban 6°C 
fokkal melegebb, mint a fal. Ide, egy a 
falénál vékonyabb (34 cmes) szigete
lés már elég lenne, s így a lakást a pince 
födéme felől nem hűtené a lábazaton ke
resztül a pincébe jutó hideg.
A másik fotón látható, hogy az ablak 
mellett a fal teljes vastagságában átlag
ban 4°C fokkal nagyobb hőt bocsát ki, 
mint a fal homlokfelülete. Ezzel kide
rült, hogy a hőszigetelés kivitelezésénél 
az ablakpárkány körül csak 2 cm vastag 
szigetelést raktak. A kivitelezési hiba vi
szonylag kis költségből javítható. 

Ezt az újságot környezetvédelmi megfontolásból újrahasznosított papírra nyomtattuk. Védje Ön is gyermekeink jövőjét, takarékoskodjon az olcsón elérhető forrásokkal is.

A nyirokmasszázs egy speciális masszázsfajta, mely
•  aktiválja az immunrendszert, 
•  javítja a nyirokelfolyást így 
•  serkenti a salakanyagok elszállítását, 
•  megszünteti a nyirokpangást és a szöveti ödémákat, 
•  segíti a sejtek és a szövetek regenerálódását, oxigén-

ellátását, 
•  csökkenti a meglevő gyulladásokat és 
•  elősegíti a sebek gyógyulását.

A masszázs során gyógyhatású olajat használva, a nyirok-
keringés irányába dolgozva, pumpáló jellegű mozgással, 
és bizonyos akupresszúrás pontokat serkentve segítjük a 
nyirok elfolyását a megfelelő irányba. 

Krónikus problémák esetén a nyirokmasszázst csak kúra-
szerűen érdemes használni. 10-12 kezelés után: 

•  frissebbnek érezzük magunkat, 
•  kevésbé leszünk hajlamosak a megfázásra és a fertő-

zéses megbetegedésekre
•  és néhány centivel a kerületünk is csökkenhet.

A salak-, és méreganyagok kitisztításához mindenképpen 
szükséges a napi 2,5-3 l víz elfogyasztása. A nyirokmasz-
százs egészséges és egészségügyi gondokkal küzdőknek 
egyaránt javasolt.

A cellulit masszázs a narancsbőr tüneteinek enyhítésére, 
megszüntetésére szolgál.
A cellulit, vagy narancsbőr esetén a laza kötőszövetekben 
zsírsejtek gyűlnek össze, melyek csomókba rendeződnek, 
majd megnagyobbodnak ezzel lassítva a vérellátást és a 
nyirokkeringést. Méreganyagokkal telített nyirok halmo-
zódik fel a szövetek között és ez által a bőr felszíne rücskös-
sé, göröngyössé válik. Főként a hason, csípőn, fenéktájon 
és a combokon alakulhat ki.

A masszázs 
•  javítja a keringést, a nyirokkeringést és a szövetek oxi-

génellátását, frissességét. 
•  Elősegíti, hogy a nyirok és a salakanyagok a nyirok-

csomókon keresztül a véráramba jusson és onnan ki-
ürüljön. 

•  Ezt a hatást a felhasznált speciális olaj tovább fokozza. 

A várt eredmény rendszeres masszázzsal, az étrend és az 
életmód megváltoztatásával érhető el. Ajánlott kúraszerű-
en alkalmazni, minimum 10 alkalommal (heti 2x) megis-
mételni. A kívánt hatás érdekében elengedhetetlen a napi 
2,5-3 liter víz elfogyasztása. Legkorábban csak néhány ke-
zelés múlva mutathatunk fel egyértelműen látható és ta-
pintható változást.
A masszázs során használt illóolajok (cédrus, ciprus, boró-
ka, levendula, citrom) fokozzák a hatását.

Bejelentkezés és további információ Pataky György természetgyógyásztól  
a 70/428-0647 számon kapható.

Nyirokmasszázs, Cellulit masszázs Katonatelepen

Sokat költ fűtésre?
Lehetséges, hogy valahol szökik a meleg?
Rászán egyszer pár ezret, hogy megspóroljon évente pár tízezret?

Cégünk február 20-ig, Katonatelepen 
50%-os kedvezménnyel, azaz 8 000 Ft+ÁFA 
áron elvégzi lakása/családi háza termofotós 
(hőkamerás) vizsgálatát. 

Ön megtudja, hol szökik legjobban a meleg. 
Ne szigeteljen vaktában!

A hőkamerás fotók kiértékelése után, célirányosan 
szigetelve, a legjobb ár-érték aránnyal tudja 
otthonában tartani a meleget. 

A hőkamera ezenkívül a rejtett vízszivárgásokat 
és a nagy villanyszámlát okozó zárlatos 
villanyvezetéket is látja, költséges falbontás nélkül.

Elérhetőségünk: Educatio XXI. Kft. Tel.: 20/983-3050, kohajda15@gmail.com


