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Kohajd a László

Katonatelep közösségi tere
Önkénteseket keres!

A Jegenyefa utca 
végén épül Kato-
natelep közösségi 
tere. Nemcsak fo-
cira, kosarazásra, 
esetleg teniszre, 
kor-csolyázásra al-
kalmas hely kialakí-
tása történik itt. 
Hétvégenként helyi 
termelői piacot, he-
lyi használtcikk bör-
zét, évente szüreti 
napot, utcabált is itt 
szerveznénk...

Farkas József önkéntes munka keretében végzi traktorával a terület mélyszán-
tását. A focizni vágyó gyerekeknek kicsit nehezen ment a játék a térdig süppedős 

talajon....nagyon kellene már az a füvesítés. A még tavaly megvásárolt fűmag 
mindenesetre türelmesebben vár a raktárban.

...Van azonban egy-két bökkenő.
Először is az, hogy több mint egy éve került a polgármester asztalára az építési engedélyezési dokumentáció, 
és azóta sincs meg az engedély. Az eljáró izsáki polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint állítólag napokon 
belül a kezünkben lesz az aláírt papír, ami új lendültre ad okot.
A másik bökkenő az, hogy csak az anyagok megvásárlására jutott pénz a részönkormányzat keretösszegéből, 
munkadíjra már nem. Ennek oka: Mint azt sokan tudják Katonatelepen (ld. pl. a Szemezgető ezévi számai) az 
önkormányzat pénzének java részét elviszi a napi négymillióba kerülő új uszoda, valamint a kötvénykibocsá-
tásból származó veszteségek, ill. eladósodottság miatti, már-már gyarmati státus, ami szintén naponta milliós 
összegű közpénzeket emészt fel. 
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Csak akkor lesz közösségi terünk, ha a megvásárolt anyagokat magunk építjük be, s ha a legalapvetőbb fenntar-
tást magunk végezzük, közérdekű önkéntes munka keretében. Az önkéntes munka önzetlen, szép példáit 
láthattuk az eddigiek során, mint arról e cikkhez tartozó fotók is tanúskodnak.  Ugyanakkor a feladat na-
gyobb, mint annak elvégzésére ennyi ember képes lenne. Az önkéntesek létszáma ráadásul csökken, kedvüket 
szegi az, engedély késlekedése és az, hogy kevesen vagyunk, mintha csak pár embernek lenne fontos mindez. 
Szeretnénk, ha a munka új lendületet venne. Minden szombaton reggel 8-12-ig várjuk a helyszínen vagy 
az Ág utca 36. –ban azokat, akik –ha csak egy órára is- részt tudnak vállalni közös munkánkból, céljaink 
megvalósulásából. A munkát a téli hideg beálltáig folytatjuk. Bárki jöhet előzetes jelzés nélkül is, de a 
kohajda@katonatelep.hu vagy a 20/983-3050-es  számon előzetesen jelzett részvételt külön megköszönjük. 
Az alábbi munkákat tervezzük: betonozás, asztalos munka (őrbódé), gyomtalanítás, füvesítés, kútfúrás, fém-
munkák (fedett beálló közel 1000 m2-en) öntözés stb…
Ha jönnek, ha nem jönnek, egy önkéntes biztos, hogy minden szombaton építi a pályát: az Ön önkormányzati 
képviselője. 
Én ott leszek, várom Önöket, fogjunk össze!     Kohajda László önkormányzati képviselő

Balra fent: A kapukat hegesztés után felületkezeltük, 
majd alapozóval festettük. A fekete-fehér fedőfestés azóta 
elkészült, csak amíg nincs kész a bejárati kapu nem mer-
jük kivinni a rendeltetési helyükre, nehogy lábuk “nőjjön”. 

Jobbra fent: Zsolt bácsi is részt vett a munkában, hoz-
ta egyik szorgos-dolgos tanítványát is. A főbejárati 
nagykapu görgőkön fog gurulni. A rácsok közé 
szőlőindákat /leveleket tervezünk még elhelyezni.

Balra lent: A legnagyobb szabású megmozdulást az óvoda 
munkatársa, Tünde néni szervezte. Ezen a napon halad-
tunk legtöbbet. A munka végét közös, bográcsos ebéddel 
zártuk. Azóta sem voltam olyan összejövetelen, ahol eny-
nyit poénkodtunk-nevettünk volna...függetlenül attól, hogy 
a tér porát a felnőttek katonatelepi kövidinkával öblítették. 

A teljesség igényével nagyon nehéz lenne felsorolni vala-
mennyi segítő önkéntes nevét,  munkáját. Mindnyájunk 
nevében köszönjük figyelmességüket, munkájukat!
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Szemétszedés

A rendszeres, Katonatelep közterületeire szervezett szemétgyűjtést a Szemezgető előző számában –is- hirdettük. Va-
lamennyi katonatelepi nevében köszönet illeti áldozatos munkájukat. Külön köszönet jár Bérces Dórinak, akinek az 
ötlete, szervezése nyomán ez az akció elkezdődött. 
Az igazi köszönet persze nem a körzet önkormányzati képviselőjének sorai jelentenék, hanem az, ha a szemetelők nem 
dobálnák el hulladékaikat, legalább a már megtisztított területen. 
Történt ugyanis, hogy a két hét múlva szervezett gyűjtésen újra kellett kezdeni az előzetesen megtisztított területen a 
szemétszedést…

Kohajda László önkormányzati képviselő 

Polgárőr beszámoló: 
Rákemberek a katonatelepi éjszakában

Közbiztonsági Iroda ügyelete: minden szerdán 17-18 óráig. 
Kérjük a lakosságot, ha a közbiztonságot érintő bármilyen ész-
revételük, javaslatuk van, keressék fel az ügyeletes polgárőrt. 
Létszámhiány miatt egyenlőre nincs rendőrségi ügyeletes. 
A Katonatelepi Polgárőrség Egyesület ezúton mond köszöne-
tet azoknak, akik adójuk egy százalékával támogatták az 
egyesület működését, így lakóhelyünk közbiztonságát is. 

Az elmúlt hónapok eseményeiből: 
- A tavasz folyamán egy Mályva utcai zárt garázsból egy 
2.2 millió Ft-t érő motorkerékpárt tulajdonítottak el ismeretlenek. 
- Július 4-én az esti órákban egy céltalanul parkoló gép-
kocsihoz hívták egy tanyából a polgárőrséget. A sofőr segít-
ségünk felajánlását elhárította. Azt mondta, csak pihen, gon-
dolkodik. A rendszámot, gépkocsi színét, típusát felírtuk. 
Később a rendőrséget értesítettük. A 40 év körüli férfi hajnal-
ban befejezett öngyilkosságot követett el, a vonat elé hajtott. 
- Július közepén a Lombos utcai véderdőben ira-
tokkal teli táskát talált egy lakó. A rendőrséget érte-
sítettük, valószínűleg egy lopott táskából rámol-
ták ki az értékeket és hagyták maguk mögött a tettesek.
- Még a tavasz folyamán tartottunk 12 fővel, a rendőrség 
bevonásával éjszakai razzia szerű szolgálatot. 5 gépkocsi volt 
figyelőálláson, illetve mozgott Katonatelepen szinte a teljes 
éjszaka folyamán, folyamatosan, rádiós összeköttetéssel. Köz-
tük egy szinte hangtalanul mozgó elektromos autó, hőkamerával 
felszerelve.  Egyetlen esemény történt azon az éjszakán, mikor 
késő éjszaka néhány gyalogosan közlekedő ismeretlen az egyik 
gépkocsinkat észlelve megállt, némileg bizarr módon, „rákjárás-
ban” elkezdett hátrafelé gyalogolni, majd az erdőben eltűnt. Az 
előtte levő órákban ismeretlenek loptak a Ceglédi úti kertészeti 
árudából, ezért az információt a rendőrségnek továbbítottuk.  

Buszmenetrend
A 23-as járat menetrendje egyes időpontokban a köztemetői 
főbejáratot is érinti. A városi szintű kilométer racionalizálás 
előnye, hogy közvetlen megközelítés van a köztemetőhöz, 
hátránya, hogy hosszabb lett azon járatok menetideje. 
A menetrend változtatást a lakossággal ill. a képviselőjével a 
város vezetése előzetesen nem egyeztette. A bevezetés óta la-
kossági visszajelzés nem érkezett. 

Zöldfelületen parkolás –rendelet módosítás

Az a katonatelepi, aki eddig a háza előtti füvet vetette, gondoz-
ta, elvileg gépkocsijával már nem állhatott rá. Sajnos konkrét 
esetek is voltak, amikor a közterület felügyelet zöldfelületen 
parkolásért büntetéseket szabott ki. Ezen paradox és várossz-
erte sok lakossági felháborodást kiváltó eset miatt kezdemé-
nyeztem azt, hogy a szatellit településrészeken a zöldfelületen 
is lehessen parkolni. 
A közgyűlés ennek jegyében úgy módosította az ezt szabályzó 
helyi rendeletét, hogy a kiemelt szegéllyel nem rendelkező 
zöldfelületen engedi a pakolást.  



Szemezgető       -4-     2012. augusztus 

Szemerey Andorné Tőrös Olga az 1936-os ber-
lini olimpián bronzérmet szerzett női tornászcsa-
pat tagja. 1999 óta lakik Katonatelepen, a Rezeda 
utcában. Augusztusban 98 esztendős. 

- Hogyan tetszett bejutni az akkori olimpiai válogatott 
csapatba? 
- Kezdetben a bátyám tanított tornára, magam 
gyakoroltam. Miután Debrecenben elvégeztem a 
tanítóképzőt, jelentkeztem a Testnevelési Főiskolára. 
Négyszáz jelentkezőből húszat vettek fel, sajnos nem 
jutottam be. Ez 1934  júniusában volt.  Ezután a bá-
tyám javaslatára egyesületben folytattam a tornát. 
’35 tavaszán Debrecenben tornászverseny volt, ott fi-
gyeltek fel rám, s kértek fel, legyek az olimpiai váloga-
tott csapat tagja. 
- A Testnevelési Főiskolán talán hibáztak, hogy egy 
kimagasló tehetséget nem ismertek  fel,  nem vettek fel.
- Felajánlották, hogy még az ősszel megkezdhetem 
tanulmányaimat a TF-en. Nem volt egyszerű a dön-
tés a részemről, mert ha a főiskolára járok, nem tu-
dok teljes erővel összpontosítani az olimpiára. Ha 
viszont nem fogadom el a felkínált lehetőséget, hogy 
a Főiskolán tanulhatok épp arról mondok, le, amit 
néhány hónapja még nagyon szerettem volna. Végül 
is úgy döntöttem, megkezdem a főiskolát és készülök 
az olimpiára. Nehéz tanévet tudhattam akkor magam 
mögött. 
- A kiváló olimpiai szereplés után mi volt a folytatás? 
- A következő olimpiára, a háború miatt csak 1948-
ban kerülhetett sor, amit Londonban rendeztek 
meg. A tornász életút az óvónőképzős/tanítóképzős 
testnevelő tanári pálya irányába folytatódhatott. 
Büszke vagyok rá, hogy egykori főiskolás tanítván-
yaim szeretik a sportot, a mozgást, és azzal is büsz-
kélkednek, hogy náluk –ellentétben a gyakorlattal- 
sohasem marad el testnevelés óra. Máig is emlegetik 

a jó hangulatú órákat. 
- Ez volt az egyetlen munkahelye? 
- Azon kívül, hogy szakfelügyelő voltam, igen. 1936-
tól 1974-ig az akkori Kecskeméti  Óvónőképző –
később tanítóképző-  főiskolán tanítottam. 
- Szeret Katonatelepen élni?
- Igen. Amikor ide költöztünk, gyakran mondogat-
tam: a házban legtöbben a kert éri. Nagyon szeretek 
a kertben mozogni, bár az utóbbi esztendőben már 
a falevélsöprés sem nagyon megy… Jó lenne, ha 
a fiatalok is felismernék a testmozgás szépségeit, 
örömét és képesek lennének elszakadni a képernyő . 
illetve a monitor elől. 
- Köszönöm a megtiszteltetést, hogy fogadott és 
beszélgethettünk.

Az olimpikon

Ballagó 8. osztály
2012

Boros Gabriella, Czicelszki Dániel, 
Cseh Márk, Farkas Krisztina, Farkas 
Zsanett, Fehér Péter József, Fehér 
Viktor, Forgács Károly Attila, 
Franczkó Dávid, Kara Levente, Kiss 
Luca, Molnár Dorina, Nagy Péter, 
Németh Szabolcs Gusztáv, Sárközi 
Viktor, Vörösmarty Anna
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Rendezvénynaptár
Augusztus 29-én lesz 7-től 18 óráig lesz a tankönyvosztás az iskolában. A tanévnyitó tervezett időpontja 
augusztus 30. 
A Szüreti nap hagyományosan szeptember utolsó szombatján, azaz 29-én lesz.

Boros Dénesnére emlékezünk!

Fájó szívvel búcsúzunk Boros Dénesnétől –Klárika 
nénitől-, aki 1973-tól pedagógusként, 1984-től igaz-
gatóhelyettesként dolgozott, majd 1990-től 2005-ig, 
nyugdíjba vonulásáig az iskola igazgatója volt.
Évtizedekig tartó pályafutása nem múlt el nyomtalanul 
sem az iskola, sem az ő életében.
Munkássága egybeforrt a település életével, hiszen 
nemcsak az iskoláért, hanem az ott lakó emberekért is 
dolgozott.
Sok generációt tanított, tanítványai a mai napig is sz-
eretettel beszélnek megértő és toleráns személyiségéről.
Munkatársai,  a nevelőtestület tagjai mindig számíthat-
tak segítségére. Fáradhatatlan volt, ha az iskola érdeke 
úgy kívánta, még hosszú hónapokig tartó betegsége 
alatt is volt ereje az iskola dolgaira gondolni.
Pihenjen most örök békében, emlékét szívünkben 
őrizzük.
    Az iskola dolgozói
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Független önkormányzati képviselői kezdeményezések
Vörösmarty Attila –többek között- az alábbi indítványok kérdés és vita 
nélkül történő leszavaztatásával terelte tovább, várost vezető koalícióját 

a politikai öngyilkosság felé:

Titkos városházi listák? 
-Lakossági önerős közműépítés
Kohajda László: „A lakossági önerős 
közműépítések igénybefogadása folyama-
tosan zajlik, miközben a város az idén az ed-
dig felgyülemlett igények tizedét sem tudja 
kielégíteni. 
Mi az alpolgármester asszony stratégiai elkép-
zelése az egyre feszültebb helyzet feloldására? 
Kérem, fejtse ki álláspontját a rendeleti szinten 
történő felfüggesztés helytelenségét illetően. 
Kérem, ismertesse az alpolgármester asszony 
a teljes prioritási sorrendet a jelenleg 2,44 mil-
liárd (!) forintos  volumenű lakossági önerős 
közműfejlesztések vonatkozásában. Másszóval: 
A városházán levő, elfogadott (2,44 Milliárd Ft 
összértékű)  lakossági igényeknek mi a pontos 
likviditási, megvalósulási sorrendje. 
Kérem ismertesse, hogyan valósul meg az 
esélyegyenlőség, a diszkriminált városrészek 
(ezeket prioritással kérem szíveskedjék meg-
nevezni)  pozitív megkülönböztetése, az 
egyenlő hozzáférés alaptörvényben is deklarált 
elve. „
Alpolgármesteri válasz (terjedelmi okokból a lé-
nyeget idézzük): A lakossági igényeket nem kell 
kielégíteni, mivel nincs elég forrás. A megvaló-
sulás sorrendjében előnyt élveznek: A régebbi 
lakossági előtakarékossági szerződést kötöt-
tek, valamint azok, akik a rész-leteket fizetik 
is. Szintén előbbre kell a várakozólistán venni 
azokat az utcákat, amelyek az önkormányzat 
kötelező feladatának ellátásához, illetve az ál-
lagmegóváshoz hozzásegítenek (??:  a szerk.)  A 
diszkriminált peremterületek esélyegyenlőségéről 
nem kapunk információt, csak az akadálymentes 
építésekről.
A közel két és fél milliárdos sorban állás pon-
tos rendjét azonban vagy nem állította össze 
a városvezetés és folyamatosan a zavarosból 
választanak ki néhány utcát a megvalósulásra, 
vagy titkos politikai listák szerint megy Kec-
skeméten a városfejlesztés ebben a szegmensben.   

Tényleg erre ment 41 millió Forint? 
-Kis Ispa nagy költségvetéssel
Kohajda László: „A május 16.-án, Ménteleken tartott lakossági 
fórumon került egyértelműen felszínre: 2011 –ben a lakosság 
nem kapott megfelelő tájékoztatást a kis ISPA projekttel kapcso-
latban az alábbiakról: 
1, Mi a lakossági, szennyvízhálózatra csatlakozások kezdőnapja 
és befejező határideje. 
2, Mi a rákötés technikai , ill. szerződéses feltétele, módja, ki és 
hol,  milyen módon kezdeményezi a szerződéskötést?
3, A talajterhelési díj fizetési kötelezettség kit és hogyan terhel, mi 
a fizetés módja, volumene?…
Kérem egyben a közvéleményt és rajtam keresztül az elégede-
tlenségüknek hangot adó lakókat tájékoztatni szíveskedjék, hogy 
mekkora volt a csatornázási projekt kommunikációs költsége, 
mekkora volumenű juttatást kaptak a projekt vezetés kommu-
nikációért felelős munkatársai a projekt végrehajtási szakaszában?
Hogyan látja alpolgármester asszony , mi a módja annak, hogy a 
jövőben ilyen problémák ne fordulhassanak elő. „
Alpolgármesteri válasz (terjedelmi okokból tartalmi idézet) : 41 
millió Ft ment el kommunikációra összesen. 
Arra, hogy a jövőben hogyan kívánja elkerülni, hogy a lakók ne 
legyenek tájékozatlanok alapvető kérdésekben, nem válaszolt az 
illetékes. 

Vicsor a Mosolyhivatalra: 
Nem lesz Ügyfélbarát a Városháza
Kohajda László: „A hivatal minőségbiztosítási rendszerét a rugalmat-
lanság, a költséghatékonyság hiánya miatt a közgyűlés még az előző 
jegyző idejében megszüntette. 
Az idő múlásásval azóta egyre inkább háttérbe szorul az ügyfélcentri-
kus gondolkodás, egyes esetekben túlteng az önmagáért való hivatal 
parkinsoni törvényszerűsége. 
Tisztelt Jegyző Asszonynak a hivatal működéséről szóló –egyébként 
igen részletes- beszámolójában (ld. márciusi Közgyűlés) a minőség 
szó/szótöredék nem szerepel. 
Indítványozom, hogy a hivatal munkájában kapjon deklaráltan hang-
súlyt az ügyfélbarát ügyintézés, a jó értelemben vett közszolgálatiság 
(vö. Pl. Erzsébetvárosi PMH, mint „mosolyhivatal“) a költséges 
minőségbiztosítási cég megbízása helyett egy egyszerűbb, belső indít-
tatásból táplálkozó munkáltatói és közgyűlési inspirációtól vezérelve. 
Kérem e tárgykörben, visszajelzésében arra is szíveskedjék kitérni, 
hogy  milyen akadályai vannak  az elektronikusan történő ügyfél-
fogadásra való bejelentkezésnek? Ezeket feloldását hogyan kívánja 
megvalósítani?“
Kérdés és vita nem volt, a mosoly-kezdeményezést egy vicsorgó nemmel 
sírba küldte a városvezető koalíció.
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Középkori sötétségre ítélve a XXI. száza-
di Kecskeméten: Tanya villamosítás
Kohajda László: „Városunk közigazgatási területén még min-
dig vannak olyan tanyák, ahová nem jutott el a vezetékes vil-
lamos áram. 
Az itt élő emberek elszigeteltségét növeli az emberi civilizáció 
alappilérét jelentő elektromos áram hiánya. A társadalomtól 
való leszakadásuk, önellátó képeségük elvesztése mind-
nyájunk felelőssége és potenciális terhe. Ha rajtuk segítünk, 
önmagunkon is segítünk.
Kérem ezért Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy igen szavaz-
atukkal adjonak lehetőséget az alábbi konstrukciónak: 
- A kormány hamarosan kiírja a megújuló energiák 
lakossági elterjesztésére kidolgozott (ZBR) pályázatát. Így 
napelemes, ill. napelemes-szélkerekes kombinált szigetüzemű 
(akkumulátoros) rendszerek kiépítésére is lehetőség lesz. 
- A pályázati önrész legalább 60%, nyertes pályázat es-
etén ezt egészítené ki az önkormányzat oly módon, hogy az 
ingatlan tulajdonos által kifizetendő önrész csak 10% lenne. 
- A megvalósítás minimum összege 300 000 Ft / tanya. 
Optimum 3 000 000 Ft /tanya. 
- Jelen indítvány írásakor 5 tulajdonos jelezte írásban 
szándékát, városi szinten e szám kb. 20 ingatlan lehet. (A je-
lenlegi 5 tulajdonos fejlesztési igénye nem éri el az egymil-
lió Ft-ot. ) A tanya tulajdonosok a pályázatok megírásában is 
segítségre szorulnak. 
Technikai kiegészítés:  
- A 300 000 Ft-os beruházás egy 300 Watt teljesítményű 
napelem működését tenné lehetővé, amely a tanya LED-es vi-
lágítása mellett takarékos telekommunikációs eszközök napi 
2-3 órás használatát tenné lehetővé. Az üzembiztonság nap-
fényszegény időben alacsony. Az optimum paraméterezés 
napelem-szélkerék kombinált rendszert jelent összesen kb. 2,5 
kw teljesítménnyel. Nagyfogyasztók működése (pl. légkondi-
cionáló, automata mosógép, mosogatógép, nagyteljesítményű 
kerti szivattyú…) nem lehetséges. Az üzembiztonság itt kevés-
bé veszélyeztetett a napfényszegény időjárástól. 
- A vezetékes villamos áram bekötése e tanyákon álta-
lában több millió Ft nagyságrendet jelent. Ennek önkormányz-
ati (rendeletünk szerint 50%-os volumene) nemcsak a költ-
ségvetésünket terhelné, de a tanyán lakó emberek számára 
megfizethetetlen.“   

Kedeményezésemet az alábbi sorsra ítélte a városvezetés: egy 
fillér kifizetés nem történt lakóknak, és egyetlen szociálisan 
rászoruló sem kapott segítséget a pályázat megírásához 
ezidáig. 
Ezzel párhuzamosan a DÉMÁSZ hálózat kiépítéséhez elvileg 
50%-ot (!) automatikusan fizet a város (mely hálózatot aztán 
térítésmentesen átad a küldöldi cégnek). 

Termelői piacok országszerte. 
Kecskemét nemet mondott
Kohajda László: „Magyarország Kormánya egyre 
hathatósabb intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy 
a helyi termelői piacok lehetőségének megteremtése ál-
tal növelje az országban a termelők megélhetési poten-
ciálját, csökkentse a munkanélküliséget, és próbálja vis-
szaszerezni Magyarország élelmiszer önrendelkezését.
Ebben a hónapban született meg a rendelet (51/2012. 
(VI. 8.) VM  rendelet), amelyet a kereskedelemrõl szóló 
2005. évi CLXIV. törvény módosítása tette lehetővé a  
2011. évi CXXXV. Törvény megszületésével .  A fenti 
törekvés jegyében módosult 2010-ben a közbeszerzési 
törvény is.
Közgyűlési ülésünket követő napon kezdi meg 
működését a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádjai 
alatt helyet kapó termelői piac. Ez, többek között fenti 
célok megvalósulása érdekében, példamutató jelleggel 
szerveződik.  
V Német Zsolt államtitkár június 27-én 7. 40-kor a 
Kossuth rádióban elmondta: Európai Uniós biztosok 
(agrárium és fogyasztóvédelem),  körlevelében fordul-
tak az EU tagállamok agrárminisztereihez, hogy tá-
mogassák az élelmiszerlánc lerövidítését (Vö.: gazdasá-
gi-környezeti fenntarthatóság alapjai) . 
A fentiek alapján elmondhatjuk: Egyértelmű kormányz-
ati szándék, s a polgári városvezetésekkel szemben ha-
tározott elvárás a helyi piacok elterjedésének segítése. 
Dr. Zombor Gábor polgármester Úr képviselői 
kezdeményezésünkre komoly lépéseket tett egy ke-
cskeméti vidékfejlesztési koncepció létrehozására. E 
kezdeményezés az utóbbi hónapokban sajnos sokat 
veszített a lendületéből,  ezért is  kezdeményezem in-
dítvány formájában azt, ami a stratégiát előkészítő 
munkamegbeszéléseken egyértelműen körvonalazó-
dott: szükség van termelői piacokra Kecskeméten is. 
A fentiekre hivatkozással az indítványomban felvetett 
kérdés időszerűségét és sürgősségét szeretném külön 
hangsúlyozni! 
Indítványozom tehát Kecskemét város főterén havi egy 
alkalommal BIO piac szervezését, melynek első alkal-
ma a Hírös hét fesztivál idejére esne. 
Indítványozom továbbá, hogy a város nagyobb szatel-
lit településrészein (Katonatelep, Kossuth-Törekvés 
lakótelep, Méntelek, Hetényegyháza, Kadafalva, Mat-
kópuszta) alakítson ki az önkormányzat termelői piaco-
kat. Elsőként a folyamatban levő helyen, Katonatelepen, 
mivel itt már egy éve elkészíttette a részönkormányzat 
a fedett részhez az engedélyezéshez szükséges terveket, 
a területet bekerítettük, a villany lekötés folyamat-
ban. Közérdekű önkéntes munkával a területet tisztán 
tartjuk, rezisztens szőlőt telepítettük, fűmagot vásárol-
tunk stb… „

A kezdeményezést vita és kérdés nélkül elutasította a 
Vörösmarty féle városvezető koalíció, demonstrálva ez-
zel azt, hogy a Kecskeméti városvezetés a kormányzati 
törekvésekkel ellentétes intézkedésekkel, hibát hibára hal-
mozhat. Reméljük nem következmények nélkül…
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A katonatelep.hu oldalon minden Szemezgetőt megtalál. 
Olvasson bele a túlélés menüpontba is!

Katona Zsigmond emléknap
A kutatóintézet adott otthont a rendezvénynek, 
melyen Mák Kornél oktatási alpolgármester is részt 
vett. Kár , hogy csak kevés katonatelepi volt jelen a 
színvonalas , érdekfeszítő előadásokkal színesített 
rendezvényen. 

Szüreti nap
Az idén a városi támogatási programból egyetlen forint 
sem jutott a városrészi rendezvényekre, így a Katonate-
lepi Szüreti Napra sem...
A szüreti napot szeptember utolsó szombatján meg-
tartjuk, a hagyományoknak megfelelően. 
Várjuk színpadi előadók jelentkezését, illetva azon 
lakótársaink jelentkezését, akik rendelkeznek nagyobb 
teljesítményű erősítő berendezéssel és vállalják a kezelé-
sét. 

Egy katonatelepi lakó panaszai és a képviselő válaszai
- A szomszédom sövényt ültetett a kerítés mellé.   Az ültetvény ma más 6-9 méter magas. Az ágak több méterre átnyúl-
nak hozzám. 
- Hatályos helyi rendelet szabályozza az évelők telekhatártól való ültetési távolságát. A rendeletet e gyakorlat sérti. A 
jegyzőhöz lehet fordulni birtokvita ügyében. Először próbáljon meg beszélni mégegyszer a szomszéddal. 

- Katonatelepen egyes telektulajdonosok közvetlenül a szilárd útburkolat mellé sövényt, fákat, követ tesznek. Így a kö-
zlekedést jelentősen akadályozzák. 
- Jogszabály szerint a burkolat szélétől -közlekedésbiztonsági előírás- 1 métert el kell hagyni, ez után jöhet a csapadékgyűjtő 
árok is. A fenti gyakorlat esetleges baleset veszélye elsősorban a gyerekeket fenyegeti. Az okozó komoly erkölcsi és jogi 
felelősségrevonással kell számoljon. 

- Közterületen levő nyárfák ősszel több teherautónyi falevelet hullajtanak. Eltakarításáról senki sem gondoskodik. Al-
kalmanként 10 zsákra való falevelet gyűjtünk az előttünk levő közterületről. 
- Ha a város a telektől 4 méteres sávig előírja a tulajdonosnak a tisztántartási kötelezettséget, akkor erkölcsi kötelessége 
(az önkormányzatnak)  a további belterületek hasonló tisztántartása. Mindemellett a közterületről begyüjtött biomassza 
tömeg saját (lakossági) komosztálóban felhasználható és hasznosítható. Olcsóbb és környezetkímélőbb a műtrágyánál. Ne 
feledjük, naponta több hektár terület válik hazánkban terméketlenné elsősorban a szerves tápanyagutánpótlás hiánya és az 
öntözés szikesítő hatása miatt. 
Köszönöm észrevételeit, közérdekű felvetéseit. Kérem a Tisztelt Olvasókat, Önök is osszák meg közérdekű gondolatai-
kat, kérdéseikt. Név és cím a szerkesztőségben.    Kohajda László önkormányzati képviselő

Kecskemét Gazdasági programja
A négyéves politikai ciklus elején törvényi előírás szerint  el 
kellett volna készíteni a város 4 évre szóló gazdasági pro-
gramját. Ez nem történt meg, a mulasztásos törvénysértés két 
éve tart már. Még az idei év elején adott a polgármester meg-
bízást a Városfejlesztő kft-nek 10 millió Ft.os nagyságrend-
ben, hogy készítse el a programot. A vitaanyagot a város 
lakóival a város vezetése nem kívánja megosztani. Az anyag 
legfontosabb jellemzői: nem beszél arról, hogy az uszodaépí-
tés és a kötvénykibocsátás miatt adósrabszolgaságba került 
város hogyan lábalhatna ki az adósságspirálból. Növeke-
déspárti filozófiát vall. A lokális megerősödés, az önellátó 
képesség növelése nem cél, a város Mercédes függősége fog 
erősödni előreláthatólag. 


