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Ha kérdezni szeretne Kecskemét, 
ma már az is TÖRVÉNYSÉRTŐ!

Vissza az 1848 előtti feudalizmusba!
Bizonyára értesült sok kedves olvasónk arról, 
hogy az ezeréves Magyaroroszág történelmé-
nek legnagyobb beruházása az elmúlt hetek-
ben üttetett nyélbe.  
Igen, ez a 3700 milliárd forintos költségvetésű Paksi 
atomerőmű bővítése. Joggal merül fel - főleg így, leg-
szentebb szabad-
s á g ü n n e p ü n k 
közeledtével - a 
közélet felé fogé-
kony állampol-
gárban a kérdés: 
milyen pénz-
ügyi kockázata, 
hozadéka van a 
beruházásnak? 
Milyen környe-
zeti, egészség-
ügyi kockázatok 
lehetnek? Erről 
azonban sem 
háttértanulmá-
nyokban, sem 
a Parlamenti döntést előkészítő dokumentumok-
ban, sem a Blikk hátsó borítóján nem közöl sem-
mit a jelenleg 2/3-ban lévő hatalom. Efféle informá-
ció éhségtől vezérelve kérte a rendkívüli közgyűlés 
összehívásást Kecskeméten a teljes ellenzék és az 
egyszem független képviselő. Zombor Gábor össze is 
hívta a testületet február 5.-ére. Mielőtt érdemben el-
kezdődött volna az ülés, a törvényesség őre, Dr. Határ 
Mária jegyző asszony kért szót. Elmondta, hogy az új 
önkormányzati törvény értelmében nem tárgyalhat 
a Kecskeméti Közgyűlés a közelünkben lévő, majdan 

bővítendő atomreaktor sem környezeti, sem egész-
ségügyi, sem pénzügyi kérdéseiről.
A kormányoldali többségű Kecskeméti Közgyűlés 
úgy döntött, hogy az ország első számú közszolgájá-
tól, a miniszterelnöktől nem kérdez rá hivatalosan a 
fentiekre és nem áll ki 110 ezer lakosáért. 

Négy évvel ez-
előtt éppen a 
mostani minisz-
terelnök hírdette 
meg a nemze-
ti konzultációt, 
ahol bármelyik 
állampolgár te-
hetett fel kérdést, 
mondhatott vé-
leményt Orbán 
Viktornak. Pár 
év leforgása alatt 
eljutottunk oda, 
hogy egy 110 ezres 

Megyei Jogú Város első számú döntéshozó testü-
lete nem kérdezhet, nem kérhet még tájékoztatást 
sem. 
Hiába jött hajdani márciusi ifjaink szabadságigényét 
idéző javaslat: törvény előtt méressük meg, hogy nem 
lehet kérdezni, tájékoztatást kérni egy ilyen fajsúlyú 
ügyben. A városvezető koalíció bátorsága ennél jóval 
mértéktartóbb volt: saját magunknak megszavazták 
azt, hogy nem kérdezünk, hanem hallgatunk és nye-
lünk. 
Szabadság?  Egyenlőség?  Testvériség?
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Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szer-
ződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi ne tud-
hassuk meg hogy  pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják 
az életünket és pontosan milyen gazdasági számítások alapján 
várhatjuk Magyarország gazdasági fölemelkedését,  vagy ép-
pen meggyengülését.  Ez a mi életünk! Ez nem a kormány biz-
nisze! Ez a mi életünk, kedves barátaim. És aki elveszi tőlünk és 
a választott képviselőktől a valóság megismerésének jogát,  48 
órával az aláírás előtt jelenti be, hogy egyáltalán valami készü-
lődik, az valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos 
rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szem-
ben! 
(Orbán Viktor 2008. február 28. az országjáró kampány rákosmenti 
állomása. )
6 év múlva, amikor Orbán be-
jelentés nélkül aláírta a szer-
ződést az oroszokkal, utólag 
szavaztatta meg a 2/3-os több-
séggel az erről szóló törvényt. 
Különös pikantériája, mitöbb 
perverziója a hatalomnak, 
hogy sem Orbán 
Viktor, sem a pénz-
ügyminisztere, Varga 
Mihály, sem Lázár Já-
nos, sem Navracsics 
Tibor, sem Semjén 
Zsolt,  nem vett részt 
a szavazáson. A gombnyomo-
gató droidok, a szavazógép 
elvégezte a piszkos munkát a 
parlamentben. Talán az sem 
véletlen, hogy Gyurcsány és 
Mesterházi is az üléstermen kí-
vül tartózkodtak.  

Zombor Gábor országgyűlé-
si képviselő és polgármester 
szakmapolitikai érveket nem 
sorakoztatott fel. 
Úgy nyilatkozott, hogy ő azért 
fogja megszavazni (már meg-

történt) az oro-
szokkal kötött 
szerződést és a 
paksi atomerő-
mű bővítését (ha-
tástanulmányok, 
szakértői vélemé-

nyek, kockázatelemzés nél-
kül) , mert bízik a kormány-
ban. Trafikmutyik, pályáztatás 
nélküli furcsa földosztások, 
közgépes állami megbízások 
után...

Az Orbán kormány megpuccsolta önmagát

-Hogyan lehet hittan-
ból kegyelem kettest 
kapni? 
-Úgy hogy nem tudja, 
de hisz benne.
(Kőhalmi)

Tudta-e?
1, A tervezett atomreaktor bővítés árából 
minden család kaphatna egy 1 kw-os nap-
elem rendszert, mellé egy másik egy ki-
lowattos szélkereket. Ezek többet termel-
nénk, mint Paks II. és a megtermelt áram 
gyakorlatilag ingyen lenne. 
2, Az atomreaktorok magas intenzitású 
rádióaktív hulladékának lebomlása meg-
haladja a 30 000 évet. Ezt a hulladékot a 
föld alatt tárolják. 
3, Az Orbán által aláírt szerződés 4. cikk 
4. pontja szerint a magyar villamosenergia 
árát Moszkva fogja diktálni.
4, A németek az előző választásokon olyan 
nyomást gyakoroltak a kormányukra, 
hogy Merkel atomstopot hírdetett.

5, Az energiapolitika két alappillére a meg-
újulók használata és a takarékosság. Az 
energiaárak csökkentése nem ösztönöz ta-
karékosságra, viszont az energiatakarékos 
eszközök támogatása annál inkább. 
6, A 2020-as években eléri a világ az 
uránkitermelési csúcsot. Innentől kezd-
ve keresleti piac fog kialakulni. Ekkor áll 
üzembe Paks 2.

A Szemezgető 2014. tavaszi melléklete Ángyán József V. jelentése. 
Döbbenetes adatok, elképesztő állapotok, amit a tanulmány bemutat. 
Kérjük, szánjanak rá egy kis időt. Sokat fog segíteni a tisztánlátásban! 
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Katonatelep településrész 3.430.000.- Ft
Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány támogatása:      1.680.0000.-Ft
•	 Szüreti	nap	megrendezése:	420.000.-	Ft
•	 Zsigmond	Ferenc	ösztöndíj	program	támogatása,	Mathiász	János	és	Katona	Zsigmond	emlékének	ápolása,	Katona	Zsig-
mond Emlékpark fejlesztése: 300.000.- Ft
•	 Nemzeti	Együttműködési	Alap	pályázati	önrész	biztosítása:	200.000.-	Ft
•	 Jegenyefa	utcai	sportpálya	és	közösségi	tér	építéshez	szükséges	anyag,	munkadíj	költséghez,	valamint	pályázati	önrész	
biztosításához, termelői piac (rész) kialakításához 760.000.- Ft
- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület támogatása:             590.000.- Ft
  (működési költség: I. részlet: I. félévre terjedő időszakra: 295.000.- Ft
                              II. részlet: II. félévre terjedő időszakra: 295.000.- Ft;
- nyomdai költségek biztosítása közérdekű kiadványokhoz           200.000.- Ft
  (Szemezgető c. közéleti újsághoz)
- Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása           250.000.- Ft
   (játszótéri eszközök, kerti bútorzat)
- Katonatelepi Óvodásokért Alapítvány támogatása            250.000.- Ft
  (játszótéri eszközök, kerti bútorzat, kerítéselem csere)
- lakossági komposztálóhoz faanyag, valamint a komposztálást segítő effektív mikroorganizmus készítmény (max. 100 liter), 
komposztálás-lakossági képzés a helyben történő komposztálás segítésére         
        100.000.- Ft
- intézményi, illetve közterületekre kerttervezés és tájfajta növények
  beszerzése                 160.000.- Ft
- MED-S-K Betegségmegelőző Gyógyító Bt. (6000 Kecskemét, Zsigmond F. utca 25/a részére, a tulajdonában álló katonatelepi 
gyermekorvosi rendelőbe bútorzat beszerzésére (pelenkázó asztal, egyéb bútor)        
        120.000.- Ft
- Őszirózsa Nyugdíjas Klub működési költség támogatása              80.000.- Ft
(Nyugdíjasok Országos Szövetsége)

A városrészi önkormányzat idei pénzkeretének felosztása

Kedves Katonatelepen élő fiatalok és idősebbek!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni a Katonatelepen 
működő nyugdíjasklub létezéséről, működéséről, 
tevékenységéről. Kilenc éve működik a Mathiász 
János Általános Iskolában az Őszirózsa Nyugdíjas-
klub.
Tanévben hetente egy 
alkalommal találko-
zunk pénteki napokon 
délután 3-6 óra kö-
zött. Ez időben beszél-
getünk, szép magyar 
nótákat énekelünk, 
főzési recepteket osz-
tunk meg egymással, 
kártyázunk, társasjáté-
kozunk.
Volt egy jól működő 
nótakörünk. 
Sajnos a kevés létszám miatt ez megszűnt. 2013-ban, 
de 2012-ben is különböző eseményeken vettünk 
részt.

 –  egy iskola- egy klub tudáspróbán vettünk részt a 
diákokkal.

 –  tartjuk a kapcsolatot az iskola vezetőivel és diák-
jaival.

 –  a városi rendezvényeken (pl: Hírös Hét rendezvé-
nyein, múzeum látoga-
táson, nóta műsoron, 
versmondó versenyen, 
humorfesztiválon) vet-
tünk részt, illetve lép-
tünk fel. Helyhiány 
miatt itt mindent nem 
tudok felsorolni, de ha 
a fentiek felkeltették az 
olvasó érdeklődését, ak-
kor várjuk megjelenését 
az iskolában. 
Heti 3 óra kikapcsolódás 
kellemes időtöltés lesz.

Szeretettel várjuk a leendő klubtagokat.  
    Őszirózsa Nyugdíjasklub 

 Őszirózsa Nyugdíjasklub



A katonetelepi intézmények  
kiválóan teljesítik küldetésüket

Az óvoda Maci csoportjában boldogság van...

Az iskolában szervezett hüllőkiállítást meglátogatták
az óvodások is. 

Megújult a gyermekorvosi rendelő
Katonatelepi gyerekek és szülők nagy örömére 2013-ban lehetőségünk nyílt a gyermekorvosi 
rendelő bútorzatának megújítására. Az otthonos hangulatot sugárzó gyermekbútorok kényel-
mesebbé teszik a kicsiknek a várakozást és egyben egymással is lehetőségük nyílik barátkoz-
ni, ismerkedni. Az orvosi rendaelőben elhelyezett modern bútorok nem csak kényelmesek, 
barátságos hangulatúak,  de funkciójukban is megfelelnek egy korszerű rendelő igényeinek.
Köszönjük a szülők és gyermekek nevében a 
Katonatelepi Részönkormányzat anyagi támogatását!

   Tisztelettel: Dr. Serfőző Katalin
     MED-S-K Bt. ügyvezetője
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Gyere a Mathiászba birkózni!
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Citerások és békák a farsangon!
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Az összetartás és a hitünk ereje
Az elmúlt egy évtizedben egyre inkább elegük van az embereknek a közéletből, egyre jobban 
elfordulnak a politikától. Ezzel párhuzamosan, egyre kiábrándultabbak, hitevesztettebbek, és 
egyre inkább félnek a hatalom retorziójától, ha ki kellene állni valamiért. 
Két kiváló ellenpéldát szeretnénk bemutatni az alábbiakban, a 6-7. oldalon, valamennyiünk 
okulására. Az egyik példa arról szól, hogy hogyan álltak ki az érintettek, gyermekük rossz 
minőségű iskolai menzája miatt és milyen  módon tudtuk munkára ezáltal serkenteni a város 
vezetését. 
A másik példa azt mutatja be, hogy a rossz minőségű tanyai gyüjtőutak miatt a közgyűlés 
ülésére ellátogató tucatnyi ember hogyan tudta a város polgármesterét rávenni, hogy 8 év 
tessék-lássék gréderezés után végre komolyabb útjavítás történjen. 
Vajon meggyőzik-e ezen példák azokat, akik az előttünk álló országgyűlési választások 
kapcsán csak legyintenek: úgysem tudom egymagam megváltoztatni ezt az országot.  
Na és ha a mára már 2/3-os többsében levő elégedetlenek elmennek szavazni, és leváltják 
az őket becsapó hatalmakat? ...

Normális útjavítás lesz a borbási tanyavilágban
Több éves lakossági készülődés és nekifutás után, több évnyi interpelláció, helyszini szemle után sem lettek 
jobbak a borbási gyűjtőutak. Elszánta hát magát a borbási lakosság és eljött a március 13.-i közgyűlési ülésre. 

Bemutattam őket és az állapotokat a képviselőtestületnek. 
Íme: Sipos Józsefné férjéhez decemberben a mentőautó nem tudott kimenni. 
A Szolnoki dűlő út mellett laknak. 
Kerekes út autóját traktor húzta ki februárban. Két hétig 3 km-es vargabetűvel 
tudta megközelíteni otthonát.
Szekér József 92 esztendős. Feleségét orvoshoz vitte volna, de elakadt és trakto-
ros vonatatás kellett a továbbhaladáshoz. 
Horváth úr a Páva utcából a borbási köves út szélén a rendezetlen padka éles 
kövére hajtva defektet kapott.
Kerekes Kata a Szolnoki dűlőúton lakik. Váltócipőt kell magánál hordania, 
hogy a Kecskeméti Főiskolán ne sáros gumicsizmában jelenjen meg a reggeli 
első előadáson. 
A Labanc csald képviseletében megjelent hölgy nevében had mondjam el: a 
sáros út miatt a gyalogos közlekedés a csatornán történő átkeléssel oldható meg. 

Fazekas úr a Kiserdő és Páva utca közötti útszakaszon kisebb eső után is csak csónakkal tudná megközelíteni ingatlanát, mert hi-
ányzik a csapadékvízgyűjtő árok.
Zsíros Istvánné a Határ úton (szintén tanyai gyűjtőút) közle-
kedve februárban lábficamot szenvedett a gödrös úton. 
E bemutatás után az alpolgármester úr politikai ak-
ciónak minősítette azt, hogy választói személyesen 
megjelentek az amúgy mindenki számára nyilvános 
közgyűlésen és képviselőjük objektíven, fotós il-
lusztrációval a rendelkezésre álló 3 percben bemu-
tatta a problémát. 
A polgármester szerencsére a bölcsebb utat válasz-
totta. Nem szállt szembe választóival, a prolémát 
8  év mellébeszélés után elismerte, és megígérte, 
hogy ezúttal tisztességesen meg lesz javítva az út.
Ha hamarabb összefogtunk volna, hamarabb jött vol-
na az eredény is.   Kohajda László

„Felül a gálya (elöl, egymás mögött sorban a Fidesz-KDNP kép-
viselői) s alul a víznek árja” (hátul a borbásiak és Kohajda László 
önkormányzati képviselő) 
Nem sok figyelmet szenteltek a borbásiakra.  Legelöl (balra) annak 
a bizottságnak az elnöke, akinek év elején fel kellett volna osztani a 
rendelkezésre álló 350 milliós útjavítási keretösszeget. A pénz azóta 
sincs felosztva, az elnök úrrezzenéstelen arccal hallgatta végig a 
beszámolót...



Szemezgető       -7-     2014. március  

Normális ételt 
fognak kapni 

a gyerekek
Az elmúlt 4 évben har-
madszor futunk neki 
interpellációval/indít-
vánnyal a közgyűlésen 
a menza ügynek. Nem 
akarnak javítani az ille-
tékesek az étel minősé-
gén, mert úgy kevesebb 
rajta a haszon. 
Feltehetőleg ez az oka 
annak, hogy néha-néha 
kritikán aluli a gyerekek 
tányérjára kerülő étel. 
Kérésemre, a február 
13-i közgyűlésre egy 
ménteleki szülő behoz-
ta gyermeke két napi 
ételét, amit indítvá-
nyom bemutatásának 
részeként kóstolásra 
kínáltam fel az esetle-
gesen kételkedő képvi-
selőtársaimnak. Senki 
nem kételkedett, nem 
kóstolt. Úgy tűnik, ak-
kor mindenki tudta mi-
ről beszélünk...
Ismertettem a szülők, 
intézmények állásfogla-
lását is, nyilvánvalóan 
ők tudják legjobban, 
miről beszélünk. 
Kértem az étel mi-
nőségének javítását, 
amintamena nevű or-
szágos programban 
való részvételt is. 
A közgyűlés egyhangú 
többséggel megszavazta 
a kezdeményezést. Rá 
két hétre a polgármester 
-még közgyűlési jóvá-
hagyást sem kért- úgy 
írta alá a mintamenza 
programhoz történő 
csatlakozásunkat. 
Kohajda László

Tisztelt Képviselőtársaim!
Fél évtizedes téma már a kecskeméti közéletben a gyermekek étkeztetése. Sajnos az 
elmúlt évek figyelemfelhívásai és szülői vagy épp képviselői kezdeményezései sem voltak 
elégségesek ahhoz, hogy elfogadható étel kerüljön gyermekeink asztalára. Az elsődleges 
gond az, hogy a gyerekek nem kapják meg a csontjaik fejlődéséhez szükséges, beépülő 
kalciumot, a szervezetük immunitásához elégséges vitaminokat, a megfelelő erőnlétet ga-
rantáló vasat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, stb... Nem fejlődik megfelelően szerve-
zetük, elkeserítően nőnek a civilizációs betegségek, asztma, allergia, lisztérzékenység (!),  
mozgásszervi problémák… 
Ezek egyik alapvető okozója, a helytelen táplálkozás.
...
Az éhezést alapvetően két szemszögből szükséges vizsgálni: 
1.)Az egyik a fejadag elégtelen (kis) mennyiségére utal. Ide sorolom azt is, amikor a gaszt-
ronómiai élvezeti érték nem éri el azt a minimális küszöböt, amely legyőzné a gyermekek 
éhségét. Másszóval, amikor olyan rossz az étel, hogy a gyermek inkább az éhséget választ-
ja, de nem eszik belőle, így – jó esetben a következő étkezésig – éhes marad.
2.)A másik az, amikor az egyén kalóriában beviszi a napi szükséges mennyiséget, de 
vitaminokban, rostokban, ásványi anyagokban nem. Ezt a mai szakirodalmak minőségi 
éhezésnek nevezik.  Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy gyakran silány minőségű, alacsony 
beltartalmi értékű, fagyasztott, ill. ipari hulladéknak minősíthető félkész alapanyagokból 
készül gyermekeink étele.
1.) Gasztronómiai élvezet szempontjából az alábbi sajátosságok jellemzik a kecskeméti 
közétkeztetést: 
Forrás  a Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság honlapja:  
(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/
aktualitasok/gyermek_kozetkeztetes/bacs.html?pagenum=1   )
Összességében megállapítható, hogy a kecskeméti intézményekben tálalt ételek minősége 
az alábbi skálán az átlagos minősítést kapta: 

kiválóan megfelelt     átlag feletti ÁTLAGOS  átlag alatti nem megfelelő

A gyermekek és szüleik a kecskeméti közétkeztetés gasztronómiai értékét tekintve átlag 
alattinak minősítenek. (A véleményeket az 1. sz. mellékletben olvashatják Tisztelt Kép-
viselőtársaim. ) A minősítéseket áttekintve láthatjuk, hogy a szülőre a gyermek egészség-
ügyi kockázatának romlásán túl- anyagi többletterhet is ró a rossz minőségű közétkezte-
tés. 
Hogyan neveljünk a gyerekeinkből megfelelő egészségtudatossággal rendelkező, felelősen 
gondolkodni tudó felnőtteket, ha a személyiségfejlődés (tanulás) templomában, az iskolá-
ban, silány minőségű ételre szoktatjuk őket?
Nem lehet vitatható, hogy sürgős változtatás szükséges!
1, Indítványozom, hogy Kecskemét MJV készítsen intézkedési tervet a közét-
keztetésben jelentkező éhezés és minőségi éhezés jelenségeinek, veszélyeinek 
megszüntetésére. 
Az intézkedési terv tartalmazzon egy tudományosan, laboratóriumi mérések-
kel is alátámasztott étel-elemzést, egy kockázatelemzést a jelenlegi közétkezte-
tési szerződésünk felbontását illetve módosítását illetően, valamint az ezekhez 
kötődő intézkedések lehetőségeit, kiemelve a helyi termelők, mint beszállítók 
bevonásának bemutatását. Részletezzen továbbá egy pontos kalkulációt arról, 
hogy milyen áron, milyen minőség juttatható a közétkeztetésben részesülő 
gyermekek asztalára: más településeken (beleértve más EU tagállamok gyakor-
latait) milyen jó-gyakorlatok működnek.
2, Indítványozom, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város vegyen részt a 
minamenza programban.

Minőségi éhezés – képviselői indítvány (részletek)
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Lakossági faosztás
Folytatódik az ősszel elkezdett fásítás. 
A részönkormányzati keretből térítésmentesen biztosít a város-
részi önkormányzat 80 db, közterületre ültetendő gyümölcsfa 
csemetét. A növényanyagot aláírás ellenében lehet átvenni. 
A gyümölcsfák régi magyar tájfajták, melyek egyrészt ellenálóbbak, 
mint a napjaink piacát meghatározó hibridek, másrészt beltartalmi 
értékük (vitaminok, ásványi anyagok) jóval magasabb, s nem utolsó 
sorban ízletesebbek is e fák gyümölcsei. Felmerülhet a kérdés: akkor 
miért nem ezeket termesztik a termelők, miért nem ezek kerülnek 
az üzletek polcaira. A válasz elszomorító: azért, mert a nagy termés-

hozamú (és vegyszer-igényes)  hibridek fajlagosan alacsony árukkal 
kiszorították a piacról az alacsony terméshozamú, egyébként szemre 
kevésbé tetszetős tájfajtákat. 
A tájfajták kezdik reneszánszukat élni, hiszen egyre töb-ben gondol-
kodnak egészségtudatosabban, és egyre nő a tudatos, hazai terméke-
ket vásárlók száma is. Nem is árt a tudatosság, hiszen az energiaárak 
(és vegyszerárak)  növekedésével jelentősen meg fog változni az 
élelmiszer-ellátás. Ebből egyenlőre annyit érzékelünk, hogy rohamo-
san drágul az élelmiszer és az egyéb mezőgazdasági termékek (tüzifa, 
gyógynövények, stb.) ára... 
A faanyag átvehető: 03. 22.-én, a víz világnapján, 17-18 h között. 
Helyszín: Ág utca 36.

Lakossági komposztáló
Az idén , várhatóan a nyáron lesz lakossági komposztá-
ló térítésmentes rendelkezésre bocsátás. 
Kérem, hogy az a két lakó, akinek technikai hiba mi-
att nem tudtam visszajelezni a januári komposztáló át-
adásnál, szíveskedjék visszajelezni, mikor tudják elvinni 
a faanyagot. 
Szíves megértésüket köszönöm: 
Kohajda László, tel.: 30/813-5410

1%–köszönjük!
Katonatelepi Polgárőrség Egyesület

Adószám: 18369171-1-03
Mathiász János Általános Iskoláért 

Alapítvány
Adószám: 19048222-1-03

A Kecskemét-Katonatelepi 
Ifjúságért Alapítvány

Adószám: 18357369-1-03

Tisztelt Polgármester Úr!
A tegnapi napon Ön volt az előadója a Piarista Gimnáziumban a rezsicsökkentést népszerűsítő, a 
Fidesz propagandáját nyomatékosító pártrendezvénynek. Az eseményen megjelentek a média kép-
viselői, a helyi televízió és az önkormányzati támogatású online felületek még aznap főhírként szá-
moltak be a rendezvényről, és nincs kétségem, hogy az önkormányzat által támogatott nyomtatott 
médiumok is a jelentőségénél lényegesebben nagyobb terjedelemben fognak megemlékezni a rezsi-
fórumról.
Mondhatnánk, ez kampányidőszakban teljesen természetes, a pártok ilyenkor igyekeznek megmu-
tatni magukat. Ezzel nincsen is semmi baj. 
Azonban a tegnapi napon két másik ellenzéki párt is tartott sajtótájékoztatót, hogy programjáról, ter-
veiről információkkal láthassa el a kecskeméti lakosságot. Érdekes módon a helyi média kevésbé volt 
érdeklődő az ellenzéki sajtótájékoztatók, mint a Fidesz kampányrendezvénye iránt. Egyetlen önkor-
mányzat által támogatott médium sem jelent meg egyik sajtótájékoztatón sem, pedig papíron még 
többpártrendszer és demokrácia van, és az embereknek joguk van a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. 
Tisztelt Polgármester Úr!
Még a kétharmados többségük sem jogosítja fel Önöket arra, hogy a saját szócsövükként kezeljék 
a kecskeméti adófizető polgárok pénzéből üzemeltetett médiákat. A helyi televízió főszerkesztője 
biztosította a pártok helyi vezetőit, hogy a kampány felé közelítve minden politikai szervezetnek 
egyenlő megnyilvánulási lehetőséget biztosítanak, megjelennek a sajtótájékoztatókon. Erre az ígé-
retre is nyilván azért volt szükség, mert ciklus közben gyakran előfordult, hogy elfelejtettek kijönni 
az ellenzéki sajtótájékoztatókra. Ehhez képest az előzetes megállapodások dacára sorozatosan fordul 
elő, hogy nem jönnek ki a pártok és a képviselők sajtótájékoztatóira, kivéve természetesen a Fideszt. 
Ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy ennek mi lehet az oka. Én nem állítom, hogy maguk tiltják le 
a médiát az ellenzékről, de ha ezt akarnák tenni, akkor is pont így nézne ki a kép. Ugyanez történt a 
múlt heti rendkívüli közgyűlés tekintetében is; a jegyzői állásfoglaláson kívül semmi nem jelent meg 
az ülésről, pedig közel két óra hosszát vitatkoztunk a paksi bővítés következményeiről. 
Ne maguk döntsék el, hogy a kecskeméti lakosságot mi érdekli; a rezsiharc, vagy teszem azt egy 
olyan ellenzéki indítvány bemutatása, ami egyébként képes lenne megoldani hosszú idő óta gyűrűző 
problémákat. Egy ilyen indítványt mutattunk be tegnap, remélem a mai napon Polgármester Úr és a 
kormánypárti képviselők támogatni fogják.
Tisztelt Polgármester Úr!
Ön nem csak a Fidesz szavazók polgármestere. Az ellenzéki érzelmű kecskeméti embereknek is a 
polgármestere. Az kecskeméti ellenzéki képviselőknek is a polgármestere. Önnek is és mindnyájunk-
nak morális kötelessége megvédeni a sajtószabadságot és a független tájékoztatást. Mint ellenzéki 
érzelmű kecskeméti polgár, és mint ellenzéki képviselő kérem Önt és minden kecskeméti politikus 
társamat, hogy abban legyen érdekelt mindenki, hogy a helyi média független legyen, hogy a kedves 
nézőknek és olvasóknak meg lehessen a választási lehetősége, hogy ne csak a kormánypárt hírei je-
lenjenek meg az önkormányzati támogatású lapokban, televízióban és honlapokon, mert a jelenlegi 
kecskeméti média helyzet aránytalan és torzító. Köszönöm!

Jó ez a bor, hogy ekkora 
cégér kell neki?

Pedig még a villany-
számla is kötelező 

Fideszreklám (ld. rezsi-
csökkentés)

A Fidesz már most többet köl-
tött a kampányra, mint a többi 
nagy párt összesen
Megjelent a Transparency In-
ternational, a K-Monitor, az 
Átlátszó és az OSI közös pro-
jektje, ahol egy folyamatosan 
frissített grafikonon nézhetjük 
meg,mennyit költöttek eddig 
a pártok a kampányra. A leg-
többet, több mint kétmilliárd 
forintot, a Fidesz költötte. Ami 
meglepő, hogy a Jobbik majd-
nem annyit költött, mint az 
Összefogás pártjai. A Fidesz-
nél egyébként összeadva szá-
molták a párt, a kormányzat és 
a békemenetes CÖF költéseit. 
Bár maga a párt is többet költ 
mindenkinél.
Forrás: http://444.
hu / 2 0 1 4 / 0 3 / 1 7 / a - fi d e s z -
mar-most-tobbet-koltott-a-
kampanyra-mint-a-tobbi-
nagy-part-osszesen/ 

Médiaegyensúly Kecskeméten
Kriskó Dávid napirend előtti felszólalása

„S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt?”

(Arany János, a Walesi bárdok részlet)


