
Beszámoló az Egészségügyi Központ 2003. évi 
munkájáról, a megvalósult fejlesztésekről 

 Amint azt mindannyian tudjuk, 
Magyarországon a helyi önkormányzati rendszer 
bevezetése óta, az egészségügyi ellátás 
önkormányzati kézbe került. A rendelkezésre álló 
szűkös pénzügyi keretek miatt a 
társadalombiztosításon belül a kassza zárt rendszere 
csak torzult formában teszi illetve tette lehetővé a 
pénzügyi szabályozók és a gazdasági 
automatizmusok bevezetését. Ezzel behatárolt a 
működésre fordítható pénzforrás, ez a finanszírozási 
rendszert igen nehéz helyzet elé állította a 2003. 
évben az intézményt, mint szolgáltatót, és ezzel 
párhuzamosan az önkormányzatot, mint fenntartót. 
Az önkormányzat az idén ismételten erőteljesen 
megfinanszírozta a 4 telephellyel működő 
intézményt, így a működő képesség fenntartható 
volt. Az alapellátásokról, mint első szintről 
elmondható, hogy a 3 családorvosi praxis „a 
közalkalmazotti jogviszonyban lévők” a TB 
bevételeikből eltartják magukat. 2003. évben a 
zárszámadás után a képviselő testületi határozattal 
már harmadik alkalommal vehették igénybe TB 
pénzmaradványukat (munkaruha, eszközbeszerzés, 
jutalom). 
 Védőnői szolgálattal kapcsolatban, ebben 
az évben műszerek beszerzésére nem került sor, 
működésük biztosítva volt. A járóbeteg ellátással 
kapcsolatosan elmondható, hogy működésük 
zavartalan, és rendkívül magas betegforgalmat 
bonyolítottak le, mind a reumatológia, 
belgyógyászat, ultrahang, nőgyógyászat, 
laboratórium, fiziotherápia, gyógytorna 
szakterületen. Az ultrahang szakellátás 
vonatkozásában az új eljárás befogadás 
finanszírozására nyújtottunk be pályázatot az OEP 
felé. Ezen kívül ESZCSM-hez igénybejelentést 
tettünk korszerű képalkotó diagnosztikai berendezés 
támogatására, ez alatt a diagnosztikai ultrahang 
készülék cseréjét értem egy modernebb felső 
kategóriás vizsgáló berendezésre. A két pályázat 
elbírálási ideje 2004. tavasza lesz. 
 2004. januártól a nőgyógyászati 
szakrendelésen Dr. Pusztai Zoltán rendelési ideje 
megváltozik, csütörtöki napokon délelőtt 8 órától 
12 óráig tart. 
Mammográfiás szűrés Kecskeméten behívásos 
protokoll szerint! 
 
 Új szolgáltatóként Dr. Rónáné Dr. 
Buláth Zsuzsanna kezdte meg tevékenységét, 

foglalkozás egészségügyi üzemorvosként. 
Rendeléseit a Kossuth L. u. 7. sz. alatti családorvosi 
rendelőben végzi. 
 2004. évtől megkezdi tevékenységét a 
PRIMA-PROTETIKA Gyógyászati 
Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft., 
kéthetente csütörtöki napokon ortopédiai szakorvosi 
rendeléssel és gyógyászati segédeszközök 
méretvételével, próbájával és átadásával. A 
szolgáltatás a Kossuth u. 2. sz alatti rendelőben 
illetve a fiziotherápia helyiségében lesz napi 3 
órában. A szakellátás ingyenes! 
 Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy ünnepek alatt a sürgősségi Központi Ügyeleti 
Szolgálat a következőképpen alakul: 
2003. december 
 22-23.: munkanap 
 24-28.: 24 órás ügyelet 
 29-30.: munkanap 
 1-2004. január 1.: 24 órás ügyelet 
 2004. január 2.: munkanap 
A központi ügyelet telefonszáma: 351-222, 550-
156, 550-157, ezt fontosnak tartom megemlíteni, 
mert az utolsó telefonkönyvben tévesen szerepelteti 
a kiadó. 
Az ünnepek alatt a rendelések, szakrendelések 
szünetelnek, a két ünnep közötti időszakban a 
fiziotherápia, laboratórium szünetel. 
Kívánok minden egészségügyi dolgozó nevében jó 

egészséget, békés boldog ünnepeket! 
 Forgóné Török Judit 
 Intézményvezető 
 

Gyógyszertárak nyitvatartása: 
  nyitás zárás ügyelet 
2003. December       

29. Hétfő 8:00 18:00 Sz.szállás 0-24h 
30. Kedd  8:00 18:00 Sz.szállás 0-24h 

31. Szerda  9:00 12:00 Sz.szállás 0-24h 
2004. Január       
01. Csütörtök zárva újév Sz.szállás 0-24h 

02. Péntek 9:00 12:00 Sz.szállás 0-24h 
03. Szombat 9:00 12:00 12:00-14:00 
04. Vasárnap    zárva 08:00-13:00 

05. Hétfő 8:00 18:00 Tass 18:00-21:00 
06. Kedd 8:00 18:00 Tass 18:00-21:01 

07. Szerda 8:00 18:00 Tass 18:00-21:02 
08. Csütörtök 8:00 18:00 Tass 18:00-21:03 

09. Péntek 8:00 18:00 Tass 18:00-21:04 
10. Szombat 9:00 12:00 Kálvin tér 12:00-14:00 
11. Vasárnap zárva Kálvin tér 08:00-13:00 



 

ADÓRENDELETEINK 
Kunszentmiklós Város illetékességi területére érvényes helyi adózási rendről, szabályairól, az adó mértékéről 

Kunszentmiklós Város Képviselő testülete 2003. december 11-i ülésén az alábbiak szerint módosította a 
kormányrendeletek alapján az önkormányzati adórendeleteket: 

 
Telekadó: 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő 
beépítetlen belterületi földrészlet (telek). 
Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe. 
Az adó mértéke:  
 a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke után  
 24,- Ft/m2 
nem üzleti célú telek után   6,- Ft/m2 

Kedvezmény: a 70. életévüket betöltött adózók a következő év 
január 1-től 50 %-os kedvezményben részesülnek. 

Megszűnt a kedvezmény azon beltelki ingatlanok után, 
amelyek az építési hatóság véleménye szerint nem minősülnek 
építési teleknek és kizárólag mezőgazdasági célra használhatók 
(Szippankó földek, Kelemen földek). 
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
Adókötelezettség kiterjed: a város közigazgatási területén lévő, 
magánszemély(ek) tulajdonát képező építményre, valamint a 
nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogára. 
Az adó mértéke:  7.000,-Ft/év/ingatlan. 
 
Kedvezmény: a 70. életévüket betöltött adózók a következő év 
január 1-től 50 %-os kedvezményben részesülnek. 
 
Helyi iparűzési adó: 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó 
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 
Az adó mértéke:  az adóalap 2 %-a. 

Ideiglenes tevékenység esetén: 
piaci és vásározó kiskereskedelem esetén:  1.000,- 
Ft/nap 
egyéb ideiglenes tevékenység esetén:   
  3.000,- Ft/nap 
2003. december 31. napjával megszűnik  a munkavállalók 
utáni havi 10.000,-Ft, illetve tanulók után a havi 5.000,- Ft 
adóalapcsökkentő kedvezmény. 
 
Gépjárműadó: 
2004. január 01-től megszűnik az adóbevalláson alapuló 
adókivetés. A jövőben az adóztatás hatósági 
nyilvántartáson alapul. Az új tulajdonosnak az 
Okmányirodánál kell bejelentenie a tulajdonjogát, ez a 
bejelentés adóbevallásnak minősül. A hatósági nyilvántartásba 
bejegyzett személy tekintendő az adó alanyának. Megmarad 
az adóbevallási kötelezettség az adómentes adóalanyok 
esetében. 
 
Az adó mértéke kormányrendelet alapján: minden 
megkezdett 100 kg után 1.200,- Ft. 
 
Megszűnik  a motorkerékpár, sátras utánfutó, lakópótkocsi, 
lakóautó tételes adóztatása.  

2004. január 1-től a gépjármű saját tömege 
figyelembevételével kell megállapítani az adót. 
 

Felhívás! 
 
FELHÍVJUK A TELEKADÓ FIZETÉSÉRE 
KÖTELEZETTEK FIGYELMÉT, HOGY 2004. 
JANUÁR 01-i ÁLLAPOTNAK MEGFELEL ŐEN ÚJ 
BEVALLÁST KELL TENNIÜK A TELEKADÓ 
MEGÁLLAPÍTÁS CÉLJÁBÓL 2004. január 31-ig. 
Szíveskedjen a Városháza 13. sz szobájában a bevallási 
nyomtatványt kitölteni. 
 
Az adózást érintő mindennemű változást (ingatlan vétel, 
eladás, építés, átépítés) az adóévet követő év január 31-ig 
az önkormányzati adóhatóságnál be kell jelenteni. 
 
Az ingatlanok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Adózók 
figyelmét arra, hogy a Földhivatal az adóhatóság részére 
nem küld értesítést a tulajdonos változásról, ezért 
mindenképpen az adózót terheli a bevallási kötelezettség. 
 
Adófizetési határidők: 
 
A telekadót, a magánszemélyek kommunális adóját, a 
gépjárműadót évente kétszer, 2004. március 16-ig, illetve 
szeptember 15-ig kell megfizetni az adóhatóság értesítése 
alapján. 
 
A helyi iparűzési adóelőleget az előző fizetési meghagyás 
alapján 2004. március 16-ig kell megfizetni. A 2003. évi 
bevallást 2004. május 31-ig kell benyújtani, és az 
adókülönbözetet befizetni. A 2004. évi II. félévi 
adóelőleget a 2003. évi elszámoláskor megkapott fizetési 
meghagyás alapján 2004. szeptember 15-ig kell megfizetni. 
 
A fizetési határidők elmulasztása esetén késedelmi pótlék 
kerül felszámításra. A bevallási határidők be nem tartása 
mulasztási bírság kiszabását vonja maga után. 
 
Bízva abban, hogy ez a rövid tájékoztató segítségére szolgál, 
megértő közreműködését és az előírások betartását kérjük. 
 
Kellemes ünnepeket, és eredményekben gazdag sikeres 
esztendőt kíván: 
  
 Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal 
  Adóosztály



 

Beszámoló a Miklóssy János Sportközpont 2003. évi munkájáról 

 A Miklóssy János Sportközpont Tanuszodájának fejlesztése ebben az évben is haladt előre 
egy lépést. Pályázaton nyert pénzből sikerült megépíteni egy szabadtéri WC-t, amely nem csak az időseknek, 
hanem a mozgássérülteknek is nagy könnyebbséget nyújt, hiszen így nem kell az épület öltözőihez vezető lépcsőt 
folyton megmászniuk, kisseb-nagyobb gondjaik miatt. A gyermek-pancsoló medence vízforgató berendezéssel 
lett ellátva, amely immár megfelel a kor követelményeinek, illetve a gyermekek igényeit is remélhetőleg ki fogja 
elégíteni. Az ízléses kültéri szeméttárolók vásárlása, illetve a kerítés újrafestése esztétikailag mindenképpen 
pozitív képet eredményezett. Ha a realitás talaján akarunk maradni, akkor a jövőben is kizárólag pályázati 
segítséggel tudunk fejlődni, de elképzeléseim szerint a következő évben egy kisebb fajátszótér kerülne az uszoda 
medencéi mellé. 
 A lebonyolított Repülő Modellező VB nem csak a fürdő, hanem az egész város életét 
felpezsdítette, amit a nyár végén megrendezett Zenekari Fesztivál követett. Ez utóbbi első ízben került 
megrendezésre, de a tervek szerint lesz folytatás. 
 A Sportcsarnok teljes külső festése, melegvizes fővezetékeinek cseréje, illetve további 
kisebb-nagyobb karbantartása került elvégzésre, amellyel továbbra is igyekszünk megfelelő és színvonalas 
körülményeket biztosítani a város tanulói, illetve sportolói számára.  
 Az egyesületek bajnokságai mellett a saját rendezésű sportprogramok is népszerűek, gondolok 
itt a Jubileumi Kosárlabda Fesztiválra, Amatőr és Profi Teremlabdarúgó Tornákra, utánpótlás tornákra. A Fitness 
Club népszerűsége sem csökkent, sőt stabilabb vendégkör alakult ki ebben az évben a korábbiakhoz képest.  
 A nyári edzőtáborok száma sajnos egy kicsit elmaradt az előző évhez képest – minden 
bizonnyal az egyesületek anyagi gondjai miatt – de a csapatok, edzők érdeklődéséből kiindulva a következő 
évben talán még többen kezdik nálunk a felkészülést. 

Ezúton szeretném megköszönni az intézmény dolgozóinak odaadó munkáját! 

Kívánok mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket, békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt! 

Sértő Róbert igazgató 

Előzetes a következő számunkból: 

• Kunszentmiklós Város Képviselő-testület mellett működő állandó bizottságok év végi 
beszámolója 

• Aktuális képviselő-testületi határozatok 
• Változások a szociális segélyezésben 

• Puszta Rádió bemutatkozása 

Kiadványunk letölthető a www.kunszentmiklos.hu oldalról!!! 

Észrevételeikkel keressék meg szerkesztőségünket a 76/351-014-es telefonszámon. 

 

 



 

Bemutatjuk az Önök Segítőtársát: A Felső-Kiskunsági Közösségi  
 Munkások Egyesülete  

  és Kunszentmiklósi Fogyatékosokért  
 Alapítvány 

6 fő mentorral 7 településen folytat álláskeresést segítő mentori ügyfélszolgálatot. 
 Heti értekezlet formájában, értékeljük munkánkat, kiosztjuk a feladatokat, 
megbeszéljük problémáinkat, és megtervezzük a következő lépéseket. 
Szakmailag teljes összhangban dolgozunk. 
 Ahhoz, hogy sikeres eredményeket érjünk el a munkánk során, elengedhetetlen a 
közös szakmai munka megbeszélése, az információk cseréje. Kunszentmiklós vonatkozásában 
Bődi Szabolcs polgármestertől ezt minden alkalommal megkaptuk, megkapjuk. 
 Volt olyan település, ahol a kábeltévét is igénybe tudtuk venni, a többi helyen pedig 
a jól bevált módszerrel telefon, plakát, szórólap, szájhagyomány és főleg levelezés útján értük 
el ügyfeleinket. 

A szakmai munkán kívül elengedhetetlen, hogy emberként is segítsük egymást! 
� Ebben az évben november 30-ig ügyfeleink száma: 1082 fő. 

� Sikeresen munkába helyeztünk: 201 főt! 
 Sikernek számít, mivel ezeknek a munkavállalóknak nagyobbik része nem 
iskolázott, elhelyezésük igen nehézkes. Duplán sikernek számít, mivel tartósan ott dolgoznak, 
és ebből adódik, hogy az új munkavállalók, munkát keresők, egyre nagyobb bizalommal 
fordulnak hozzánk segítségért! 

� Képzésbe helyeztünk: 43 főt!  Aminek nagyon örülünk, hogy a saját problémájuk 
mellett vállalják a tanulást, hogy képezzék magukat! Ez nem csak a mi eredményünk, 
hanem a képzésbe vont ügyfél eredménye is! 

� Munkáltatói kapcsolataink száma: 20, melyből november 30-ig 3 új tartós 
munkáltatói kapcsolatot sikerült létrehozni. 

Az elkövetkezendő időszakra is ilyen hatékonyan szeretnénk dolgozni, hogy a vállalt 
feladatokat, célokat sikeresen teljesíthessük! 

Mindenkinek nagyon boldog, békés karácsonyt, sikerekben gazdag boldog új évet, 
a munkához kitartást, erőt és jó egészséget kívánunk! 

  

RÁDIÓ KUNSZENTMIKLÓSON!!! 
 Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Felső-kiskunsági Közösségi Munkások 
Egyesülete megnyerte az ORTT által kiírt pályázatot kisközösségi rádió létesítésére 
Kunszentmiklóson. 
Az elindítandó közösségi rádió neve: Puszta Rádió Kunszentmiklós 
 
A Puszta Rádió heti három nap (kedd, 
csütörtök és vasárnap) négy illetve öt órás 
magazin jellegű műsorszolgáltatást tervezi. 
Az adásidőnk alatt riport bejátszások, 
telefon és rögzített interjúk, 
stúdióbeszélgetések lesznek hallhatóak, 
melyek segítségével a célcsoportunk 
számára tájékoztatást nyújtunk a helyi és 
kistérség településeinek aktuális témáiról, 

az öntevékeny közösségek cselekvési 
folyamatairól és főként az ifjúsági 
önszerveződések kibontakozásának fontos 
szerepéről. Az Egyesület várja azokat a 
helyi és nem helyi önkéntes embereket, 
akik kedvet éreznek az e típusú 
tevékenységhez, műsorok szerkesztéséhez, 
riportok készítéséhez. (Bővebben 
januárban.) Érdeklődni lehet:20/362-7336



 

JÓLÉTI RENDSZERVÁLTÁS 

 Januártól 1200 forintra emelkedik minden megkezdett 100 kg után a gépjárművek súlyadója. Az egész 
országban. Minden településen. A nagyvárosokban éppúgy, mint a kisebbekben, a községekben szintén és nem maradnak 
ki ebből a tanyavilág legeldugottabb zugai sem. Nincs kibúvó – országos törvényről lévén szó – mindenkire nézve 
kötelező a dolog, mert Kormány Bácsi így döntött ( Medgyessy Bácsi, Kovács Bácsi, Kuncze Bácsi és a hatalom többi 
bácsija és nénije). Helyi adóról lévén szó eddig az önkormányzatoknak volt némi beleszólásuk a súlyadó mértékébe, de 
mostanra más egyebekkel együtt ez a joguk is megszűnt. Ha országunk dicső vezérei azt mondják 1200, akkor annyi és 
kész. Nincs duma. Ha az önkormányzatokat egyre inkább sarcolják és egyre több dologban a döntési jogukat is 
megvonják, akkor hova- tovább értelmét vesztik a választott képviselőtestületek. 
 Szükségtelenné válik a helyi vezetés, mert gúzsba kötött kézzel a legjobb karmester sem képes vezényelni. Ha 
az állam egyre inkább elvonja a helyi forrásokat, hogy ő oszthassa szét azokat újra, (vagy megtarthassa magának) és egyre 
több jele mutatkozik a települési önállóság korlátozásának, akkor itt valami nincs rendben. Ha az önkormányzatok 
harmada máris fizetésképtelen és a jövő évi áremelkedések és további megszorító intézkedések következtében ez az arány 
könnyen elérheti a dupláját is, akkor felmerül a kérdés, hogy dicső kormányunknak mi a célja a települések 
ellehetetlenítésével és miféle „megoldásokban” gondolkodik? Talán minisztériumi csődbiztosokat jelöl ki mindenhová? 
Lehetséges. Netán a kinevezetteknek tanácselnök lesz a nevük?! Minden lehetséges. Ez a megoldás legalább kétezer, 
nagyszerű és minden körülmények között lojális elvtárs számára biztosítana pompás állást. Persze csakis acélidegzetű és 
hihetetlenül nagy munkabírással rendelkező káderek jöhetnének számításba. Mert hát nem semmi dolog földig hajlongva 
végrehajtani a felülről jövő akár legbugyutább utasítást is, lefelé pedig mindig mosolyogva elhitetni a feketéről is, hogy 
fehér. 
 Rémálom? Lehetséges, hogy az, de a mostani folyamatokat elemezve sok minden eszébe jut az embernek. 
Például, ha azt látja, hogy oktalanul is belerúgnak a demokratikus intézményekbe. Márpedig belerúgnak.  
 Egyre-másra olvasom a kormánynak behódolt sajtó hasábjain, hogy ez meg az az önkormányzat 1200 forintra 
emelte a súlyadót. A fenét emelte. A kormány emelte, de milyen jól esik ezt is másra kenni. Ne Meggyesiéket szidja még 
ezért is a nép. Szidja az őket mostanában épp eleget. Ilyen alapon előbb-utóbb az is kiderülhet, hogy az összes ár, áfa, 
járulék, adó és kamatemelést is azok a gátlástalan és piszok önkormányzatok követték el. A kormány pedig fehér, mint a 
frissen esett hó és persze ártatlan, mint a ma született bárány. Ők semmiről nem tehetnek. Az ország siralmas 
gazdaságáért, az eladósodásért, az elszegényedésért, a katasztrófális állammháztartási hiányért, egész ágazatok 
összeomlásáért, a megduplázódó inflációért cseppet sem felelősök.  
 A minap azt nyilatkozta egy fő szocialista a rádióban, hogy ezeknek mindnek a Fidesz az oka. Ugye ezt viccnek 
szánták? Ilyen baromságot már nem vesz be a magyar polgár két évvel a választások után. Ennyire nem hülye. Persze más 
bűnbakokra is gyakran hivatkoznak. A bajok okozói között ott vannak az Unió elvárásai, a világgazdasági helyzet, az 
aszály, az árvíz, a kemény telek, a terrorizmus veszélye, stb. csak éppen a saját tehetetlenségükről nem esik szó. 
 Negyven évig ezt tették. Mindig hivatkoztak valamire. Más országok persze fejlődnek rendületlenül és elhúztak 
mellettünk. Könnyű nekik. Hozzájuk bizonyára nem gyűrűzik be folyton a világgazdasági válság és náluk időjárás sincs. 
Érdekes módon az Orbán kormány alatt a csatlakozni vágyók között az élen voltunk. Él-tanulónak neveztek minket és mi 
voltunk a követendő példa. Semmiféle válság nem sanyargatta az országot, a gazdasági mutatók példásak voltak, a 
szomszéd országok irigykedtek ránk. Most az utolsó helyen vergődünk, és éles kritikákkal bombáznak bennünket. 
Megszorítás, takarékoskodás, kamatemelés, gyorsuló infláció, pénzromlás, multik kivonulása, tőkekivonás, újabb adók, 
újabb járulékok, elvonások, nadrágszíj meghúzás, eladósodás stb. Két éve egyre gyakrabban és egyre hangosabban halljuk 
ezeket a fogalmakat és egyre fájdalmasabban érezzük ezek hatását úgyis, mint önkormányzatok úgyis, mint 
állampolgárok.  
 Amúgy nagyszerű a kormány stratégiája a hibákat másra kenni, a feladatokat mással végeztetni el, az ígéreteket 
mással teljesíttetni, a fizetnivalókat mással fizettetni meg. Egy példa: Ez a kormány soha nem került volna hatalomra, ha 
nem ígéri meg a köztisztviselők és a pedagógusok, valamint az egészségügyben dolgozók jelentős béremelését. De hát 
megígérte. Az önkormányzati választásokig ki is izzadta ezt a hatalmas összeget totálisan kiürítve ezzel az államkasszát, 
de győzelme után elfelejtett fizetni. Ezt a hatalmas terhet laza mozdulattal ráverte az önkormányzatokra, amitől a 
települések százai mentek tönkre és jövőre ez csak rosszabb lesz.  
 Úgy gondolom, ha mi egyszerű állampolgárok hasonlóképpen nem teljesítenénk vállalt fizetési 
kötelezettségünket, úgy lecsuknának bennünket, mint a sicc. Ígértek jóléti rendszerváltást is, amit tökéletesen meg is 
valósítottak – saját maguk részére. Néhány száz, vagy talán néhány ezer igen gyorsan és igen nagymértékben 
meggazdagodó tűz közeli polgár kivételével a többi tízmilliónak erre még várnia kell, mert most épp ellenkező irányba 
haladunk.  
  
                                        Juhász László



 

TOLLHEGYEN 
 

MIÉRT??? 
 

 Gondolom sokan magukban elgondolkodnak, hogy miért indítja útjára az önkormányzat ezt a 
lapot. Szeretné a Képviselő-testület elsöprő többsége, hogy az elvégzett munkáról, határozatokról, 
problémákról pontos tájékoztatást kapjon a lakosság. Persze emellett kitekintést nyerjünk a 
Nagyvilágra és a város összes problémájára is. 
 Mert sajnos többször előfordult, hogy nem az igazságot írták le, vagy ha igen, akkor a lényegét 
felejtették ki a sajtó munkatársai, illetve városunk Huhogói! Csak két példa erre: 

• 900 Ft-ról 1200 Ft-ra emelt súlyadót nem az önkormányzat emelte meg jókedvében, hanem 
kötelező kormányrendelet. 

• Csak a kunszentmiklósi képviselő-testület nem adóztatja meg az őstermelőket, ellenben a 
környező településekkel. 

 Már az újság nevében benne van, mit szeretne a testület, hogy a Városunk, Hazánk kicsi és nagy 
Nemzetünk ügye és minden jóérzésű Magyar ember ügye legyen. Aki ez ellen dolgozik, finoman de 
határozottan félre kell állítani vagy meg kell nyerni a Magyarság ügyének. Mert most kis és nagy 
dolgokban a NEMZET SORSA A DÖNTŐ, a többi csak maszlag. Ne felejtsük el 1903-ban az írek 
tanultak tőlünk, most rajtunk a sor! 

Boldog új évet és fényes tavaszt kívánok Városunk minden lakójának és a 15millió MAGYAR 
testvéremnek: 

 Lesi Árpád 

…Most tél van és csend és hó és halál 
 December 6-án kezdődött el a tél 
Kunszentmiklóson, úgy este 5 óra körül. Fújt a szél, 
igen, nagyon fújt. Akkor kezdtem el fázni. Azóta is 
kiráz a hideg attól, amit ott Wittner Máriától 
hallottam. 
 A Kunszentmiklósi Megmaradás meghívta az 
56-os Corvin-közi szabadságharcost, aki ellen vádat 
emeltek, halálra ítélték, majd az ítéletet kegyelemből 
életfogytiglanra változtatták. Büntetését a kalocsai 
fegyházban töltötte. 1970. március 24-én egyéni 
kegyelemmel szabadult. És most itt volt 
Kunszentmiklóson, és mesélt több mint 100 
embernek, nem mesét, hanem az életét, az életet. Ami 
megtanította arra, hogy nem szabad a másik 
nyomorúsága mellett elmenni, a fájdalmat és 
szenvedést otthagyni. Hogy az ember nem lehet olyan 
gonosz, hogy örüljön a másik bajának. Az nem lehet. 
Akkor halad a nemzet, ha mindenki megpróbálja a jót 
cselekedni, és gyűjteni a szalmaszálakat Jézus 
jászlához. Wittner Mária apácáknál nevelkedett, és ők 
tanították neki a jászolépítést. Szép mesterség, 
mindenki megtanulhatná. 
 Ott volt a börtönben. Sorra vitték el az 
embereket akasztani. Hat társából négyen kaptak 
kötelet, legjobb barátnőjét mellőle vitték el a 
hóhérhoz. Én 18 évesen csak hallottam erről, ő 18 
évesen átélte. Én csak hallottam Mansfeld Péterről, ő 
látta. Ő az a fiú, akit akkor végeztek ki, mikor 
betöltötte a 18-ag. Megvárták. Hát mégis lehet ilyen 
gonosz az ember?… Elhagyták mind a ketten a 

börtönt, de nem egy helyre érkeztek meg … és csend. 
Csak a szél fújt kint, veszekedett és kiabált a világgal. 
 Hogy lehet ezt elfelejteni? Hogyan lehet ezt 
feldolgozni? Wittner Mária a szabadulása után csak 
sokára tért magához. Csak sokára látta meg újra a 
jégvirágot az ablakon, a gyönyörű alkotását a télnek. 
Tehát hogy bírta ki? Csak hittel, anélkül nem lehet. 
1991-ben halálos ágyából kelt fel. Akkor értette meg, 
hogy miért nem kell a halálnak másodszor sem. Hogy 
elmondja mindenkinek, hogy mi történt akkor, ott 
velük, hogy a rendszerváltást ők akarták, de nem ők 
csinálták. Hogy a gyermekek és unokák ne felejtsék 
el, és lássák, hogy mit kell tenniük, miért kell 
küzdeniük. 
Az előadás után a városháza falánál Endrédy István 
emléktábláját avatták. Néztük a leleplezett gyönyörű 
alkotást. Az arckép pedig egy másik alkotást nézett, 
amit nem emberi kéz alkotott, hanem a természet. 
Ugyanis ott állt a lámpafényben egy csupasz, szerény 
fa. Tökéletes volt mind a kettő. Láttátok? 
Észrevettétek? Képesek vagyunk egyáltalán meglátni? 
Képesek vagyunk tanulni az emberektől? Akár 
Wittner Máriától, akár mástól. Ha az alkalmat 
megteremtik, hát akkor törekedjünk! 
 … és halál. „Az igazi tragédia nem az, mikor a 
végzet kényszerít egy embert, hogy meghaljon 
valamiért. Az igazi tragédia, mikor nincs módunk élni 
valamiért, amit nagynak, igaznak és becsesnek 
ismertünk meg. Ez a legszörnyűbb végzet. S ebbe 
csakugyan bele kell halni.” … és már nem fúj a szél. 
 Szombati Erika 



 

 

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

 

LELTÁR 

 Az évvégi teendők egyik legizgalmasabbika, amikor számadást készítünk a mögöttünk 
hagyott esztendő feladatairól, eredményeiről és kudarcairól. A be- és ki oldal egyenlegének 
megvonása után elégedettség tölthet el, vagy mardosó lelkiismeret. Az önkormányzati munka 
olyan csapatjáték, amelyet 14 amatőr játékos játszik, és melynek eredményessége mégsem a 
pályán nyújtott teljesítménytől függ, hanem attól, hogy a fizetett nézők abból mit hajtanak 
végre. Vegyes a kép a szilveszteri malac farkának meghúzása előtt, mert míg a hivatásosok 
túlnyomó többsége mindent megtett, hogy a jó csapatjáték eredményes városvezetést is 
jelentsen, addig voltak olyan közreműködők is, akik lesre küldtek, közbefütyültek akkor is, ha 
nem volt szabálytalanság, és szögletet rúgattak akkor is, amikor az ellenfélről ment ki a labda. 
A 14 fős csapat pedig lótott-futott, éjszakákig szövögette a játéktervet, hetente beszélte meg a 
taktikai elképzeléseket, mindent megtett annak érdekében, hogy az őket pályára küldők 
elégedettek legyenek. A leltárba beletartozik a megszaggatott mezek sokasága, a megrugdosott 
sípcsontok és az év közbeni goromba bekiabálások. Ülnek olyanok is a nézőtéren, akiknek nem 
a játék minősége és a színvonala a fontos, hanem a hangoskodás, a rossz közérzet, a 
felkorbácsolt indulat, az ellenségeskedés. A mérkőzés szünetében viszont gyakran kaptunk 
biztatást, jó szót, emberi vállveregetést, kitartásra buzdító kézfogásokat. A drukkereinknek 
köszönjük a bíztatást, a gyalázkodóknak viszont kívánjuk. 
 Kész egy részleltár, amelyet elfelejtet majd a következő év teendőinek dzsungele, 
számtalan új kihívás, az ugrás az ismeretlenbe. Bármi történjék is, Nagy Imre szavaival: 
„Csapataink harcba állnak!”. Nem csüggedünk és nem adjuk fel, ha kell embert fogunk, ha kell 
területet védünk, ha kell lámpafénynél is tovább játszuk a meccset. A leltárban 2004-ben már 
ez a most induló lap is szerepelni fog.  
 Legyen az első szám a jókívánságok, az örömteli ünneplés és a reményteli készülődés 
üzenetének hordozója.  
 Minden kedves olvasónknak, nézőnknek és drukkolónknak eredményekben gazdag 
boldog új évet kívánunk! 
 Bődi Szabolcs 
  polgármester 

Arról, hogy semmitől nem kell félni 

Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágalmaznak, 
kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez nem változtat azon, 
hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó volt az is, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére 
szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. 
Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, de 
meg nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy 
magányos az életben, ha jó ügyet védesz. Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben. De nincs alku sem. 
Ezért soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz. 

/Márai Sándor: Füves – könyv/



 

 

Balogh József Kunszentmiklós és térsége országgyűlési képviselője:2004 a LEÉPÍTÉS ÉVE 

Gazdaságpolitika helyett sodródás 

Kedves Kunszentmiklósi Polgárok! 

 A szocialista kormány hatalomra jutása óta eltelt 
másfél évben nem tudott hiteles gazdaságpolitikát 
kidolgozni. Rosszabbodott a családok helyzete, romlott 
az ország versenyképessége. A magyar gazdaság válság 
felé sodródik. 
A 2004-es költségvetésben a szocialista kormány 
három dolgot tesz: elvesz, elad, eladósít! 
1. Elvesz a nyugdíjasoktól 1 havi nyugdíjat, az 
energia, fűtés, a villany, az élelmiszerek és a 
gyógyszerek adójának növelésével. A 2004. évi 
költségvetés egyik legfőbb kárvallottjai a nyugdíjasok 
lesznek. A kisjövedelmű nyugdíjasokat legfőképpen a 
kormány indokolatlan áfakulcs-emelése és az infláció 
növelése sújtja jövőre. 
Az infláció a szegények adója 
A kormány hibás intézkedései miatt, 10 év után jövőre 
újra növekszik az infláció. Ez súlyosan érinti a 
kisjövedelemből élő nyugdíjasokat, akik szinte teljes 
jövedelmüket rezsire, élelmiszerekre és gyógyszerekre 
költik.  
Jövőre a nyugdíjasok nem a kormány által előre jelzett 
5,8%-os általános inflációval, hanem annál lényegesen 
magasabb 10%-os pénzromlással fognak szembesülni. 
Elvesz milliókat a gyermekes családok százezreitől a 
lakáshitel adókedvezményének megvonásával. A 
családok helyzetét határozza meg, hogy mennyi pénzük 
marad a hó végén. Jövőre a családoknak is mélyebbre 
kell zsebükben nyúlni, mivel a kormány drasztikusan 
növeli az adóterheket. 
0%-ról 5%-ra nő a gyógyszer áfakulcsa, 12%-ról 15%-ra 
nő busszal, vonattal, villamossal való utazás, a gáz- és 
távhőszolgáltatás, a vízellátás. 12%-ról 25%-ra nő a szén 
és tűzifa, a villanyáram és az építési telek áfája. 
A nyugdíjjárulék adókedvezménye megszűnik, az 
egészségügyi hozzájárulást 3%-ról 4%-ra emeli a 
kormány.  
Elveszi 50ezer köztisztviselő és közalkalmazotti család 
biztos megélhetését, amikor utcára küldi a 
családfenntartókat. 
Elveszi jövedelmük adómentességét a minimálbérből 
élőktől. 
2. Elad gyorsított privatizációval nemzeti 
tulajdonban lévő vállalatokat, melynek egyetlen célja, 
hogy annak bevételével fedezze az államháztartás 
pazarlásait. 
3. Eladósítja az önkormányzatokat, egyre több 
kötelességet ró rájuk, miközben egyre kevesebb pénzt ad 
hozzá. 
Eladósítja az országot több évtizedre. Idén már 
minden család 600ezer Ft-tal több adósságot fizet, mint 
tavaly. 

A kormány cserbenhagyta a gazdálkodókat 
Jövőre 140milliárd forinttal kevesebb támogatást kapnak 
a gazdák, mint amennyit a kormány ígért nekik! 
 A Medgyessy-kormány nagy eredményként 
könyvelte el, hogy Koppenhágában „kiküzdötte” az 

ország számára azt a jogot, hogy az Európai Unió által nyújtott 
agrártámogatások összegét a magyar kormány kiegészíthesse 91,3 
milliárd forinttal. A 2004-es költségvetés azonban erre a célra egy 
fillért sem tartalmaz! A Medgyessy-kormány így megfosztja a 
gazdákat az ígért 91 milliárd forint nemzeti támogatástól! 
 Emellett a Medgyessy-kormány 2004-ben 79 milliárd 
forinttal kevesebb pénzt szán a magyar mezőgazdaság 
támogatására, mint 2003-ban. A gazdák támogatására a jövő évi 
költségvetésben mindössze 157 milliárd forint áll rendelkezésre! 
Ebből a 157 milliárd forintból azonban a 2003-as év ki nem fizetett 
kötelezettségvállalásai 70 milliárd forintot felemésztenek, így a 
valóságban csak 87 milliárd forint marad. 
 Az eddigi példák azt mutatják, hogy a csatlakozó országok 
az uniós támogatások kb. 60%-át tudják igénybe venni alapos 
felkészültség esetén is. Ha Magyarország is eléri ezt a 
felkészültségi szintet és az uniós források 60%-át le tudjuk hívni, 
akkor a magyar gazdák 136 milliárd forint európai támogatásra 
lesznek jövőre jogosultak. Mivel azonban a támogatások folyósítása 
utólag történik, ezek a pénzek 2004-ben csak akkor jutnak el a 
gazdákhoz, ha a költségvetés megelőlegezi őket. A költségvetésben 
azonban csak 87 milliárd forint lesz erre a célra jövőre, így a 
gazdák még az uniós támogatásnak is csak a felét fogják kézhez 
kapni 2004-ben. 
A Medgyessy-kormány másfél évet elvett az ország életéből azzal, 
hogy hatalomra kerülése óta nem dolgozott ki semmiféle 
gazdaságpolitikát. Azóta a gazdaság irányítását a sodródás és a 
tanácstalanság jellemzi. 

Olyan kormányzati gazdaságpolitikát kell kidolgozni, amely: 
• Az ország gazdasági lehetőségeit hasonlítja és az emberek 

boldogulását hatékonyan elősegíti  
• Ösztönzi és megkönnyíti a kis és közepes kisvállalkozások 

tevékenységét, támogatja őket az újabb munkahelyek 
kialakításában, hiszen ezek a cégek alkalmazzék a 
munkavállalók 2/3-át!!! 

• Növeli az ország, a hazai vállalkozók, gazdák 
versenyképességét 

• A munkavállalóknak biztos és emberhez méltó 
munkakörülményeket nyújt 

• Lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy szándéka, 
akarata és tehetsége szerint boldoguljon, és ezáltal 
javíthassa családja és saját életkörülményeit 

• Megvédi a magyar vállalkozókat és gazdákat attól, hogy 
tönkremenjenek az Európai Uniós csatlakozás után 

Ezért is rendkívül fontos a nemzet és a Fidesz-MPSZ számára 
az előttünk álló Európa-parlamenti választáson való jó 

szereplés, hogy kis országként is egyenlő esélyekkel 
képviselhessük Magyarország érdekeit. 

 Az ország vezetésének hitet és bizalmat kell adnia újra az 
embereknek, hogy elhiggyék, saját maguk sorsát elsősorban ők 
irányíthatják, és az ország csak általuk, az ő munkájuk 
eredményeként gyarapodhat. 
 Ezt várják el az emberek Magyarország mindenkori 
kormányától, így most Medgyessy Péter miniszterelnöktől és a 
szocialista kormánytól. 

Szeretettel megtelt szívvel kívánok békés, boldog, sikerekben 
gazdag, Istentől megáldott új esztendőt!  


