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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 
2004. április V. szám Ingyenes 

 
VASTAPS 

 A Képviselő-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság ultimátumszerű ajánlására elállt a jegyző 
március 25-i megválasztásától. (Az ügyet visszatapsolták.) 
 A kiírás kákáján (ennyi ékezettel a helyes) is találtam csomót, amit súlyosbított a beérkező 
pályázatok hiányos állapota. A posta (galambok) gyengélkedése és a kiírt határidő rövidsége miatt 
sokuknál hiányzott az erkölcsi bizonyítvány. Gyenge vigasz, hogy akik rendelkeznek vele, azok… De 
ez nem tartozik ide. 
 A képviselők tehát úgy döntöttek, hogy további fogyókúrára fogják a polgármestert és a Hivatal 
valamennyi munkatársát. Így jegyző, aljegyző és pénzügyi osztályvezető híján (sőt április 1-től újabb 
vezetőt – az Opelét nélkülözve) kell ellátniuk felelősségteljes és jócskán kibővült munkakörüket. 
Mindez példamutató megtakarítást jelent a rendkívül szűkre szabott városi költségvetésben. 
 Bődi Szabolcs 
  Polgármester 

FÖLD NAPJA 2004! 
 Felhívjuk minden – a környezet iránt felelősséget érző és vállaló – lakos figyelmét, hogy a Föld Napja 
alkalmából április 24-én, takarítási akciót szervezünk. 
 Várunk egyéneket, lakóközösségeket, tanulócsoportokat, akik az illegális szemétlerakók felderítésében és 
felszámolásában szívesen részt vennének. 

Gyülekező: 2004. április 24. (szombat) 900, a Városháza udvarában 
Bővebb információ: a 351-014 telefonszámon, vagy személyesen a Városháza titkárságán Hajdu Zsuzsánál 

kapható. 
 

N e  f e l e d j ü k ,  h o g y  F Ö L D Ü N K E T  n e m  a j á n d é k b a  k a p t u k  
e l ő d e i n k t ő l ,  h a n e m  u n o k á i n k t ó l  k a p t u k  k ö l c s ö n !  

 

A Mi ügyünk! 
/akarod vagy nem, a lehetőség adott/ 

 
Városunk lapjának a címe. Mi ügyünk. 

Normális körülmények között a ’mi’ szócska nem felkorbácsolja az indulatokat, éppen ellenkezőleg. Tehát 
nézzük kinek és kiknek is szól ez a lap. 

Azoknak: 
- Akik már elegen vannak, ………………és azoknak, akiknek elegük van. 

- akik eljönnek megünnepelni nemzeti ünnepeinket, …………….s akik otthon maradnak. 
- Akik hun voltak, …………………………..…………s akik hun nem. 

- „Kinek tökét itt mosta a bába”, …………………………s akik gyütt-maradtak. 
- FIDESZES-eknek, ……………………………………..MSZP-seknek. 
- Juhász úrnak, ……………………………………….Ruszkovics úrnak. 

Ezek vagyunk „mi”, mind a 9097-en. Hogy miért nem normális a helyzet, hát ezek is mi vagyunk. 
Ha már megtaláltuk magunkat, rájövünk, hogy van bennünk valami közös, s ez a „Mi ügyünk.”  

A mi Kunszentmiklósunk. 
 Bábel Péter 

 
A Heti Hetesben hallottuk: 

- Magyarországon miért egyre sötétebb a helyzet? 
- Mert annak idején a törökök elvitték a holdat, a szovjetek a csillagokat, Medgyessy meg lopja a napot. 
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Gondolatok a gondolatokról 

 
 Mint minden rendes és fegyelmezett kunszentmiklósi lakos, én is elolvasok minden helyi írott kiadványt, (mit lehet 
tudni, egyszer talán fel kell majd mondanom kívülről) köztük a Szentmiklós Népe időszakosan megjelenő helyi lapot is 
(szerkesztőség: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 15.). 
 
 Egyrészt, mert minden kiadvány érdekel, másrészt, hogy megtudjam: tulajdonképpen jól élek nincs semmi baj, az 
ország jól működik, csak azzal a fránya jobboldallal vannak problémák, de hát minden nem mehet simán… 
Rögtön megtudom, hogy mit kell gondolnom a napi politikáról. Ezt elmondja nekem Ruszkovics János (az MSZP Bács-
Kiskun megyei Agrár- és Vidékpolitikai Tagozatának tagja) aki azzal indít, hogy rendkívüli félelmei vannak. (Na puff neki! 
Ez is jól kezdődik.) Rögtön az jut eszembe, hogy mindig a baloldalról jönnek ezek a félelmek és ez annyira fontos, hogy 
feltétlenül meg kell osztani a jobb sorsra érdemes olvasókkal. 
 
 Azután meg tudom azt is, hogy bizonyos magatartás felér egy hazaárulással. (Az nem zavarja az interjúalanyt, hogy 
éppen Kuncze eszdéeszelnök volt az első, aki elküldte a Miniszterelnököt a sóhivatalba őrült ötletei miatt és javasolta, hogy 
olvasgassa szorgalmasan az Alkotmányt, bár hozzátette, tudja, hogy ez nem egyszerű, mert nincsenek benne képek… Az 
sem zavarja a tagozat tagját, hogy éppen a koalíciós partner rendezvényén titulálták a Miniszterelnököt politikai 
Anettkának, ötleteit pedig közjogi barkácsolásnak. Sőt Eörsi Matyi közölte, hogy: „akkor húzzon el és az MSZP keressen 
másik miniszterelnököt”). Továbbá, hogy a televízióban csak idióta politikai kötekedést lehet hallani. De van itt még 
politikai hőbörgés is és gátlástalan egyének politikai célokra használják a gazdák nehéz helyzetét. De ez jellemtelen dolog. 
(R.J.) 
 Szóval vannak itt jelzők dögivel, de hát ez van ha Ruszkovics János bepöccen. 
 Az interjú közepén észrevettem egy hibát (na végre már!), bár utólag mérlegelve valószínűleg csak elírás lehet. 
Jelesül: „…a hivatalban levő kormányok csak tűzoltó munkát végeztek…Ez igaz…a Horn-kormányra is.”) No-no! 
Vigyázzunk ezekkel a beszólásokkal, mert elúszhat a tagozati tagság! 
Az is baj, hogy nem figyelünk eléggé, mert a tajvani jellegű dolgokra jobban kellene figyelnünk. (Vigyázó szemetek 
Tajvanra vessétek! Hiába: nincs új a nap alatt.) 
 A következő mondat azonban mélyen megrendít: „…ilyen kereskedelmi manőverek nem egy helyen országos 
éhínséget okoztak már.” Nem tudom mikor lehetett, mert legalább a Magyar Nemzet biztosan megírta volna (az 
elvetemült!), de ha Ruszkovics János (az MSZP Bács-Kiskun megyei Agrár- és Vidékpolitikai Tagozatának tagja) ezt 
állítja, akkor biztosan így van. Én legalábbis elhiszem. (Ha viszont mindez nem Magyarországon történt, akkor készséggel 
bevallom, hogy hülye vagyok és nem tudok olvasni és itt kérek mélységes elnézést. De ha mégsem én vagyok a hülye, 
akkor javasolnám, hogy a lap szerkesztőjét küldjék továbbképzésre.). 
 Ha nehezen, de találtam előnyt is az interjú kapcsán: „Nagy előny, hogy a minisztériumokban mi nem csak a portáig 
jutunk el, mint a petíció.” (Csak halkan kérdezem: nem fordítva kellene ennek lenni?) 
Nagyon örülök, hogy bölcsességet is olvashattam, igazán rám fért már: „…annak legyen kvótája, akinek tehene is van.” 
(Hát ezt jól megaszonta!) Miért? Eddig annak volt kvótája akinek nem volt tehene? De lehet, hogy ez így van, nem igazán 
értek a mezőgazdasághoz és ha kell másodszor is bevallom tudatlanságomat. 
 
 És az összes problémára is van már megoldás: „Szanyi Tibor államtitkár úrral beszéltem és lát esélyt arra, hogy a 
kunszentmiklósi termelőket ingyen kvótához juttassuk.” Nem juttassa, hanem juttassuk! (Tibi bácsival megoldjuk. Mi 
ketten. Ha összefogunk, minden lehetséges!) Jóindulattal mondom: az Isten szóljon Önből (Önökből) …vagy…mi… 
 
 Majdnem végül és majdnem utolsósorban az erotika sem hiányozhat a riportból, hiszen követni kell a kor szavát, 
nézni a televíziót - ahol nem csak idióta politikai kötekedést lehet hallani – és akkor érthetővé válik, hogy egyesek saját 
pártjuk semmittevését fedezik (igaz pártérdekből). Egészségükre! Mondhatnám ezt is, de nem mondom, mert nyilvánvaló, 
hogy így szaporodik a pártsemmittevés és ezt józan ésszel nem kívánhatja senki. 
Igazán kár, hogy csak a riport legvégén jut osztályrészemül a feltétlen egyetértés a riportalannyal, mely szerint: 
„Meggyőződésem, hogy a politikusnak nem a tehenet kell fejni…” (Bár egyes politikusoknak társadalmilag sokkal 
hasznosabb tevékenysége lenne, mint a tehénfejés.) 
 
 Mindezek után már csak egy kérés marad hátra, melyet talán sok millió honfitársam nevében is előterjeszthetek: csak 
minket ne fejjenek már tovább!  ewh 

 - teljes név a szerkesztőségben - 
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Március 15. 
 
 
Március 15.-e kapcsán Magyar Bálint oktatási 

miniszter a következőket volt kedves szólni: 
„Amíg lesz magyar, addig lesz március 15.-e.” 
Bizonyára az ünnepi megemlékezésre gondolt, mert 
amúgy március 15.-e őnélküle is és nélkülünk, 
magyarok nélkül is mindig volt és mindig is lesz a 
naptárban a világ bármely pontján. A kérdés csak az, 
hogy a magyar forradalom és szabadságharc 
napjaként megünnepelni meddig lesz még szabad - és 
meddig tehetjük ezt magyarként, magyar zászlók alatt, 
és feltűzhetjük-e még a kokárdát anélkül, hogy 
gyaláznának, lefasisztáznának bennünket? 

Városunkban, Kunszentmiklóson is volt 
megemlékező rendezvény. Sokan vettek részt rajta. 
Talán még soha ennyien. A település apraja - nagyja. 
A hirtelen jött tavaszban büszkén lengedeztek a piros-
fehér-zöld zászlók és csillogtak a szívet melengető 
kokárdák. Igazi nemzeti ünnep volt. A magyarok, a 
magyar érzelmű emberek ünnepeltek. 

A helyi szocialisták nem vettek részt. Nem 
koszorúztak, és hivatalosan nem is képviseltették 
magukat. Csupán néhány olyan szimpatizánsuk volt 
jelen, akikből még nem sikerült teljesen kiirtani a 
magyarságtudatot - a nemzeti érzést. Olyan nagyszerű 
emberek ők, akik internacionalista neveltetésük 
ellenére is, a jelenlegi magyartalanítási törekvések 
ellenére is, mernek még magyarok lenni. 
Igazuk van a Szentmiklós Népében Adlia Stevenzon- 
tól idézett soroknak: 
 „A hazafiság nem egy hirtelen és lázas érzelmi 
felbuzdulás hanem életre szóló csöndes és szilárd 
elkötelezettség”  

Akik ünnepeltek, mind csendesek voltak és nem 
„hirtelen érzelmi felbuzdulók”, ugyanakkor szilárdan 
elkötelezettek. Azok voltak már akkor is, amikor 
gumibotosok tiltották őket 1848. március 15.-e 
megünneplésétől. Ők a jövőben is elkötelezettek 
fognak lenni és gyermekeik, unokáik is - az idők 
végezetéig. Ha netán újra tilos lenne - akkor is. Az 
utolsó márciusi gumibotforgatók most tán jó 
középkorúak lehetnek és hajdani főnökeik sajnos 
nagyrészt most is a főnökeik. Csak a gyűjtőnevük más. 
Jó lesz figyelni! 

Jó lesz figyelni, mert a nemzetbomlasztók (az 
évtizedek óta bomlasztók) most is beférkőztek közénk. 
Ezen az ünnepen is ott „serénykedett” egyikük - 
iskolája képviselőjének álcázva magát. Ismerős arc. 
Most, amikor végre már az óvodás apróságok népes 
csapata is koszorúzhatott, szerepelhetett - zavart 
engem ez az ember.  
Kicsi kezecskéikben magyar zászlót lobogtató, 
megilletődötten mosolygó, fegyelmezett csöppségek 

látványa felemelő volt. Ők a jövő. A sokat szenvedett 
és ma is gyakorta méltatlanul gyalázott magyarság új 
nemzedéke… Csak az a pökhendi tekintetű alak ne lett 
volna ott. Nem illett bele a képbe. Ebbe a képbe nem. 
Az elmúlt év márciusi ünnepének szervezésekor, 
amikor az óvodások hazaszeretetre való nevelése 
felmerült, akkor emberünk az alábbit találta böffenteni: 
. „Semmi értelme ezeket hazaszeretetre nevelni.  

Mi úgyis kiverjük bel őlük.” 
Szégyen, hogy ilyen pedagógusaink is vannak! 
Szégyen, hogy ilyen emberek keze alá kerülhetnek 
gyermekeink! 
Szégyen, hogy ilyen alakokat megtűrünk magunk 
között, sőt még olyan hatalmat is adunk a kezükbe, 
mellyel tiszta lelkű apróságaink gerincét megtörni, 
hitüket elvenni, ezeréves gyökereiket kitépni képesek. 

Ugyanakkor egyáltalán nem meglepő, hogy az 
ilyenféléknek van képük jelenlétükkel bepiszkítani a 
magyarság legszentebb ünnepét. 
Őt leszámítva valóban szép napja volt most is 
Kunszentmiklósnak március 15.-én. Nem tudom 
említettem-e már, hogy a szocialisták nem voltak jelen. 
A téren magyarok, magyar érzelmű emberek 
ünnepelték a szabadság napját - illő méltósággal. 
A Kunszentmiklósi…SZP tagjai nem koszorúztak és 
nem is képviseltették magukat. Távolmaradtak. Ugye, 
hogy egy ilyenféle csendes távolmaradás milyen 
ordítóan beszédes tud lenni?! 

Kreisch Mihály 
 
 

Adalék Kreisch Mihály írásához . 
 
Amikor nekem még a szocialisták tanították a 
történelmet – Petőfit mindenáron félvörös 
forradalmárként próbálták a fejembe verni. Most meg 
bizonyára azért bujkálnak előle, meg a többi 48-as hős 
emléke elől, mert azt gyaníthatják, hogy (főként piros-
fehér-zöld zászlóik miatt) dicső eleink, az egész 
honvéd hadsereggel együtt - mind Fideszesek voltak. 
Márpedig ha így van, akkor bizonyára rasszisták, 
antiszemiták, fasiszták és diktátor cigányok is, akik 
persze mindannyian rendszeresen verték a 
feleségüket. Naná, hogy a piros ferrárival hátrafelé 
száguldozó elvtársak ilyen népség megünneplésén 
nem vesznek részt. Nem tehetik, hiszen ők a jóléti 
rendszerváltók, az ország megmentői, felemelői. 
Negyven évig is folyvást és keményen emelték, mire 
végre ilyen mélyre sikerült. 

Juhász László  
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Tasskertesi lakossági fórum 
 
 Március 11-én városunk képviselő-testülete 
lakossági beszélgetésre hívta a tasskertesi 
városrész lakóit. Jó érzés volt látni, hogy a 
városrész polgárai közül milyen sokan érzik úgy, 
hogy nemcsak a választási kampány-időszakban 
kell hangot adni észrevételeiknek. Bődi Szabolcs 
polgármester úr részletesen szólt a remélhetőleg 
minél előbb megvalósuló munkahelyekről a volt 
Akku-gyár helyén, a közbiztonság és a település 
tisztasága terén tett erőfeszítésekről, a tasskertesi 
temetők állapotáról.  
 A polgármesteri tájékoztató után egy 
felszabadult, kötetlen beszélgetés kezdődött. 
Záporoztak a kérdések, észrevételek. Nincs járda, 
nincs közvilágítás, esős időben 
megközelíthetetlen az iskola, kevés a fa, sok a 
bűnöző. Az embernek már olyan érzései 
támadtak, hogy Tasskertest a Jóisten aznap 
reggel pottyantotta a földre. De nem, hisz a 

felvetések jogosak, több évtizedes lemaradást 
kell pótolni. Nem lesz egyszerű! De Tasskertesre 
mindig is az volt a jellemző, hogy az itt élők 
össze tudtak fogni céljaik eléréséért és erre már 
lehet építeni.  
 2004-ben a településrészen induló 
fejlesztésekről pályázat útján nyert pénzből 
eltűnik a „Bermuda-háromszög”. Helyette 
remélhetőleg a város egyik legszebb része jön 
létre. Tovább folytatódik a temetők takarítása, 
elkészültek a ravatalozó tervei. (Már csak egy kis 
pályázati szerencse hiányzik!) Teljes hosszában 
megújul a Szabadság utcai járda. 
 Reméljük még ettől is több valósulhat meg, 
hisz városunk rengeteg pályázaton indul, s 
bízunk benne, hogy nagyobb sikerrel járunk, 
mint a 2003-as évben. 
 

Bábel Péter
 

Lett szép új postánk! 
 
 Még 2003. őszén az új Posta Hivatal átadása 
előtt, önálló képviselői indítványban kértem azt, hogy 
a testület hatalmazza fel Bődi Szabolcs polgármester 
urat, hogy a szegedi Posta Igazgatóság illetékes 
vezetőjével kezdjen tárgyalást az újonnan átadásra 
kerülő Posta Hivatal nyitvatartását illetően. Az 
egyértelmű pozitív döntés után erre rövidesen sor 
került. 
 A kunszentmiklósi polgárok (ügyfelek) előtt 
nem ismeretlen az a jelenség, hogy évtizedek óta a 
nyitvatartás rövid, ugyanis 16 órakor bezár a hivatal. 
Akik netán munkaidő után óhajtanak efféle ügyet 
intézni csak a bezárt ajtót találják. A szombati napról 
nem is beszélve, amikor lehet a közeli Ráckevén 
esetleg Dabason postai szolgáltatást igénybe venni, 
vagy keresni valakit a családban, közeli 
szomszédban, aki utazik esetleg Kecskemétre vagy 
Budapestre ahol vannak nyitva tartó fiókok.  
 Visszatérve a tárgyalás eredményére: 
A Posta (nem helyi) vezetése létszám és egyéb 
gondokra hivatkozva nem teszi lehetővé kérésünkre a 
hétköznapokon legalább 17 óráig, szombaton pedig 
12 óráig tartó nyitvatartást. 

 Azért nem voltak olyan kőszívűek, mert mint 
tudjuk hétfőn ugyan 17 óráig nyitva tart, de délben 
egy órára bezár. 
 Marad tehát az időtlen idők óta tartó áldatlan 
állapot: hosszú sorban állás, türelmetlenség, 
bosszankodás, miközben egy-egy küldemény 
feladásakor az ember néha levegőt sem kap a lassan, 
de biztosan emelkedő postai díjak hallatán. 
 Még mielőtt minden ablak előtt állva 
(ügyintézve) közutálattal bírnék, el kell mondanom, 
hogy az ott dolgozók becsülettel helytállva, 
udvariasan végzik nem kis felelősséggel járó 
munkájukat, minden tisztelet megilleti őket. Állják a 
sarat az ideges, sietős, nem kevés esetben udvariatlan 
ügyfelekkel. Ők szorgalmasan végzik a dolgukat a 
változtatás sikertelenségéről nem ők tehetnek, viszont 
náluk csapódik le mindenféle jelenség. Ők szenvedik 
el nap, mint nap munkájuk során. 
 Tisztelt Olvasó! Ekként történt a dolog, miután 
oly sokan megkerestek ez irányú kérésükkel, mint 
látják és tapasztalják a Felső-Kiskunság fővárosában, 
még ki tudja meddig kell várni ez ügyben kedvezőbb 
változásra. 

Kreisch Mihály 
 képviselő
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KÉSZ KHT. hírei 
Temetkezési díjak 

A KÉSZ KHT városunk nem felekezeti 
temetőiben 2000. október elseje óta látja el a 
temetkezéssel kapcsolatos teendőket. 
A KÉSZ KHT kezelésében lévő temetők az 
alábbiak: 

I. Alszögi temető 
A térképen sötét színnel jelzett rész. A 6. és 7. 
parcellában a ravatalozótól balra eső, első 
tizenegy sor. 

II. Fölszögi temető 
A térképen sötét színnel jelzett rész. A volt 
katolikus temető, és a mellette lévő, a középső 
út – erdősor – földút által határolt háromszög. 

III. Tasskertesi temető 
A sötét színnel jelzett rész. 
 A KÉSZ KHT a jövőben sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektet a kezelésében lévő temetők 

rendjének és tisztaságának megőrzése 
érdekében. Ezért a jövő hónaptól egy fő 
gondnok állandóan a temetőket felügyeli. 
Kérjük a lakosságot, hogy meglátásaikkal, 
észrevételeikkel támogassák munkáját. 
Ezzel nemcsak a gondnoknak, de önmaguknak 
és a temetőben lévő szeretteiknek is segítenek. 
Csak így lehet megőrizni a temetők és az 
elhunytak nyugalmát, védve őket a vandál 
pusztítástól és a sírkövek eltulajdonítóitól. 
 A temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés 
a Kht Kossuth utca 54 szám alatti telephelyén 
történik, naponta 8 – 12 óráig. Ez úton 
szeretnénk tájékoztatni a város lakosságát 
azokról az árakról, amit ilyen esetekben a Kht 
felszámol.

Sírbolt (kripta) sírhelyenként 40. 000 Ft 
Sírhelyek: 

 
♦ Egyes, előreváltott 10. 000 Ft 
♦ soron következő 8. 000 Ft 
♦ Kettes, előreváltott 20. 000 Ft 
♦ soron következő 16. 000 Ft 
♦ Négyes, előreváltott 35. 000 Ft 
♦ Gyermeksírhely 5. 000 Ft 
♦ Urnasírhely (külön sorban) 5. 000 Ft 
♦ Pótdíj mélyített sír esetén, a sírhely  
megváltási árának fele. 
♦ Urna elhelyezése koporsós sírra 1.000 

Ft  

♦ Sírhely újraváltása a sírhelyek 
megváltási árával azonos. 

♦ Sírbolt újraváltás (sírhelyenként) 
♦ 40. 000 Ft 
♦ Sírboltnyitás 12. 000 Ft 
♦ Ravatalozási díj 3. 000 Ft 
♦ Hűtés, első napon 700 Ft 
♦ további napokon 500 Ft 
♦ Egyszeri hulladékszállítási díj 5ezer 

Ft. 
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II. Galambos Sándor történelmi verseny 
 Az idén másodszor rendezte meg az ÁMK a Galambos Sándor emlékét őrző történelmi versenyt. 
A verseny megkezdése előtt Galambos Sándorné, Emi néni, Horváth Tibor ÁMK igazgató, a történelem 
tanárok és az 5. a osztály tanulói a jövőbeni emlék- és bemutató kertben gyülekeztek. A gyerekek egy 
hársfát ültettek el Galambos Sándor volt igazgató emlékére. Horváth Tibor, a jelenlegi igazgató, méltatta 
annak az embernek a munkásságát, aki 1972-től 1987 nyaráig igazgatója volt az iskolának, majd rövid 
ideig az ÁMK-nak is. 
 Az emlékezés fája alá tábla kerül, rajta a név és a dátum. 
 A tervek szerint egy-egy fa őrzi majd azok emlékét, akik az iskolában hosszú ideig, eredményesen 
nevelték és oktatták a gyerekeket. 
 13 órakor kezdődött a verseny. Tizenegy négyfős csapat indult a Hunyadiak és korukat bemutató 
megmérettetésen. 

A zsűri tagjai voltak: 
Elnök: Bődi Szabolcs  polgármester 

Tagok: Székely Gábor  az Országos Honismereti Szövetség Kuratóriumi Elnöke 
Bernáth Judit  történelem tanár 
Pócs Márton   történelem tanár 
Tóth Gyuláné   könyvtárvezető 

 A csapatok előzetes feladatot is kaptak. Így értékes, a tanulók által készített makettek, tablók 
segítségével mutatkoztak be a versenyzők.  Itt már megmutatkozott a jó kommunikációs készség, a 
magabiztos fellépés előnye. 
 A verseny során számot kellett adni a lexikális tudásról, ismerni kellett a kor művészetét, (építészet, 
képzőművészet), de a csapatoknak meg kellett birkóznia  költői feladatokkal is. Remek versek születtek a 
helyszínen! Kötött szótag és sorszámmal íródtak a „fekete sereget” méltató költemények. 
 Szinte észrevétlenül repült az idő. Az eredményjelző tábla pontjai jelezték, hogy milyen szoros a 
verseny. 
 Valamivel 16 óra előtt Bődi Szabolcs polgármester ismertette a helyezéseket és átadta az értékes 
díjakat. 

Íme az eredmény: 
1. helyezett csapat :  Corvus néven  Fülöpszállás 
2. „ „  Miklósi hollók  ÁMK, Kunszentmiklós 
 felkészítő tanár: Szigeti Judit. 
3.  „ „  Peszéri huszárok  Kunpeszér  
 felkészítő tanár: Szigeti Judit 
4. „ „  K őszegi várvédők  ÁMK, Kunszentmiklós 
 felkészítő tanár: Kácser Györgyi 
5.  „ „ Hunyadiákok  Szabadszállás 
6. „ „  Bonfíni tanítványai,  Kunbaracs 
7.  „ „  Krónikás  Tass 
8.  „ „  Mátyás kommandó,  Szalkszentmárton 
9. „ „  Gráciák, Kunszentmiklósi Református Kollégium 
10.  „ „  Korvinák,  Kunadacs 
11.  „ „  Refik, Kunszentmiklósi Református Kollégium 

Gratulálunk a felkészítő tanároknak! 
 Az emlékverseny megálmodója Horváth Tibor ÁMK igazgató. Ő állította össze a verseny anyagát, 
ő szervezte a versenyt, és ő volt a levezetője is.  
Munkája valamennyiünknek példa. Köszönjük!  Kurucz Lászlóné ig. h
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- szponzorált oldal - 

Egy  akol  -  egy  nyáj ? 
 
Békés barmokat terelgetni kényelmes dolog. A pásztor csak suhint a botjával és az oktalan állat már indul is - 
amerre kell. Ha mégsem, hát ott vannak a hűségesre idomított szolgák, amik (akik) heves csaholással, vagy 
véresre marással terelgetik megfelelő irányba a megfélemlített jószágot. 
 
Alapkövetelmény, hogy a „gyámolítottak” feltétlenül szót fogadjanak és semmiképpen se bőgjenek vissza 
akkor sem, ha ócsárolják őket, akkor sem, ha beléjük rúgnak, de még akkor sem, ha a bőrüket nyúzzák.  
 
Negyven évig megszokta, ezért most is ilyenféle egyeduralomra és engedelmesség megvalósítására törekszik 
a baloldal. Mást sem tesz, mint a másik oldalt mocskolja, alázza, vádolja, feljelentgeti (nagyon gyenge 
eredménnyel), lekicsinyíti, piszkálja, leginkább valós okok nélkül - csak úgy kampányilag. Mivel valós 
dicsekednivaló nemigen van, ismét jöhet a másra mutogatás, a bűnbakkeresés, a riogatás. Továbbá, önmaguk 
egekbe dicsérése és a másik oldal minden áron való és minden eszközzel történő földbe döngölése.  Ám 
mindeközben elvárják, hogy mindenki tűrjön és senki ne pofázzon vissza. Megbékélést, összefogást hirdetnek 
- persze mindezt az ö irányításuk alatt, nekik behódolva és „egységes” egyetértésben - ellenvélemény nélkül. 
Ezt a fajta berendezkedést eddig szocializmusnak hívták, de azon papírforma szerint már túl vagyunk. Csak 
hát a valóságban most mindez újraszerveződni látszik, más felállásban. Köszönjük, nem kérünk belőle. Egy 
apró különbség azért vitathatatlan: míg a letűnt szocializmust egyszerű, puritán - bár nagy hatalmú - emberek 
vezették a Nyugathoz képest drámai leszegényedésünk felé, addig ezt az újra szerveződőt - azóta 
mérhetetlenül meggazdagodott, de nagyrészt ugyanazok irányítják a jelek szerint a nép és az ország ismételt 
elszegényedése irányába. Mindeközben a másik oldalt szidalmazva hirdetik a megbékélést. 
Itt helyben is így megy. Összefogást, együttműködést hirdetnek. Kritizálják, miért kell a városi lapban 
firkálni, politizálni. Jobb lenne csendben serénykedni a városért - együtt. Jó duma. Sokan beveszik. Csak hát 
más a szó és más a tett. Miközben mostanság is a városban nagy hangon békés összefogásról prédikáltak, épp 
megjelent a „megértés, békesség, és a tolerancia lapja. Nézegettem ezt a nyájas, kedves, igazán csupa 
jóindulatról tanúskodó kiadványt és számolatlanul találtam benne a jobboldalnak címzett megbékélő jelzőket, 
mint például: hazaárulás, politikai hőbörgés, idióta politikai kötekedés stb. Vagy például - bújtatva bár - 
Orbán Viktor összemosását Rákosi Mátyással - és még hosszan sorolhatnám. Ez utóbbi sugallat azért is 
mérhetetlenül gusztustalan és aljas, mert épp a Szentmiklós Népe gazdái és írói azok, akik egyenesági 
politikai leszármazottjai (nevet változtatott utódai) a tömeggyilkos, országpusztító, parasztnyomorító, 
tömegeket kínzókamrákban halálra vallató, vadkommunista ávósvezér Rákosi Mátyásnak.  
 
Igen Kedveskéim, mi is nyugalmat és békességet szeretnénk, de az ilyen szennyirományokra továbbra is 
válaszok fognak születni. Helyben és országosan egyaránt. Továbbra is olyan válaszok, melyek a valóságról 
szólnak, és amelyek tartalmát hazudozás nélkül aligha lehet megcáfolni. Tudomásul kell vennie mindenkinek: 
az egy akol – egy nyáj világának végképp befellegzett. Kár erőlködni!  A jámbor, évtizedek során 
meghunyászkodó birkává neveltek egyre inkább visszabégetnek - ha beléjük rúgnak. 
 
„Tisztelt” Szentmiklós Népe! Önök és nagyszerű főnökeik láthatóan kézzel-lábbal igyekeznek Európába. Ám 
ott nem kedveltek sem az Önök módszerei, sem az Önök stílusa. Sőt ott az Önök 3 per akárhányas kötődésű 
főnökeit sem kedvelik. Ott nem a szó, hanem a mögötte álló tartalom alapján mérik az embert (a politikust). 
Ott nem vernek bilincsbe újságírókat és nem ítélik börtönre őket. Ott nem fenyegetéssel és osztogatással 
nyernek választásokat, nem alkotmánysértésekkel kormányoznak, és nem rugdosással próbálnak megbékélni. 
Ott ismerik a történelmet. Az Önök „történetét” nagyon is. Önök ugyan bejutnak Európába, mi viszont 
hazamegyünk oda, mert mi már akkor arra tekintettünk, amikor az Önök mostani vezérei még Moszkvában 
hajlongtak a nagy vörös testvér előtt - épp Európa ellen. 
Május elsejét követően valakiknek „meg kell tanulniuk kicsinek lenni” (Kovács László útmutatása). Ez 
itthonra is vonatkozik majd. Brüsszel „nem enged a negyvennyolcból”. Mi sem! 
 Juhász László 
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Egyéb városi hírek 
 
 
- Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének 2004. március 25-én tartott ülésén Ferenczi Béla a 

Kunszentmiklósi Ipari Park Kft. ügyvezetője, Sitkei Béla szerkesztő úr (Bakér Mente) kérdésére az 

alábbiakat válaszolta: 

 „Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy igen! A kunszentmiklósi Ipari Park betelepítésének voltak 

ellendrukkerei. Neveket természetesen nem szeretnék mondani, de igen szomorúan tapasztaltam és meg is 

döbbentem azon, hogy felelős kunszentmiklósi személyek az Ipari Park betelepítése ellen, a város érdeke 

ellen léptek fel és azt szerették volna, hogy az olasz vállalkozó ne telepedhessen itt le. Számomra teljesen 

érthetetlen volt, hogy ilyen jelenségek előfordulhatnak.” 

/Az olasz cég betelepülése első lépésben is legalább 200 új munkahelyet jelent. (szerk.)/ 

 
 

- Július 3-án Kunszentmiklóson 
rendezik meg a Kárpát-medencei 
magyarok modellező versenyét. 
Kérjük azok jelentkezését, akik 
gyermek vagy felnőtt versenyzők 
elhelyezését vállalnák. 
Szíveskedjenek jelentkezni: - 
Pinkert Györgynél a következő 
telefonszámon: 06-1/405-4661, 
vagy e-mailen: pinkert@freestart.hu 
vagy a Polgármesteri Hivatal 351-
014-es telefonszámán. 
 

- Március 29-től megkezdődött a 
varrónők betanítása Kecskeméten, 
akik a Manufatture Ritmo Kft. 
kunszentmiklósi telephelyén 
remélhetőleg már augusztusban a 
törzsgárdát fogják képezni. 

 

- Az év kunszentmiklósi 
vállalkozója 2003-ban László Tibor 
– a Temaforg Kunszentmiklós Kft. 
ügyvezetője – lett.  

 

Várjuk azok jelentkezését, akiknek 
nagyobb mennyiségben áll libatoll a 
rendelkezésére. Tollkabát 
készítéséhez ugyancsak a Ritmo  

Kft. keresi a nyersanyagot. 
Jelentkezni lehet: 351-014-es 
telefonszámon. 

 

- Március 8-tól április 9-ig 
pénzügyi átvilágítás zajlik a 
Városházán. Célja a 2003. évi 
gazdálkodásunk törvényességi 
vizsgálata. 

 

- A Bakér meder kotrása érdekében 
kérjük az érintetteket, hogy a 
kitűzött telekhatárokon belül 
helyezzék el a kerítésüket. 

 

- Május 17-én megyei nyugdíjas 
klub találkozó lesz 
Kunszentmiklóson. Délelőtt az 
operett színház művészeinek 
közreműködésével operett 
gálávalindul az ünnepség, majd a 
várossal ismerkednek a 
meghívottak. 

 

SAPARD pályázaton kívánjuk 
megvalósítani a Kálvin tér 
parkosítását, illetve az alszegi 

temető teljes rekonstrukcióját – 
beleértve a kerítés elkészítését is, 
illetve a Bakér meder kotrását. 

 

- Testvérvárosunkban – 
Székelykeresztúron – járt a város 
hivatalos küldöttsége március 13-16. 
között. Az utazási költség és teljes 
kinntartózkodás mindösszesen 
50.000,- Ft-ba került. 

 

- Március 27-én országos táncház 
találkozón vettek részt a 
kunszentmiklósi néptáncosok. 

 

- ÁMK-s tanulóink 2004. április 30-
tól május 2-ig Szombathelyen 
országos sakk diákolimpián 
vesznek részt. 

 

- Az Újtemető utca teljes 
járhatóvá tételére Kunszentmiklós 
Város Képviselő-testülete 
megszavazott 500.000,- Ft-ot. 
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- szponzorált oldal - 

 

Szentmiklós népe - a „Megbékélés Lapja” 
Három hónapig tartó, sokatmondó szünetet 

követően ismét megjelent a Szentmiklós Népe. E lap 
– mint általában – most is döntően a negyven éven 
átunásig ismert elvtársi sajtó hagyományait folytatva, 
a semmitmondó szóvirágok, megmagyarázások és 
mellébeszélések gyűjteménye. Kiegészítve némi 
fölényes cinizmussal, valóságot kicsavaró támadással 
és megtoldva persze a szokásos néphülyítő dogmák 
sziporkáival. Ugyanakkor be kell vallanom, olyan 
vélekedésekkel is találkoztam, melyek írói 
rendelkeznek a realitások meglátásának képességével 
is. Ez feltétlenül előrelépés, de bőven van még 
lépkedni való. Azokra a sorokra, melyekből 
csupáncsak a lényeg okos megkerülése, a 
semmitmondó süketelés és a szolidan agymosó 
okoskodás sejlik ki - azokra kár fecsérelni a szót, 
mert néhány nap és önmaguktól feledésbe merülnek.  

Mindenképpen említést érdemel viszont, hogy 
Gállosné Vermes Zsuzsa feladta a velem való 
(egyébként mindkét oldalon kedvelt) diskurzus 
folytatását. Ennek nyilván vannak közismert okai 
éppúgy, mint csak szűk körre tartozók. A magam 
részéről sajnálom a dolgot, de elfogadom. Gállosné 
bölcs döntést hozott. 
 Nem hagyhatók ugyanakkor válasz nélkül  
Ruszkovics János riportbéli megnyilatkozásai. Ez a 
„nagyformátumú” ember olyan nagyszerűen ecsetelte 
a mezőgazdaság sanyarú helyzetét, annak okait… 
Olyan magabiztosan mutatott rá a tennivalókra, hogy 
az illetékesek is tanulhatnának tőle. Jánosunk reményt 
osztott, politikai segítségről szónokolt, bírált és ígért, 
hazaárulózott és szidalmazott, miközben egy országos 
éhínség rémét vetítette előre – melynek az 
elkerülésére rögvest meg is adta a receptet. Hej - ha ő 
lenne a miniszterelnök, nem lenne itt gond itt egy szál 
se.  János az az ember, aki - saját szavai szerint - segít 
a gazdáknak, segít a kormánynak és segített annak 
idején Torgyánnak is. De a sors kegyetlen. Torgyán 
belebukott a nagy segítségbe, a kormány nem hallgat 
Jánosunkra, a gazdák meg már rég nem hisznek neki 
(se). 
 Tűrhetetlen ez a bizalmatlanság. Érthetetlen 
ez a gonosz hálátlanság. Ezek az „arcátlan” gazdák 
nem átallották épp a reménykeltő és mindent helyére 
tevő Ruszkovics riport megjelenésének napján 
bejelenteni, hogy március 19.-én ismét az utakra 
vonulnak, vagy a parlament elé, mert az ígéretek már 
megint elfelejtődtek teljesítődni. Egyre inkább 

tudatosul  a magyar parasztban hogy vastag, sűrű és 
igencsak bűzlő  kaki van a nemzeti mezőgazdaság  
palacsintájában, amit a kormány nem akar (mert ö 
kente oda), Ruszkovics János pedig (hatalmának 
jelentéktelensége folytán) minden erőlködése és 
szófecsérlése ellenére, nem is tudna onnan 
kikaparászni. 
      Az viszont örvendetes és példamutató, ahogy 
a mi Ruszkovicsunk teljes hittel elkötelezte magát a 
miniszterelnök „közös EP lista” nevű agyszüleménye 
mellett. Ehhez igen nagy bátorság kellett, mert ez a 
„közös lista” néhány fanatikusan uralkodni akaró, a 
múltból itt rekedt öreg pártkatonán kívül senkinek se 
kell. A magyarországi pártok mindegyike csak 
megmosolyogja a zavarosnak tűnő ötletet. Az Unió is 
elítéli, sőt annak szocialista frakciója sem kér belőle. 
Nem baj – majd Ruszkovics és Medgyessy ketten 
együtt… Majd ők megmutatják ennek az értetlen 
népségnek. 
 Kiváló Jánosunk elfelejtette azonban 
ecsetelni (ahogy Medgyessy is), hogy miért olyan 
nagyszerű dolog az a bizonyos „közös lista”. 
Elmondom helyettük. A helyzet az, hogy hamarosan 
Uniós képviselőket választ az ország. Pontosan 
huszonnégyet. Ők fogják képviselni hazánkat az 
európai parlamentben. A szocialisták azt szeretnék, 
ha mind az ö emberük lenne, vagy legalábbis a 
többség. Csakhogy a népszerűségük alaposan 
megcsappant ezért félő, hogy a jobboldal ezen a 
választáson letakarítja őket a színről és a képviselői 
helyek bő többségét megszerzi. „Szociékat” már a 
gondolattól is kiverte a hideg veríték. Valamit tenni 
kell. Valami nagy ötletre van szükség  - gondolták és 
kieszelték a közös listát, majd szájába adták 
Medgyessynek, aki azóta is szorgalmasan szajkózza. 
Ha az ellenzék és az Unió beveszi ezt az „egység”, 
meg „példamutató nemzeti összefogás” maszlagot, 
akkor szükségtelenné válik a választás, nincs vereség, 
nincs baloldali megszégyenülés, és szocialista 
vezetéssel masírozhatunk az Unióba. 
 Hát ennyire azért nem kell minket hülyének 
nézni kedves Medgyessy és Ruszkovics elvtársak. Ezt 
az egyesítősdi-kiszorítósdi cumit már az ötvenes 
években bevettük egyszer és hiszékenységünk miatt 
évtizedekig ittuk az egypártrendszer keserű levét. Ez 
a csel még egyszer nem fog bejönni. 
 Ruszkovics János: „Jó ötletnek tartom 
Medgyessytől a képviselők számának csökkentését.” 
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- - szponzorált oldal - 
Igazad van János! Ez valóban nagyon okos dolog 

és mielőbb meg kell valósítani. De ez egyáltalán nem 
Medgyessy ötlete, mert a Fidesz vetette fel annak 
idején - és minő furcsa - a baloldal kézzel-lábbal 
hadakozva leszavazta. Hát nem elképesztő Te… 
János!? Erről lemaradtál. Van mit bepótolnod. Sőt, 
alig néhány napja az is kiderült, hogy ez az egész 
„kisebb létszámú parlament” dolog csupán egy 
propaganda ízű, népszerűség hajhászó 
figyelemelterelés volt, merthogy a szocialistáknak 
eszük ágában sincs megvalósítani. Medgyessy 
szónoklatain felbuzdulva a Fidesz ugyanis - mivel 
mindig is ezt szorgalmazta - a 2004. március 16.-án 
zajló parlamenti vitában ismét javasolta, Hogy a 
Tisztelt Ház máris kezdjen el tárgyalni a kisebb 
létszámú parlament megvalósítása dolgában - ha már 
végre az a ritka helyzet állt elő, hogy jobboldal, 
baloldal és Medgyessy Péter ugyanazt akarják. Nos 
hát, tudod-e mi történt Ruszkovics (éber figyelmű) 
János!? Hegyezd a füleidet, kapaszkodjál meg és 
nagyokat pislogj, nehogy a történések megrengessék  
fene nagy (új keletű) hitedet. Ettől még a tájékozódási 
képességedet is elveszítheted – például nem tudod 
majd érzékelni, hogy mikor honnan fúj a szél. 
Márpedig a tuti helyezkedéshez az nagyon fontos. 
  Az történt ugyanis, hogy a piros Ferrarisok 
frakciója megint csak kézzel-lábbal leszavazta a 
kisebb létszámú parlament ügyét. Pedig te is 
mennyire támogattad János! Most meg alaposan 
kibabráltak veled. Helyedben én ezt nem hagynám 
annyiban - bár elismerem, hogy meglehetősen kényes 
a helyzeted. Mert teszem azt, ha a baloldal döntését 
fogadod el, akkor szembekerülsz szeretett 
miniszterelnököddel. Ha viszont továbbra is Őt 
támogatod, akkor meg a tulajdonképpen a Fidesz 
javaslata mellé állsz és ez által az elvtársaknál húzod 
ki a gyufát. Hű, de meleg helyzet ez - János. Ebből 
vajon hogyan mászol ki lelki sérülések nélkül?  

Vass Lászlót fanatikusan elkötelezett, 
ugyanakkor önkritikusan intelligens, becsületes 
embernek ismertem meg. Bár ezt a véleményemet 
továbbra is tartani próbálom - most kissé csalódottan 
és némiképp értetlenül olvastam írását, melynek 
lényegét - több-kevesebb eredménnyel - a humor 
zsákjába igyekezett belegyömöszölni. E műremek 
„élvezete” közben azon törtem a fejemet, hogy egy 
ilyen általam nagyra becsült, okos ember, milyen 
indíttatások hatására körmöl össze bármit is oly 
módon, hogy az összefüggéseket és okokat elfelejti 
bántó és lejárató szándékú piszkálódásai mellé 

odabiggyeszteni. Vajon magától ilyen szelektív a 
látásmódja, vagy központilag van egyirányúsítva? 
Vass László pontosan tudja, hogy a kereszt állítása 
nem a város pénzén történt. Vass László azt is 
pontosan tudja, hogy tisztán önerőből már nemigen 
képesek fejleszteni az önkormányzatok (a baloldaliak 
sem), mert a jelenlegi kormány minden létező helyi 
pénzre rátette a kezét. Emiatt eddig már „mindössze” 
nyolcszáz település jutott a tönk szélére. A 
települések a helyben keletkezett jövedelmüket 
kénytelenek például a szocialisták választási 
kampányában megígért pedagógus és köztisztviselői 
megemelt bérek kifizetésére fordítani, mert a 
megnyert választások után a kormány elfelejtette 
biztosítani az erre megígért pénzt. Kunszentmiklós 
város emiatt negyven millióval lett szegényebb 
egyetlen év alatt. Ebből jó néhány utcát tudtunk volna 
„tisztán önerőből” megépíteni. Ezen kívül kénytelen a 
város további évi tizenöt-húsz millióról lemondani a 
„Húsz évig nem lesz gázáremelés” választási ígéretet 
követő példátlan mértékű gáz- és villanyáram emelés 
számláinak kifizetésére. Ezzel újabb két-három utca 
megépítésének lehetősége úszik el évente.  

És még nincs vége. E cikk írása közben hallom, 
hogy a vállalkozók, cégek, valamint az 
önkormányzatok és azok összes intézményei számára 
kitalálta a kormány a telefonadót. Példa nélküli 
találékonyság - ilyen a világon nincs. Talán kellene 
Vass Lászlónak egy listát készítenie arról, hogy ez a 
kormány hányféle új adót és járulékot vezetett már 
be, valamint hányféle és milyen durva illetékemelést 
hajtott végre és milyen egyéb, újabb és újabb 
drasztikus megszorításokat alkalmaz. Persze ne 
felejtse számba venni a már szinte folytonos és igen 
goromba áremeléseket sem, melyek az előbbiekkel 
együtt tökéletesen alkalmasak éppúgy a lakosság, 
mint az önkormányzatok maradék önerejének 
megsemmisítésére. Hosszú lista lesz ez, és ki tudja mi 
minden jut  eszükbe a még hátralevő két évükben. 
Egy következő humoros íráshoz ezek lennének igazán 
jó témák. Biztosan halálra röhögnék magukat a 
népek. 

Cavinton, és más memóriajavító tabletták 
szedését javallom arra az esetre, ha netán elfelejtette 
volna Vass László, hogy az Orbán kormány alatt nem 
voltak ilyen mindenkit megnyomorító intézkedések és 
nem volt gazdasági válság sem. Nem ismertük 
továbbá az ilyen, meg olyan megszorító csomagokat, 
és mintha otromba áremelések és leépítések sem 
lettek volna, és az önkormányzatok önereje is az 
önkormányzatoknál maradt. Most pedig épp Vass 
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László elvtársaiból álló kormány az, amelynek vég 
nélküli elvonásai miatt bizony az iskolák  és az összes 
intézmények gazdálkodását szigorítani kellett 
Kunszentmiklóson is, ahogy mindenütt - szerte az 
országban. 

Vass László keményen ostorozta a helyi 
közbiztonság romlását is. Ám ha alapos lenne és nem 
a jelenlegi városvezetés befeketítése képezné  
kizárólagos célját, akkor talán azt is leírta volna, hogy 
épp ez a kormány enyhíti a büntetéseket. Épp ez a 
kormány az, amely a bűnözők jogait bővíti a 
becsületes állampolgárok jogaival szemben – 
ösztönözve ezzel a „rosszfiúkat” az egyre kisebb 

kockázattal járó, lakosság elleni törvénytelenségek 
minél gyakoribb és minél brutálisabb elkövetésére. 

Összefoglalva: ha Vass László figyelemmel 
kísérné az eseményeket és a híradásokat, akkor 
rájönne, a települések anyagi ellehetetlenüléséért, az  
ország erkölcsi lezüllesztéséért, a bűnözés rohamos 
terjedéséért, a büntetési tételek liberalizálásáért talán 
mégsem a kunszentmiklósi  önkormányzatot kellene 
felelőssé tenni csupán amiatt, mert ez a városvezetés 
történetesen jobboldali, és ez nagyon csípi az egyre 
gyengülő és ettől egyre jobban pánikoló 
„árokbetemetők” szemét. 

 
Juhász László

 

Már megint etetik a népet! 
 
 A decemberben esedékes 13. havi (két heti) nyugdíj felét a szocialisták már az Európai Parlamenti 
választások előtt ki akarják fizetni. A 2002-es választásokkor szavazatok „vásárlására” 19.000 Ft-ot 
áldoztak személyenként (azóta annak többszörösét vették vissza az áremelésekkel), most pedig csak 
átlagosan 15.000 Ft a nyugdíjas szavazatok ára. Amennyivel többet kapunk mi nyugdíjasok most, pont 
annyival kapunk majd kevesebbet decemberben, pedig épp karácsony előtt lenne igazán szükségünk a 
forintokra.  
 Plusz pénzről tehát nincsen szó, csak az amúgy is minden nyugdíjasnak járó összeg kifizetésének 
cseles előrehozataláról.  
 Ez az egész nem más, mint a szavazatok megszerzésére kitalált újabb választási trükk, 
szemfényvesztés, szavazatgyűjtő beetetés. Nem kevésbé pedig játszadozás a nyugdíjasok saját pénzével és 
az érzéseikkel való kufárkodás.  
 eny 
 (teljes név a szerkesztőségben) 

 

Szerkesztőségi hírek: 
A Mi Ügyünk c. ingyenes városi laphoz bárki hozzájuthat a következő helyeken (kiegészítve új helyekkel): 

♦ Abbázia Pizzéria 
♦ Kunbábonyi bolt 
♦ Lángos sütő 
♦ ÁMK Büfé 
♦ Városháza Porta 
♦ Rózsa Presszó 

♦ Mindkét posta 
♦ Háztartási Bolt (Fábián András) 
♦ Kiskulacs Büfé (Szécsi telep) 
♦ Papírbolt (Postával szemben) 
♦ Márta Fotó  

 
Várjuk továbbra is aláírásaikat a városi K Ö Z B I Z T O N S Á G gal kapcsolatban. Aláírásgyűjtő íveink 

találhatók a következő helyeken: 
� Zöld Fehér Söröző 
� Pósi Horgászbolt 
� Keverő üzem takarmányboltja 
� Ludányi Andrásné –műszaki ker. 
� Háztartási bolt 

� Abbázia Pizzéria 
� Lángos sütő 
� Rózsa Presszó 
� ÁMK Büfé 
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A MI ÜGYÜNK –  SZEM - ÜGY 

KÖZÖSEN  BIZTONSÁGUNKÉRT 

FELHÍVÁS 
KUNSZENTMIKLÓSI JÓSZOMSZÉDOK 
EGYMÁS ÉRTÉKEINEK MEGVÉDÉSÉÉRT 

 
TISZTELT Kunszentmiklósi Állampolgárok, egymás jó szomszédságában lakó polgárok! 
A helyi lakásbetörések, és lopások ellen szükség van a Lakosság tevőleges segítségére is, 

mégpedig oly módon, hogy csatlakozik a már Kunszentmiklóson is  eredményeket 
felmutatni tudó SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOMBA 

 
A SZEM célja: 

1. Kunszentmiklóson csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, 
tevékenyen segíteni az áldozattá válás megelőzését. 

2. A kialakult egymást támogatni tudó közösségi szellem kapcsán mindenki hozzájárulhat 
a saját tulajdonának védelméhez. 

3. Nem csak bűncselekmény, de más esemény (baleset, betegség, tűz, stb..) esetén is 
működik a segítség nyújtása. 

 
Jelenleg városunkban 100 család vesz részt ebben a Mozgalomban. 

 

A BŰNMEGELŐZÉS közügy, tehát MINDANNYIUNK ÜGYE és ÉRDEKE 
 

REGISZTRÁCIÓ 
Hívja fel a POLGÁRŐRSÉG telefonszámát 76/550-253 (üzenetrögzítős), ahonnan visszahívjuk egyeztetés 
miatt. 
Személyesen is lehetséges a Polgárőrség Irodájában. 
Természetesen a regisztrálás után senki nem férhet az adatokhoz, csak a POLGÁRŐRSÉG vezetője. 
 
MIT KELL TENNI A SZEM TAGJAINAK? 
1 Ha lakókörnyezetében gyanús idegent lát: először szomszédját, majd a rendőrséget értesítse. 
2. Ha olyan törvénysértést vesz észre, ami már rendőri intézkedést, figyelmet igényel, azonnal értesítse a 
rendőrséget: telefon: 551-100 vagy 107 
 
Ingyenesen hívható telefonszám: MATÁV ról: 107 Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság 
 
 
 POLGÁRŐRSÉG KUNSZENTMIKLÓS 
 
A MI ÜGYÜNK –  SZEM - ÜGY 
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Ünnepi meghívó 
 

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

 a Zeneiskola és az ÁMK József Attila Művelődési Ház a  

KÖLTÉSZET NAPJA  városi rendezvényére, 

amelyet 

2004. április 11-én vasárnap 17 órától rendezünk a római katolikus templomban. 

A rendezvényt megnyitja: Alföldi Albert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke 

Ünnepi beszédet mond: Bődi Szabolcs polgármester 

Közreműködnek a Zeneiskola volt és jelenlegi tanárai: 

Tábori Ferenc, Perszki Károly, Hajdú Katalin, Seres József, Látó Richárd, Szabolcsi Erzsébet 

Továbbá: Fehér Éva, Tóth Szilvia 

 

Képviselő-testületi hírek: 

• Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Tűzoltóságot 2004. évben 
3millió Ft-tal támogatja . 

• A Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetésének főösszege: 1.329.648 ezer Ft. 
• Az Önkormányzat megrendeli az Újtemető utca egy szakaszának javítását 500.000 Ft + ÁFA 

értékben. 
• A Képviselő-testület az ÁMK épületének felújítása érdekében a következő terveket készítteti el: 
1. Kazán tetőtéri egység tervezése, 2. teljeskörű fűtési hálózat felújítása. Összesen 3.040 ezer Ft + 

Áfa összegben. 
• A város a térfigyelő rendszert versenytárgyaláson kiválasztott vállalkozótól történő 

megrendeléssel kívánja megvalósítani. 
• A Képviselő-testület nem kívánja átadni az Egyesített Szociális Intézménye működtetését az 

ARISZAK Képzési Alapítványnak. 
 

A Petőfi Lakótelepen épülő lakások látványterve 
A lakások iránt érdeklődni lehet a 20/959-0085 telefonszámon, a JÁGER KFT.-nél. 
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Andrássy út 60. 
 

 
Különös utazásban vettem részt a Kunszentmiklós 
Megmaradás jóvoltából. Egy busznyi embernek 
szerveztek utat a Terror Házába március 13-án. Az 
utasok Miklósról és környékéről érkeztek, akik 
tárlatvezetővel nézhették végig a múzeumot. 
 A Terror Háza most múzeum, de a XX. 
században a magyar történelem két szégyenteljes és 
tragikus korszakában is, valóban a terror háza volt. 
1944-ben a nyilas rémuralom idején ez az épület volt a 
„Hűség Háza”, a nemzetvesztő magyar nácik 
pártszékháza. 1945 és 1956 között pedig a hírhedt 
kommunista terrorszervezet, az ÁVO és utódja, az ÁVH 
rendezkedett be ugyanitt. Az Andrássy út 60. a rettegés 
és félelem házává vált. A múzeum a terror áldozatainak 
állít emléket, de mementó is, ami a terrorista diktatúrák 
rémtetteire emlékeztet. 
 Emlékszem, mikor kicsi voltam és anyával 
valamilyen komoly helyen voltunk, anya kézen fogott, 
vezetett, és ha kellett szólt, hogy „csitt kislányom, most 
maradj nyugton!”, és ezzel együtt meg is rántotta vagy 
szorította a karom. Most nem volt itt anya, mégis valami 
miatt mindig megrándultam és összerezzentem.  
Elindultunk hát. Egy idős bácsit hallottam egy régi 
felvételről, elcsukló hangon ezt mondta: „ezt meg lehet 
bocsátani, de elfelejteni soha…” És közben nézek egy 
égbe nyúló falat, ahonnan ezer meg ezer Áldozat arca 
néz rám, és egy tankra. Ezt meg lehet valóban 
bocsátani? Elfelejteni? …érzem a szorítást a 
gyomromban…  
 1944. március 18. Ekkor szállta meg az 
országot Hitler. Azt hitték, a háborúnál nincs rosszabb. 
Mindenki tévedett, jött a gulág, ahol több mint tízmillió 
ember halt meg. Az anyák várták vissza fiaikat, akik 
azzal bíztatták magukat és a családjukat, hogy három 
nap múlva már itthon lesznek. A feleségek várták vissza 
férjeiket, akik azzal búcsúztak, hogy a háborúból is 
hazajöttek. A fiúk, a férjek soha többé nem tértek haza. 
Ha mégis, akkor megtörten, megkínozva, zavarodottan 
és legyengülten. Közben látom a képeket, ahogy a csupa 
csont emberek a bányákban, út-, gát- és vasútépítéseknél 
dolgoztak, embertelen körülmények között, szerszámok 
nélkül. Istenem, itt egy kép, ahogy egy férfi van egy 
szekér előtt, és ő húzza, mint egy igavonó állat… nekem 
közben összerándul a gyomrom… 
 Megyek tovább, én is azzal a vonattal, 
amelyikkel szállították az embereket a halálba, a 
szenvedésbe. Mutatják, ahogy az emberek hétköznapjait 
beárnyékolja a terror, ahogy a fiatalok agyát mossák, 
mondatják velük a rendszert éltető szövegeket. 
Megmondták, mit tehetnek, hova mehetnek. Hát lehetett 
így élni? Tudtak? Kényszerítve lelkesedni, muszájból 
boldognak lenni? Itt egy kép, ifjú pár a nászmenetben. 

Esős idő lehetett, mert csupa sár és mocsok a ruhájuk. 
Sárosak, de belül tiszták, a világ kint a legmocskosabb.  
Ellenállás? Persze. Tízezrek vállalkoztak a fegyveres 
ellenállás szervezésére, röplapgyártásra, terjesztésre, 
mintegy ezerötszázan álltak bíróság elé, köztük 15-16 
éves gyerekek. Ott tapostam a vádirataikon, kegyelmi 
ügyeiken, hamis tanúvallomásokon, halálbüntetéseiken. 
Én megtapostam, bárcsak ők is megtehették volna… 
közben egyre jobban fojtogat valami…    
 Újra kiértünk a folyosóra. Ismét ott vádolnak az 
Áldozatok arcai, de én nem tehettem semmit! Ne 
nézzetek így! Majd csönd, mély és nyomasztó. Csak egy 
vízcsepp csobbanása hallatszott, közben egy folyosó 
sertészsír téglákból kirakva, és hűvös. És valaki meséli, 
hogy ez a vízcsepp a fogoly homlokára esett, ami 
következtében az agy berezonált, és így szépen lassan 
megőrült. Majd egy másik hang azt meséli, hogy a báty 
verette halálra a saját öccsét, majd a bátyot is halálra 
verték. Testi és szellemi terror áldozatai lettek az 
emberek.  
 Tovább. Egy hatalmas hófehér márvány kereszt 
a lábam előtt. Így fekve hirdeti a megváltást. Az 
egyházat is üldözték, hiszen ők „álltak Istenért, 
egyházért, hazáért”. Mindenkit hurcoltak le a pincébe. 
Mi is mentünk. Útközben volt elég időnk, hogy egy 
bácsi elmeséljen egy történetet. A legszörnyűbb történet, 
amit valaha hallottam. Egy akasztásról szólt, az első 
mozdulattól az utolsóig, ahogy leveszik az élettelen 
testet a bitófáról. Majd megfordulva ezt olvastam: „azért 
imádkoztam Istenhez, hogy elfelejtsem barátaim és 
ismerőseim nevét”… hatalmas gombóc fojtogatja 
torkomat és a gyomrom görcsbe rándult…  
    Végigmentünk a cellákon. A vörös terror szolgái 
minden eszközzel tudtak kínozni. Órákig kellett falhoz 
nyomott orral vagy vízszintesen kinyújtott karral állni, 
gumibotozások, tornáztatások, verések, égő cigarettával 
és fogókkal is kínozták őket… és közben újra hallom, 
ezt meg lehet bocsátani, de elfejteni sohasem, meg kell 
bocsátani, de elfelejteni…  
Már az egész csoport némán áll, megérkeztünk a 
végállomásra. Sötét van. Csönd. Béke, talán. Sok kicsi 
láng pislákol, kis fényükkel egy-egy keresztre mutatnak. 
Nekik égnek a gyertyák, örökké értük. 
 Anya! Én figyeltem! Mindannyian figyeltek, 
akik részt vettek ezen a furcsa utazáson. Köszönjük! „új 
és tiszta légy minden nap: ne tűrd a bűnt és a mocskot. 
Számoltasd el magad. Ne emlékezz és ne felejts. 
Karnyújtásnyi körben felelős vagy a világért, 
önmagadért és önvalódért." 
 
 Szombati Erika 
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K  O  N  C  E  R  T  ! 
 

2004. április 24-én 20 órakor 
a Magyarok Házában (Fürst S. u. 2.) 

Fellép: Magozott Cseresznye 
előzenekar: Kunokák 

Belépő: 450 Ft 
 

Mindenkit szeretettel vár a KUNSZENTMIKLÓSI MEGMARADÁS 
drótpostacím: megmaradas@freemail.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

É R T E S Í T É S  
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2004. évi tavaszi lomtalanítás az alábbi menetrend szerint történik: 
- 2004. április 17. (szombat): Tasskertestől a Kecskeméti útig 

- 2004. április 18. (vasárnap): Kecskeméti úttól a Szécsi telepig 
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat, kivéve az építési törmeléket, háztartási hulladékot az adott nap reggel 900 

óráig helyezzék ki az útpadkára, különválogatva a vasanyagot, a fanyesedéket kérjük kössék össze. Az elszállítás 
ingyenes. 

Polgármesteri Hivatal 
 

F E L H Í V Á S  
Él városunkban egy idős néni, aki fogyatékos gyermekét egyedül ápolja, gondozza nagy szeretettel. A 
lehetőségekhez képest mindent igyekszik megadni neki. A fiú kedvenc időtöltése a tévénézés, mást nem is tud 
csinálni, mert mozgásképtelen. Egy fekete-fehér televíziójuk van, ami nagyon régi és rossz állapotban van. 
Kérjük, hogy akinek van egy használaton kívüli, de működőképes televíziója és úgy érzi, hogy szeretne segíteni, 
úgy jelezze ezt a Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalában. 
Segítségüket előre is köszönjük! 

 Gyámhivatal dolgozói 
 

 
A József Attila Mûvelôdési Ház szeretettel vár minden óvodás és kisiskolás gyereket, csütörtök délutánonként, 2-tôl 

4-ig, az ÁMK-ba, játszóházi foglalkozásra.  
Készítünk: termésképeket, gyöngyből ékszereket, 

fonott karkötőt, ceruzatartót, iratgyûjtõt, vázát, üdvözlőkártyát, meghívót, textilbábot, stb. 
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Önkormányzati közlemény: 

Tisztelt Adófizetők! 
 

 
 Ezúton ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2004. január 1-vel a gépjármű adóztatás rendje 
megváltozott. 
 Megszűnt az adóbevalláson alapuló adókivetés. 
Jelenleg, és a jövőben is az adóztatás hatósági 
nyilvántartáson alapul. A Belügyminisztérium 
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási 
Hivatala az önkormányzat illetékességi területének 
megfelelően adatot szolgáltat az adóhatóság számára. 
Ezen adatok alapján történik a gépjárművek 
adóztatása. 
 A gépjárműadóról szóló törvény szerint az adó 
alanya az, aki az adott év január 1-én a hatósági 
nyilvántartásban (forgalmi engedélyben) szerepel. 
 Ez év január 1-i adatállományból kiderült, hogy 
az adózók egy része bevallási kötelezettségének 
eddig nem tett eleget, nem jelentette be gépjárművet 
adóztatásra. Adategyeztetés után kerül sor az adó 
visszamenőleges kivetésére. 
 Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adó 
megállapításához való jog annak a naptári évnek az 
utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, 
amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna 
tenni. 
 

 A visszamenőlegesen adóztatott gépjárművek 
tulajdonosainak (a bejelentés elmulasztása miatt) 
mulasztási bírság nem kerül felszámításra. 
 A BM Központi Adatfeldolgozótól megkapott 
nyilvántartás több esetben pontatlan, valamint a 
hatósági nyilvántartásban szerepelnek olyan 
gépjárművek, amelyet a tulajdonos időközben eladott, 
de az új tulajdonos még nem íratta át (ezért kapott 
bevallási felszólítást a régi tulajdonos).  
 A fentiek miatt kérjük, hogy adategyeztetés 
céljából szíveskedjenek az idézésre megjelenni a 
Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál, illetve az 
adásvételi szerződés másolatával szíveskedjenek az 
Okmányirodát felkeresni. 
 Tisztelettel kérjük a gépjárműtulajdonosokat, 
hogy a jövőben mindennemű változást (vétel, eladás, 
lakcímváltozás) az Okmányirodában 15 napon belül 
jelentsenek be, az esetleges kellemetlenségek 
elkerülése céljából. 
Megértő közreműködésüket és az előírások betartását 

kérjük, és azt köszönjük. 

 Nagy János 
  mb.jegyző

Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete által támogatott civil szervezetek és 
sportegyesületek névsora 

 
Támogatott civil szervezetek: 

 
ÁMK Nyugdíjas Klub   150 ezer Ft 
„Szebb Öregkort” Alapítvány   50 ezer Ft 
Kunszentmiklósi Megmaradás  200 ezer Ft 
Megértés Alapítvány  100 ezer Ft 
Vöröskereszt  150 ezer Ft 
Blumberg Baráti Társaság  150 ezer Ft 
Öreg Motorosok Baráti Köre  150 ezer Ft 
Számítógép Barátok Egyesület  150 ezer Ft 
Hagyományőrző Néptánc  350 ezer Ft 
Tasskertesi Óvodáért Egyesület  50 ezer Ft 
Szentmiklósi Big Band Egyesület  100 ezer Ft 
Dalos Kör  100 ezer Ft 
Bakér-Parti Fűzfák  20 ezer Ft 
Pro Talentum  100 ezer Ft 

 
 

Támogatott Sport egyesületek: 
 
Női Labdarúgók  100 ezer Ft 
Miklósi Kékrókák Kosárlabda Egy .  1.100 ezer Ft 
Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület  250 ezer Ft 
Sporthorgász Egyesület  150 ezer Ft 
Bege Márton Sakk Egyesület 350 ezer Ft 
Gyermekfoci Egyesület  280 ezer Ft 
Asztalitenisz tömegsport  100 ezer Ft 
Magyar Erősember Szövetség  120 ezer Ft 
Diákbirkózók  650 ezer Ft 
Football Club  1.200 ezer Ft 
Miklóssy János Atlétika Egyesület  150 ezer Ft 

 


