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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2004. augusztus IX. szám Ingyenes 
 

Úton vagyunk! 
 

 Majd évtizednyi várakozás után a képviselő testület a jogos panaszokat megszívlelve hozzálátott az 
utak rendbetételéhez. A sokéves karbantartási elmaradás miatt az útalap nélküli utcák – hiába volt a 
felületükön aszfalt, - javíthatatlanná váltak. Nekünk aközül kellett választanunk, hogy így menjünk még 2 
évig, vagy olyan felújítást végzünk, ami járhatóvá teszi az utakat, de egy esetleges csatornázásnál nem 
kell útszerkezetet szétszedni, megbontani. 
Az utak felmarása után nyert felület átmenetileg már jobb volt, mint az azt megelőző állapot, de hónapok, 
évek forgalmát nem tudta volna elviselni. Ezért került sor az ismert szintfelület kialakítására. 
 A csatornázás előkészítése, tervkészítés, a költségvetés összeállítása megtörtént. 
 A Draskovics-csomagok miatt majd 200 milliárdnyi 2004-es megszorítást újabb 100 milliárdos 
követte, s a 2005-ös évben ez folytatódik. 
Csatornát építeni csak EU-s pénzekből tudunk. Jó esélyünk van arra, hogy az elkövetkezendő évben – 
2005. végéig – a KIOP pályázatba befogadják a csatornázási terveinket. 
Ezek után kerülhet majd sor az utak végleges aszfaltszőnyeggel való borítására. Addig kérjük különösen a 
kerékpárosok megértő türelmét. 
 A Szabadság utca kátyúzása nem volt sikertörténet. A KÉSZ KHT. minőségi kifogását elfogadta a 
szállító, így a helyreállítására rövidesen sor kerül. 
 Bődi Szabolcs 
  polgármester 

 
 
 
 

A fürdőzésről 
 

Amikor csak teheted – de soha nem úgy, hogy munkádtól lopod el az időt és rossz lelkiismerettel, sietve cselekszel! -
, menj el a hővizű közfürdők valamelyikébe, hetenként kétszer-háromszor. A fürdőzés nagyon régi emberi szokás, s 
nemcsak a testet edzi és üdíti, hanem a lelket is. Fürödj lassan, tested törvényei szerint, megfontoltan és ráérően. A 
gyógyvizek átjárják tested és élénkítik lelked, megnyugtatják munkától és világtól elkínzott idegeid. A gyógyfürdők 
afféle nedves kolostorok, ahol zavartalanul átadhatod tested és lelked a józan és méltányos pihenésnek. A kénes, 
vasas vizek a bőr pórusain át hatnak a belső szervekre és idegrendszerünkre; a fürdő légköre, a fátyolos-párás 
környezet megszabadít a külső világ olcsó képzeteitől. Fürödj tehát rendszeresen és módszerrel, mint a rómaiak. 
Ne törődj vele, ha e szokásodat lenézik a spártaiak; gondolj arra, hogy Spárta egyetlen önálló gondolkozót sem 
adott a világnak, s végül így is, úgy is elpusztult. Fürödj nyugodt lelkiismerettel. Fürödj módszeresen, válogasd a 
forró és langyos, majd hideg medencéket és tusokat, engedd át tested a dögönyözők kézügyességének, üldögélj 
hosszan a meleg vízben, tűrd el, hogy hidegvizes turbánnal göngyöljék be koponyádat, add át tested és lelked a 
meleg víz, a langyos csend nyugalmának, gondolkozzál, tanulj vízi türelmet, pihenj. A hurik ölében sem lehet úgy 
pihenni, mint egy hővizű gyógyfürdő medencéjében. S a forró léggel hevített kamrában ne maradj soha két, három 
percnél tovább. S adjál a személyzetnek jelentős borravalót. S tudjad, hogy halandó vagy, de addig is tartozol 
testednek valamivel. Például a gyógyfürdővel, hetenként kétszer; legföljebb háromszor. 

Márai Sándor 
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AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖRTÉNT … 
Események és vélemények, melyekről a kormány nem szívesen beszél vagy nagyokat hallgat 

 
„A Fidesz minden megyében és 
a fővárosban is fölényesen 
megnyerte az uniós 
választásokat az MSZP-vel 
szemben június 13.-án.” 

 
A kormány június 13. után 
nyilvánosságra hozta, hogy a 
gazdaság mégiscsak rosszul áll 
- az infláció rohamosan nő, az 
ipari termelés folyamatosan 
lassul, egyre több a 
munkanélküli, az 
államháztartás hiánya 
hihetetlenül magas, az ország 
eladósodása már-már drámai 
méreteket ölt.  
(Érdekes, néhány nappal előtte 
még pont az ellenkezőjét 
szajkózták, a minél több szavazat 
reményében. Magyarán: 
nagyokat hazudtak bele a 
képünkbe.) 
 
Demszky Gábor az EU 
választások napjára otthon 
maradásra biztatta az 
embereket, mondván, hogy 
tornádó várható Budapesten. 
A meterológusok semmiféle 
tornádóról nem tudtak, az 
viszont közismert volt az 
előrejelzések alapján, hogy a 
szavazáson való minél kisebb 
részvétel az SZDSZ-nek 
kedvez. (Cseles...) 
 
A takarékosság és megszorítások 
már olyan mértéket öltenek, 
hogy egyes hivatalokban nem 
szabad a klímaberendezéseket 
bekapcsolni, a telefonálást 
drasztikusan korlátozzák, 
kikapcsolják a kézszárítókat, 
leállítják a lifteket stb.  
(Ezek is mind a szocialisták által 
ránk zúdított „jóléti 
rendszerváltás” nagyszerű 
bizonyítékai.) 

Ugyanakkor a kormány 
dőzsölése és költekezése 
határtalan. Most derült ki, hogy a 
söjtörinél is nagyobb 
dínomdánom zajlott titokban 
tavaly év végén, néhány tucat 
főember 870 ezer forintot tömött 
le a torkán. Csak a külön 
megrendelt szivar 60 ezer 
forintba került. Ugyanezek az 
elvtársak a nagy hasú, cilinderes, 
szivarozó kapitalistákat 
utáltattak velünk évtizedekig, 
most meg az ő szájukban fityeg 
a szivar. Még a kiszolgáló 
személyzetnek is új ruhát kellett 
varratni az újsütetű „sztár-
proletárok” dínomdánomjához. 
Valami azonban nem 
stimmelhetett, mert a lakomát 
előállító vendéglő vezetőjét és 
helyettesét ezt követően 
kirúgták. Nagy hírű és drága 
luxus vendéglőkből olyan hírek 
szivárognak ki, hogy a kormány 
köreiben rendszeresek, ám 
titokban tartandók a pazarló 
eszem-iszom dúskálások (az 
adófizetők pénzéből persze). 
Mindenki másnak viszont 
keményen takarékoskodnia kell. 
 
Április elsejétől a kormány 
megszüntette a közmunka 
állami támogatását. 
(Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
ezzel legfőbb szövetségesétől, a 
romáktól is elfordult a kormány. 
Nem baj – a választások előtt 
majd megint ígér nekik valamit. 
 
Pilhál György szerint Demszky 
Gábor hatalmas trágyadombbá 
tette a magyar fővárost. Az 
aluljárók hajléktalanoktól 
zsúfoltak, az utak járhatatlanok, 
a várost kutyaürülék és szemét 
teríti be. 

(Demszky gyakran hangoztatott 
jelszava: „világvárost építünk”.) 
 
A SOLE bezárja pásztói 
üzemét, és mintegy száz 
dolgozó kerül az utcára. 
 
A világon mindenütt, Amerikát 
és Angliát is beleértve, a 
baloldal ellene van az iraki 
háborúnak, a globalizációnak, 
Amerika világcsendőri 
szerepének, a megszálló Izrael 
általi brutális palesztín-irtásnak. 
A mi „szocialistáink” épp 
ellenkezőleg – nagyon is 
globalizáció pártiak és jórészt 
személy szerint is ugyanazok az 
elvtársak hajlonganak most az 
USA hatalmasságai előtt, akik 
nemrég még a kommunista 
Moszkva kegyeiért pitiztek és 
természetesen odaadó hívei az 
iraki háborúnak is. 
(Ez is világos bizonyítéka annak, 
hogy a baloldalisághoz – a 
„szocialista” név megtartásán 
kívül - aligha van már közük.) 
 
Répássy Róbert szerint a 800 
kilométer autópálya építésére 
tett ígéret nem csupán blöff, 
hanem választási csalás volt, 
hiszen Medgyessy jól tudta, 
hogy ez nem teljesíthető. 
 
Magyarországot súlytó uniós 
korlátozásokról ír a 
FINANCIAL TIMES azzal, 
hogy mindez a jelenlegi 
kormány rossz 
gazdaságpolitikájának 
köszönhető. 
 
A jó ivóvíz egyre fogyó és 
egyre nagyobb költséggel 
előállítható kincs. A kormány 
mégis töredékére csökkentette 
az erre szánt pénz. 
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A választások előtt fennhangon 
szajkózták, hogy a kormány nem 
pihen, sőt egész nyáron dolgozni 
fog. Arra, hogy a miniszterelnök 
és a kabinet többi tagjai sorra 
elindultak vakációzni - ekképpen 
reagáltak ugyanazok: „Szó sincs 
arról, hogy a kormány pihen, 
csak a kormánytagok 
pihennek.”.  
(Így egészen más, mert 
természetesen a kormánytagok 
nélküli kormány továbbra is 
keményen dolgozik. Ez a 
szocialista duma több mint 
nevetséges.) 
 
A „híresen jobboldali” Dávid 
Ibolya Erdélyben a baloldali 
jelölt mellett kampányolt. (Az 
MDF-et „szétverő” politikus 
bizony idehaza is gyakran 
simogatja a baloldal lelké.) 
 
Szász Károly – mondhatni – 
erőszakos leváltását követően 
erőteljes tisztogatásba kezdtek az 
elvtársak a PSZÁF-nél is. Sorra 
váltják le a szakembereket és 
helyettük hűséges elvtársakat 
neveznek ki, például a 
legfontosabb főosztály élére egy 
történelemtanárt.  
(Ezt csinálták 40 évig. Egyetlen 
szempont volt, hogy jó elvtárs 
legyen az elvtárs. A suszter 
vezette a vasgyárat, a vasiparos 
téeszelnök volt, a magasra 
felnyalakodott tehenész pedig 
„jól” elvezette az 
alumíniumkohót, vagy 
cipőgyárat. Nem a szakértelem 
számított. No, olyan is volt az 
egész.  Máig isszuk annak a levét 
és fizetjük az árát.) 
 
A sokak szemébe 
korrupciógyanús 10 milliárdos 
utcabútor tender bírálóit is 
nyugdíjazzák, kirúgják.  
(Ez is arra bizonyíték, hogy 
ebben a kormányban csak a 

mindennel egyetértőknek, 
hajlongóknak, bólogatóknak van 
helyük. Gondolkodó emberek 
szóba se jöhetnek.) 
 
Már ott tartunk, hogy a 
nemzetközi befektetési 
statisztikák szerint a beruházók 
számára Magyarország 
kockázatosabb terep, mint a 
háborús Izrael. 
 
A budapesti városvezetés 
eltávolítja azokat a 
munkatársaikat, akik az üzleti 
mutyi helyett a törvényes 
munkát választják 
(Wintermanter Zsolt). 
 
A Fideszes hazugsággyárról 
prédikáló Kovács Lászlónak két 
hivatalos bírósági papírja is van 
arról, hogy ő maga hazudik 
(Áder János). 
 
Járai Zsigmond szerint újabb 
megszorító intézkedések 
készülnek. 
 
A velünk együtt csatlakozó 
Észtország és Litvánia már a 
nyáron bevezetheti az eurót, amit 
szocialistáink nagyszerűsége 
következtében ezt nekünk 2010-
re kellett halasztanunk. 
(Vagy ki tudja, nem - e még 
tovább.) 
 
Végveszélyben a tiszavasvári 
ALKALOIDA Gyógyszergyár. 
Tudatos lezüllesztéséről és 
bezárásáról keringenek hírek. 
A dolgozók tiltakoznak. 
 
Medgyessy szerint rossz és 
türhetetlen, hogy az emberek 
munkahelyeken, templomokban, 
családokban politizálnak.  
(Naná - azt szeretnék, ha csak ők 
politizálnának és még a 
gondolatainkról is ők 
gondoskodhatnának, mint Rákosi 
és Kádár évtizedeiben. A 

templomban, munkahelyen és a 
családokban pedig mindenkinek 
kuss legyen!  Világos?    
 
Az Orbán kormány alatt elsők, 
az elmúlt évben az utolsók 
között, mostanra pedig a leges- 
legutolsók vagyunk 
eredményeink alapján az 
újonnan csatlakozók 
táborában. 
(Ebből is látszik, hogy „jó 
irányba mennek a dolgok”.) 
 
Közel 80 %-kal nagyobb az 
államháztartás hiánya az egy 
évvel korábbihoz képest. 
 
Kitiltották a TV1 híradó egyik 
szerkesztőjét a műsorból, mert 
a média törvény betartására 
szólított fel. 
(Ettől féltünk, hogy idáig jutunk. 
Egyre inkább felfordul a világ. 
Innen talán már csak pár lépés 
egy olyan törvény megszületése 
(igazodva az egyre 
kézzelfoghatóbb valósághoz), 
hogy az alkotmánysértők, 
tolvajok, demokrácia tiprók, 
önmaguknak és a haveroknak 
bagóért privatizálók, ország-
szétbrókerkedők, csalók, rablók, 
néphülyítők, szélhámosok, 
besúgók,  gyilkosok, vagy 
gyilkosságokat elrendelő 
felbujtók védelmében minden 
törvénytisztelő becsületes 
polgárt ki kell rúgni, sittre kell 
vágni, meg kell hurcolni. 
 
Újabb 50 milliárd Jen értékű 
kölcsönt vett fel a kormány. 
 
A kormány még az idén 
értékesíteni szándékozik a 
csepeli szabad kikötőt is annak 
ellenére, hogy jelentős hasznot 
termelt az országnak. 
 
A külkereskedelmi deficit 7%-
kal nagyobb, mint tavaly 
ilyenkor. 
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A KSH az utóbbi évek 
legmagasabb inflációját mérte 
a napokban. 
(7,6 %. A nyugdíjak 
elértéktelenedése pedig már 
8,1%.) 
 
Lengyelország és Csehország 
után Angliában is látványosan 
megbukott a baloldal. 
 
A költségvetés egész évre 
betervezett hiánya már az év 
közepére megvalósult.  
(Jól nézünk ki.) 
 
Az MSZP-ben lázasan keresik a 
vereség okait.  
(Kár keresgélni – az okok 
nyilvánvalóak: Az ország 
javainak elkótyavetyélése, 
hitegetés, fenyegetés, politikai 
tisztogatás, félrevezetés, hamis 
vádaskodás, a politikai 
ellenfelek bemocskolása, tények 
letagadása, népnyomorító 
áremelések, átlátszó hazugságok 
tömege, nemzettudat erőszakos 
leépítésének szándéka, az ország 
vagyonának felélése, 
megszorítások, leépítések, a 
kormány dőzsölése, az egymás 
közötti többmilliós osztogatások, 
stb..) 
 
Zuhant a dohányárúk 
hivatalos forgalma és ezzel az 
adóbevétel, mert a cigaretta 
csempészet hihetetlenül 
megugrott. Ugyanis a kormány 
néhány száz vámos értelmetlen 
elbocsátásával és a jövedéki adó 
emelésével is akart nyerni 
néhány milliárdot. Cserébe 
azonban ennek sokszorosát 
veszítette el. 
(Ha számba vennénk a 
gazdaság, az ország érdekei, a 
demokrácia, a nemzetmegtartás, 
az életszínvonal területén eddig 
elkövetett hasonló 
„melléfogások” garmadáját, 

akkor talán az lehetne az első 
gondolatunk, hogy valakik itt 
nagyon nem értenek ahhoz, amit 
csinálnak.) 
 
Kovács László az EP 
választások után kijelentette: „A 
békétlenséget szítók nem 
szereztek többséget az európai 
stílusú kampányt folytatókkal 
szemben.” 
(Tökéletesen igaza van Kovács 
elvtárs úrnak. A békétlenséget 
szítók, a mocskolódók, 
hazudozók bizony-bizony 
jócskán alul maradtak.) 
 

Az Európai Unióban 
Magyarország adósodott el a 
legjobban és újabb hatalmas 
hiteleket kell felvennie ahhoz, 
hogy ne omoljon össze a 
gazdaság. 
 
A kormány 300 kistelepülés 
óvodáját látja el számítógéppel a 
piaci ár háromszorosáért. 
(Vajon kiknek a zsebébe 
vándorol a felár?) 
 
Magáncég figyeli az 
üvegzsebtörvény betartását a 
kancellárián. Természetesen a 
kancellária bízta meg őket. 
(Naná, hogy nem találtak 
egyetlen hibát sem. Naná, hogy 
nem is fognak!) 
 
Egy angol nyelvű arab lap 
ARIEL SARON idézetét közli: 
„Mi, a zsidó nép irányítjuk 
Amerikát  és az amerikaiak ezt 
tudják.„ 
 Egy másik izraeli 
miniszterelnöktől a következőt 
idézi a lap: „A palesztinokat 
eltapossuk, mint a szöcskéket, 
fejüket a szikláknak és a falnak 
verjük.” 
 
„Nácivadászat” fedőnév alatt 
emberiség elleni bűntettek 
elkövetőit keresi egy izraeli 

szervezet. Az akció már 
Magyarországot is elérte és 
gyanúsítottak is vannak. 
(Ezzel alighanem minden 
jóérzésű ember egyetért. A 
fajgyűlölőket, a népirtókat, a 
más népeket leigázókat 
könyörtelenül meg kell büntetni. 
Fel kell kutatni és le kell fogni 
őket bilincsbe verve -  ha kell 
Bolíviában   ha kell 
Magyarországon, ha kell 
Izraelben.)  
 
A REUTERS szakértői szerint 
újabb 130 milliárd forint 
megszorítást kell alkalmaznia a 
magyar kormánynak. 
 
Már a szocialista értelmiségiek 
is élesen bírálják a kormányt 
és az MSZP-t. 
 
Egyes megfigyelők véleménye 
szerint a bróker-botrány szálai 
már olyan közel kerültek a 
szocialistákhoz, hogy az 
ellenzék politikusainak 
felszólalásai e-témában le 
vannak tiltva a parlamentben. 
Még véleményüket sem fejthetik 
ki. 
(Demokrácia a javából.) 
 
A SIR Konfekcióipari Kft. - 
Pécs legsikeresebb üzeme - 
Romániába települ. 130 
munkahely szűnik meg. 
 
Az AUDI magyarországi gyára 
2006-ra a bezárást fontolgatja. 
 
Országos divattá vált a jó 
elvtársak megjutalmazása 5-6 
millió forintokkal. Csakis 
baloldali polgármesterek, 
helyettesek, különböző magas 
és kevésbé magas beosztású 
egyéb elvtársak nagy számban 
kapnak mostanában 
többmilliós jutalmakat 
„kiemelkedő” munkájukért. 
Miközben a lakosság 
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menetrendszerűen kapja a 
megszorításokat, áremeléseket 
- az elvtársakhoz dől a lé.  
(Az ország és a települések 
állapotát figyelembe véve inkább 
a fizetésmegvonás látszana 
reálisnak) 
 
A PHILIP MORRIS bejelentette, 
bezárja egri dohánygyárát. Ez 
334 elvesztett munkahely. A 
székesfehérvári Garzon Bútor Rt 
65 munkahelyet szüntet meg. A 
MARC cipőgyár e-hónapban 
560 dolgozót bocsát el. A Hajdú 
Bét 1600, a mezőgép 260, az 
ICN 140, a Mátra cukor 110, a 
debreceni dohánygyár 380, a 
Pannon Plast 700 munkahelyet 
szüntet meg. Mindegyik cég a 
kedvezőtlen gazdasági 
környezetre hivatkozik.  
(Ez lenne hát a „modern 
Magyarország” a „Jó irányba 
mennek a dolgok” no meg a 
„négyszázezer új munkahelyet 
teremtünk” valósága?) 
 
A 25 uniós tagállam közül 
egyedül Magyarország nem 
képes teljesíteni egyetlen 
MAASTRICHTI kritériumot 
sem.  
(Jól tönkrevertek bennünket az 
elvtársak.) 
 
Varga Mihály, volt 
pénzügyminiszter az Európai 
Bizottság bírálatával 
kapcsolatban megállapította, 
hogy ezt a kormányt a 
bizonytalanság, a kapkodás, a 
tehetetlenség jellemzi. 
 
Medgyessy Péter kormányfő 
MALORCA szigetén piheni ki 
annak a sziszifuszi munkának a 
fáradalmait, mellyel hazánkat a 
„jólét magasságaiba” nyomta le. 
 
A Balaton Halászati Rt. 70 
dolgozójától válik meg, 
további száznak is csak 

részleges foglalkoztatást tud 
biztosítani. 
 
Szakértők szerint a Szerencse 
Játék Rt-t szándékosan 
„legatyásítják”, hogy a bevett 
privatizációs gyakorlat szerint 
egyes politikai körök, 
érdekcsoportok olcsón 
megszerezhessék, 
 
VILÁGBANKI SZAKÉRT ŐK 
MÓDFELETTI CSODÁL-
KOZÁSUKAT FEJEZTÉK KI 
AFELETT, HOGY 
MAGYARORSZÁG 
KÖNNYEDÉN, KÉNYSZE-
RÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK 
NÉLKÜL, NÉHÁNY KÜL- ÉS 
BELFÖLDI CSOPORT 
ÉRDEKEIT SZOLGÁLVA, A 
VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ 
MÓDON FELSZÁMOLTA 
SAJÁT IPARÁT . 
 
A fiatal baloldal a Fideszt azzal 
vádolja, hogy fenn akarja tartani 
a sorkötelezettséget.  
(Ez nagyon pofátlan vádaskodás, 
hiszen éppen a Fidesz hozta meg 
azt a törvényt 2000-ben, ami 
fokozatosan véget vet a 
hadkötelezettségnek.) 
 
Medgyessy Péter fizetése 40 
%-kal nőtt egy év alatt. Az 
egyéb tetemes juttatásokat 
nem számolva ez önmagában 
is évi tizennégymillió forint 
(havi egymillió kétszázezer). 
(A minimálbéresek fizetését 6%-
al növelte Medgyessy Péter 
kormánya, így aztán ők is 
felvehetnek havi kemény 
negyvenhatezer forintot. Így 
aztán mindenki elégedett. Vagy 
mégsem?)  
 
A szocialisták „proletárköröket 
szerveznek, ám Lendvai Ildikó 
szerint ez nem állna jól az 
MSZP-nek. 

(Naná, hogy nem állna jól, 
hiszen a proletároknak és a 
jelenlegi, úgymond MSZP-nek 
már közük sincs egymáshoz. 
Mert például egyes szocialista 
főemberek azon nyilatkozata is, 
miszerint „az Orbán kormány 
túlfizette a minimálbéreseket” 
kifejezetten proletárellenes 
színezetű.) 
 
Medgyessy és Kovács 
következetesen Szilikon 
Völgynek nevezték az amerikai 
Szilícium Völgyet nagy 
nyilvánosság előtt. 
(ijesztő tájékozatlanságra vall a 
világ egyik legkimagaslóbb ipari 
övezetét, technikai fellegvárát 
összekeverni a női melleket 
feszessé tevő műanyaggal.) 
 
2002-ben a kormány 400 ezer 
új munkahelyet ígért. Ehhez 
képest most kevesebb van, 
mint volt, és a meglevők is 
veszélyben vannak. 
 
Július 1.-jétől drágább lett az 
élet. 15 törvény, 8 
kormányrendelet és több mint 30 
miniszteri rendelet életbelépése 
jelentős áremelkedési hullámot 
indított el a közlekedés, az 
élelmiszer, stb. területeken. 
 
2002 óta duplájára nőtt 
hazánk államadóssága. 
(Rajtunk fogják bevasalni.) 
 
A postásszakszervezet és a 
független szakszervezetek 
szerint is titkos létszámleépítés 
folyik a postán, pedig a 
kormányváltás óta már 600 
embernek mondtak fel eddig is. 
 
A magyar katonák iraki 
részvétele eddig minden család 
pénztárcáját 5000 forinttal 
terheli. 
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Mialatt a közelmúltban a 
rendőrség számos kisebb-
nagyobb ellenzéki tüntetést 
betiltott – a „melegek” 
felvonulását engedélyezte a 
belvárosban.  
(Ma már a homoszexualitás 
elfogadása kevés, ezért 
reklámozásáról, terjesztéséről is 
gondoskodik a kormány.) 
 
Varga Mihály volt 
pénzügyminiszter szerint ez a 
kormány az előremutató 
gazdaságpolitika helyett csak 
megszorításokban, 
elvonásokban tud 
gondolkodni. 
 
A világörökség részét képező 
Andrássy úti paloták kiárusítása 
is gőzerővel folyik. A Fidesz 

tiltakozik az értelmetlen 
vagyonfelélés ellen , amely 
jóvátehetetlen károkat okoz és  
korrupció gyanúja is fennáll. 
 
Magyarországon – a 
felmérések szerint – gyengült a 
cégek beruházási kedve és a 
multik is menekülnek, vagy 
nyereségüket kivonják az 
országból. 
 
Kiszivárgott hírek szerint már 
nem csak a 600 főnél kisebb, de 
a 2000-nél kevesebb lakosú 
településeken is bezárni tervezik 
a postákat. 
 
Új tagozat alakult az MSZP-
ben, amely máris keményen 
támadja a kormányt. 
 

Az MDF-ből kilépett Hende 
Csaba. A hírek szerint a 
Fideszben folytatja a munkát. 
 
A Gazdaságkutató Intézet 
(GKI) szerint is további 
takarékossági, elvonási és 
megszorítási intézkedések 
szükségesek. 
 
Újhelyi István (MSZP) szerint 
hosszú távú társadalmi érdek, 
hogy a közszolgálati médiumok 
partnerei legyenek a Magyar 
Szocialista Pártnak.  
(Magyarán: a jövőben még 
inkább úgy kell táncolni, ahogy 
az MSZP fütyül.)

 
 

 
BŰNMEGEL ŐZÉSI BIZOTTSÁG ALAKULT  

 
2004. június 30-i Képviselő-testületi ülésen önálló képviselői indítvány alapján a testület ad-hoc bizottságként 
létrehozta a Bűnmegelőzési Bizottságot. A bizottság tagjai: Kreisch Mihály -elnök, Dinnyésné Mészáros Irén, 
Vassné Kelemen Ágnes, Alács Sándor képviselők, továbbá Mayer József alezredes úr - Kunszentmiklós 
rendőrkapitánya, dr. Szilágyi László fogorvos és Hajdú Antal a Polgárőr Egyesület vezetője. A bizottsági tagság 
tiszteletdíjjal nem jár. 
A bizottság az előző évben 4 fővel már egyszer megalakult, de rövid időn belül fel kellett oszlatni, mivel 
önszerveződésként jött létre, nem pedig önkormányzati bizottságként. 
A bizottság rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, mely meghatározza a feladatait a jövőre nézve. A bizottság 
jövőbeni tevékenységével jelentősen kívánja segíteni a rendőrség, a polgárőrség munkáját. Továbbá szeretné 
javítani a rendőrség, a polgárőrség és a lakosság közötti kapcsolatot is, hiszen minden olyan legkisebb tevékenység 
is bűnmegelőzésnek számít, amely a közrend, közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének javítására irányul. 
A bizottság tervezi különböző szakterületekről előadók meghívását  pl.: büntetés-végrehajtási nevelőtiszt, drog 
prevenciós szakember, baleseti helyszínelő, büntető bíró, jogász stb. 
A bizottság tagjai szívesen fogadják a lakosság észrevételeit, javaslatait, kéréseit, melyet munkájuk során 
felhasználhatnak. 
 
A Bűnmegelőzési Bizottság elnöke ezúton is megköszöni a bizottság tagjainak, hogy vállalták és elfogadták a 
felkérést, munkájukhoz pedig sok sikert kíván. 

 
Kreisch Mihály – képviselő 

 
 

„S fogcsikorgatva hirdetem: nem ért véget a küzdelem!” 
A Magyar Igazság és Élet Pártja Kunszentmiklósi Szervezete köszöni a pártra adott szavazatokat. 

-fizetett politikai hirdetés- 
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a Zunió 
 
Múltkori, erupajunios cikkem után igen sok és kemény kritikát kaptam, ezért most – belátván csökött 
gondolkodásmódom tarthatatlanságát – mélységesen mély önkritikát gyakorolok. Fentiek okán – kivételesen – nem 
a saját gondolataimat adom közre, amelyekkel ezek után természetesen messzemenőkig nem értek egyet, mert azok 
mind csupa hazugság, elferdített, degenerált vélemény. (Pfuj…) 
 

…mindenesetre örültünk, hiszen ezen a napon (2004. május 01. – szer.) nyitnak a strandok és nem kellett 
végignézni a Dolgozók kérték című, spontán szerkesztett műsort. 
 

Nem volt a tribünről duracellnyusziként integető MSZMP-pártvezetés sem. 
 

…az új tagországok lakóinak átlagosan 30 százaléka reménykedik az uniós tagsággal járó könnyebb 
boldogulásban. 
 

A magyar válaszadók 77 százaléka biztos az uniós csatlakozás miatt bekövetkező áremelkedésben. 
 

A felmérések alapján a tagországok lakóinak hetven százaléka úgy gondolta, hogy nem minden jelöltnek kellene 
csatlakoznia. 
 
Gazdasági szakemberek egybehangzó véleménye szerint kezdetben ár- és adóemelésekkel számolhatnak az uniós 
bővülés után a csatlakozó országok. Kevés magyar fog cukrászdát nyitni Bécsben. 
 

…komoly a veszélye annak, hogy a támogatásra szoruló új tagok közül Magyarország a 150-160 milliárd forintos 
uniós befizetési kötelezettsége teljesítésével az unió nettó befizetőjévé válik. 
 

Az újonnan csatlakozók és így mi is, magyarok is sok tekintetben, egy ideig mindenképpen, másodrangú uniós 
állampolgároknak érezhetjük magunkat. 
 

Az Economist Corporate Network tanulmánya szerint Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország példája 
alapján az EU-hoz csatlakozó közép-európai országok kevesebb jóra számíthatnak, mint a korábban csatlakozók. 
 

A KSH adatai szerint Magyarországon a munkaerőköltség csak egyhatoda az uniós átlagnak. Magyarországon 566 
euróba kerül egy fő havi foglalkoztatása. Ez 18 százaléka az uniós átlagnak. 
 

A legoptimistább gazdasági elemzők szerint a jelenleg havonta az uniós átlagbér töredékéért 8-10 órával többet 
dolgozó magyar munkavállalók jó esetben 2010-re érhetik el az uniós átlagfizetések felét. 
 

Magyarországon az egy főre jutó támogatás így 49, míg Lengyelországban pedig 67 euró lesz. Ezzel szemben 
Görögországban 2000-ben 437, míg Írországban egy lakosra 418 euró támogatás jutott. Egyenlő esélyek? 
 

Az uniós költségvetés 80 százalékát kitevő mezőgazdasági támogatásoknak a most csatlakozók csupán 25 
százalékát kaphatják meg. 
 

Mivel a kormány a taggá válás előtti hónapokban – amíg lehetett volna – nem biztosított kiegészítő, új támogatási 
formákat a gazdálkodók számára, a csatlakozás abszolút vesztese a magyar mezőgazdaság lett. 
 

Németh Imre agrárminiszter és politikai államtitkára, Szanyi Tibor azt mondja, pusztuljon a versenyképtelen 
mezőgazdaság. Az agrár-világgazdaság és az európai mezőgazdasági piac az MSZP agrárpolitikájával ellentétben 
mindenhol olyan stratégiai ágazat, amelynek megvédése nemzeti ügy. 

A már megjelent olcsó szlovák tej mellett a bevásárlóközpontok polcain elszaporodnak majd az olcsó, tehát 
magasan támogatott német és osztrák tejtermékek, a holland és spanyol zöldségek és gyümölcsök is. 
 

Az Orbán-kormány által előkészített, magyar érdekek védelmét szolgáló csatlakozási feltételeket, a tárgyalásokat 
lezáró Medgyessy-team egyszerűen feladta. 

Dr. Horváth László 
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- szponzorált oldal – 
 

Helyzet van… 
 

Ez a Juhász - ez a „rosszindulatú, mocsokszájú, feszültségkeltő hazudozó”, ez az „igaztalanul vádaskodó 
Orbán-bérenc”, ez az „okoskodó jobboldali gané”, aki amúgy „felfuvalkodott, hozzá nem értő hülye népellenség” 
és mellesleg „aluliskolázott, sötét agyú korlátolt alak is” - már megint nem tudja befogni a pofáját. Már megint a 
drága, becsületes - a nép jólétéért, az ország felemeléséért fáradhatatlanul küzdő elvtársakat - az MSZP- t és a 
kormányt szapulja, pedig csak hálával tartozna nekik a „nyomorult”. 

Mint ahogy eddig is, úgy ez alkalommal is ilyen és hasonló „kedves” jelzőkkel illetnének demagóg és korlátolt 
- a szemhéjuknál távolabb nem látó félrevezetett elvtársi és kormányhű körökben, ha az alábbi sorokat én írtam, 
vagy mondtam volna. De nem én tettem. Nem tőlem származnak. Bár teljes mértékben egyetértek a 
megállapításokkal - ez esetben ártatlan vagyok. Viszont egyúttal igazolva is vagyok a kormányról, a szocialistákról, 
az MSZP-ről alkotott minden eddig közzétett elmarasztaló véleményemet illetően. 

Szóval az alábbi „szörnyűségeket” szocialisták mondták, írták az utolsó szóig. Nem az MSZP jelenlegi 
vezetése, hanem a „józan” szocialisták, akiknek szóról-szóra az a véleményük saját kormányukról és pártjukról, 
mint nekem. Hogy mik vannak! Az általam leírtakat az Internetről, a NÉPSZABADSÁG-ból, Tabajdi Csaba 
MSZP-s uniós képviselő szájából, az elvtársak részére tömegesen szétküldött levelekből csentem el.  
Néhány egyenlőre még nem publikus értesülésem alapján, bizton állíthatom, hogy érnek még minket további 
meglepetések az elkövetkező időszakban is. 
Lássuk hát, mi a véleményük a szocialistáknak az MSZP-ről, a kormányról és a tennivalókról: 
 
Az MSZP rugalmatlan, átláthatatlan, a múltba visszanyúló, alá- és fölérendeltségi viszonyokba beágyazódó, 
működésképtelen párt. 
Az MSZP jövőkép nélküli érdekközösség, amelyben egy szűk érdekcsoport évekkel ezelőtt megszerezte és 
azóta „bebetonozva” magánál tartja az irányítást (figyelmen kívül hagyva a párt egészét és annak tagságát). 
Az MSZP-t a Fidesz mintájára kell átszervezni, le kell állítani az oktalan privatizációt és a kormány többi 
káros tevékenységét. Teljesen meg kell újítani a pártot és a Fidesz nemzeti petíciójában foglaltak figyelembe 
vételére kell kényszeríteni a kormányt. 
Az MSZP-nek nincs valós kormánypolitikája és Kovács László vezetése alatt szétmállott a párt. 
Az ország és az MSZP jelenlegi állapotáért a másik fő felelős: Medgyessy Péter. 
Az MSZP csapdahelyzetben van, mert „lízingbe” adta a kormányfői posztot és ezért most óriási árat fizet. 
Meg kell adóztatni az MSZP milliárdosait és a pénzoligarchiát el kell távolítani a párt vezetéséből és a 
kormányból. Megengedhetetlen, hogy a nagytőke, bankok irányítsák a pártot (az országot). 
Véget kell vetni az ellenőrizetlen vagyonszerzésnek és a neoliberális vadkapitalizmusnak. 
El kell feledni a „jóléti rendszerváltás” jelszavát, amely eleve rossz és irreális volt, valamint nyilvánosságra 
kell hozni, hogy a jelenlegi szocialista vezetés az iraki háború kapcsán is becsapta a magyar népet. 
Az MSZP-nek végre nemzeti tartást kell felvennie a mindenáron globalizáció helyett. 
A fővároscentrikus Medgyessy kormány jóvoltából ma vidéki kisvárosban élni másodrangú, falun élni 
harmad, negyedrangú, tanyán élni pedig sokadrangú állampolgárságot jelent, a legnagyobb vesztes pedig a 
paraszt. 
Az MSZP-nek tisztáznia kell viszonyát Trianonhoz, amelynek egy emlékparkot is kellene építenie, valamint 
ország és nemzet tudatot kell formálnia (a jelenlegi nemzet szétverő politika helyett), sőt meg kell alakítania 
a magyar nemzetkép alapítványt. 
 

Ezek a megállapítások józan meglátást, felelős gondolkodást tükröznek, melyek kívánatos megerősődése és 
tettekbe fordulása feltétlenül meg fogják majd állítani az ország és a nemzet jelenleg zajló „szétbarmolását”. 

 
Az „elégedetlenek” mozgalma tulajdonképpen már jóval a 2002-es kormányváltás előtt elkezdődött, de a 

kádárista maradvány öregek, a győzelem eléréséhez nélkülözhetetlen „egységet kell sugároznunk” intése miatt a 
felszín alá kényszerültek a szervezkedések. Mivel ezt követően uniós választás is volt, meg aztán folyamatosan  
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- szponzorált oldal – 
egyre rosszabbul mentek az ország gazdasági és erkölcsi ügyei - az „elégedetleneket” újra és újra víz alá nyomták, 
az egység látszatának fenntartása indokával, és mert a népszerűség kezdett erőteljesen lefelé csúszni.  
Mostanra azonban minden szorongatás ellenére elemi erővel törtek felszínre a bal oldal kalodában sínylődő erői.  

 

Történt ugyanis, hogy zömmel fiatal, valóban európai gondolkodású, ám hazájukat is szerető magyar érzelmű 
szocialisták népes csapata végképp megelégelte a „terhelt múltú” és dicstelen jelenű pártvezetés, valamint 

miniszterelnök országromboló, nemzetpusztító politikáját és az „öregek” leváltását tűzte ki mielőbb 
megvalósítandó célként.  

A szervezés már megyei szinten és több helyen alapszervezet szinten is erőteljesen zajlik, valamint a 
szimpatizánsok meggyőzése, gondolkodások átformálása is gőzerővel folyik.  

Nem árt azonban, ha résen leszünk. Ugyanis a rendszerváltás is úgy kezdődött, hogy az akkori felvilágosult 
szocialisták is megelégelték az „öregek” hibáit és az akkortájt dinamikus jobboldali mozgalmak elsöprő erejének 
láttán maguk is bizonyos fokig a változásokat erősítették. Az egész azonban mára visszájára fordult, mert az 
„öregek” visszaszivárogtak, visszataktikázták magukat, majd a reform-kommunistáktól megszabadulva, régi 
rendszerük szervezettségével, valamint átmentett hálózatuk hathatós támogatásával és védelme alatt most megint itt 
vannak a nyakunkon. 

Ha nem ez ismétlődik meg újra és sikerül végre egy valóban európai értékrendű, ugyanakkor olyan 
hangsúlyozottan „magyar” baloldali pártot összehozni, amely valóban az ország és a lakosság érdekeit tartja szem 
előtt – saját és barátai zsebe helyett a nemzet zsebének dagasztása motiválja – akkor teljesen mindegy, hogy milyen 
nevet választ magának. A lényeg, hogy kormánypártként és ellenzékként egyaránt mindig a magyar nemzet javára 
cselekedjen és a magyar nép minden rétegének boldogulását szolgálja. Ez esetben talán hasonlítani kezdünk majd a 
Nyugat-európai demokráciákhoz, ahol kormány és ellenzék – az ellenvélemények és csatározások dacára - egyaránt 
a haza érdekeit képviseli. Külön-külön bár, egymás ellen ugyan - de kompromisszumok vállalásával mégis együtt 
alakítják országuk ügyeit.  

Az elmúlt évben egy szocialista ismerősömmel fogadást kötöttem egy ládányi sör erejéig. Én állítottam, hogy 
2004-ben lesz kormányváltás, szerinte viszont ez kizárt dolog. Nos az uniós választásokkor esély volt váltásra, de a 
jobboldali szimpatizánsok több mint felének távolmaradása miatt ez nem valósulhatott meg. Nem valósulhatott 
meg, mert a távolmaradók nem szakítottak idejükből csekélyke félórát arra, hogy segítsenek megdönteni ezt a 
kormányt. Közömbösek voltak. Nagy kár. Talán nem fogták még fel a demokrácia lényegét, miszerint politikai 
vágyaink, céljaink eléréséhez mindenki szavazatára szükség van.  

Fizetnem kell tehát a láda sört, de a jelen történések valamelyest csökkentik bánatomat, ugyanis ha valóban 
megvalósulnak a baloldalon most elinduló folyamatok fennen hangoztatott nemzetbarát céljai, akkor az számomra 
és azt hiszem sokunk számára felér egy fél kormányváltással. 
 

Ez tehát a helyzet 2004. nyarán Magyarországon. A szocialistáktól származó fenti nyilatkozatok ugyanazokat 
fogalmazzák meg, mint amit én már évek óta gondolok, mondok, írok és szinte ugyanazokat a hibákat vetik a 
kormány és az MSZP szemére, melyek hangoztatásával én is folyton-folyvást szapulom őket. Megnyugtató. 
 

Juhász László 

A temetőkr ől… 

Kunszentmiklósi Református Egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő Felszegi és Alszegi temetőkbe 
látogatók örömmel tapasztalhatják, hogy már jó ideje jelentős változás történt. Már a bejáratnál látható, hogy 
rendszeresen vágják a füvet, a parkolóban és bentebb a parcellák között is rég nem látott módon, a szemetet 
rendszeresen elszállítják. A korábban nagy kiterjedésű bozótos részeket kitisztították, rendbe tették, a kúttól távol 
eső parcellákhoz újabb közkifolyót telepítettek. Az elhalt hozzátartozók helyett is gyakran rendbe teszik a sírokat. 

Mindezen örömteli változások megvalósítója Gyalus István úr temetőgondnok és munkatársai. A hét és a napok 
szinte bármely szakában megtalálható a temetőben, sajátjaként őrzi, vigyázza a rendet, ha kell segít, útba igazít, 
mindenkihez van néhány jó szava. Nagyobb számú látogatottság esetén a parkoló gépkocsikat őrizteti, nehogy 
valamelyiket feltörjék.  
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánnak azok, akik a fentieket nap mint nap megtapasztalják. 

Kreisch Mihály 
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T Á J É K O Z T A T Á S  
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkoztatás-politikai 
Bizottsága a 2004/2005. tanévkezdésre augusztus hó folyamán beiskolázási támogatást nyújt a 
kunszentmiklósi lakóhellyel rendelkező tanulók részére. Kivéve a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő tanulókat, mivel ők egyszeri támogatásban részesültek. 
 

Támogatási összegek: 
 
• Általános iskolák (ÁMK, Fördős Lajos):  4.000,- Ft/tanuló 
• 8 osztályos gimnázium (5.-8. évfolyam):  4.000,- Ft/tanuló 
• Középiskolák (9-12. évfolyam): 5.000,- Ft/tanuló 
• Máshol tanulók 
(évfolyamra és oktatási intézményre való tekintet nélkül):  6.000,- Ft/tanuló 

 
A helyben tanulók részére a beiskolázási támogatások átutalásra kerülnek az oktatási intézmények 
gazdasági hivatalához. 
 
A tanulmányaikat nem Kunszentmiklóson folytató diákok iskolalátogatási igazolás ellenében augusztus 
25 – október 10. között a Polgármesteri Hivatalban vehetik fel a támogatást. 
 
Pénztári nyitva tartás: Hétfő:  9:00-12:00 
 Kedd:  9:00-12:00 
 Szerda:  Szünnap 
 Csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00 
 Péntek:  9:00-11:00 
 

Polgármesteri Hivatal 
 

HIRDETMÉNY 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kunszentmiklósi Városi Bíróságon az „ítélkezési”, azaz 
tárgyalási szünet 2004. július 19. napjától augusztus 20. napjáig tart. 
 
Az ítélkezési szünet ideje alatt az ügyfélfogadás ideje változatlan marad, tehát 
 

- Hétfőn:    8-15 óráig 
- Szerdán:   8-12 óráig 
- Pénteken: 8-12 óráig. 

 
Az ügyfelek az ügyfélfogadási időn túl a beadványaikat- folyamatban lévő ügy esetén megjelölve az 
ügyirat számát– a bíróság bejáratánál elhelyezett levélszekrénybe dobhatják be. 
 
Az ítélkezési szünet alatt a Kunszentmiklósi Városi Bíróság ún. panasznapot nem tart, esetleges ilyen 
jellegű problémájukkal a székhelyi Kecskeméti Városi Bírósághoz fordulhatnak az ügyfelek. 
 
            Nagy János 
                  jegyző 
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Szemezgetések a „finom stílusú” Szentmiklós Népe 
júniusi (választási) számából 

 
Mindjárt a címoldalon orbitális marhaságok pöffeszkednek. 
 
Íme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Először is a Fidesz nem a hazáját, hanem a hazáját tönkretevő, annak demokratikus intézményeit 
szétziláló, kisajátító, lefejező, az országot eladósító, a lakosságot megszorító csomagok tömegével 
ellehetetlenítő, az ország javait elkótyavetyélő, mindent leépítő, a magyarság egységét szétverő, kiemelt 
elvtársaihoz pazarlóan és visszataszítóan bőkezű, dőzsölő szocialisták vezette kormányt „panaszolta be”. 

Azt, hogy mennyire voltak mindig is európaiak az elvtársak a nyugat-európai irányba szegezett 
rakétáikkal, Varsói Szerződésükkel, a kommunista Moszkva iránti feltétlen engedelmességükkel, a 
minden más áramlatot eltakarító egypártrendszerükkel - azt mindnyájan nagyon jól tudjuk. Akik valóban 
a nyugat felé mozdították el ezt az országot a rendszerváltáskor, azokat már rég félretolták az elvtársak. 
Kigolyózták őket maguk közül, majd nagy hirtelen megfordították a köpönyeget. Gyorsan behódoltak az 
eddigi ellenségnek, hogy zavartalanul fojtathassák az ország feletti közel fél évszázados meglehetősen 
siralmas eredményt produkáló uralmukat. Sebesen szétosztották az ország vagyonát maguk és barátaik 
között, így nagyrészt milliárdosok lettek az addigi - úgymond - proletárokból. Naná, hogy zavarja őket a 
kommunistázás. Még azt is igyekeznek letagadni kézzel, lábbal, hogy bármi közük volt az elmúlt 40 év 
borzalmaihoz, nyomorúságához. Ez persze nem fog menni, mert a magyar nép tudja, hogy nagyon is sok 
közük volt hozzá. Sokkal, de sokkal több, mint a NATO-hoz, az EU-hoz és egyáltalán az egész 
rendszerváltáshoz.  

Azaz - ez utóbbihoz annyi közük azért mégiscsak akadt, hogy amikor már látszott rendszerük 
bukásának elkerülhetetlensége, akkor az egész folyamatot magukhoz ragadták és látszólag megtaposva, 
leköpve saját addigi szilárd kommunista elveiket, kifordultak a vörös lobogó biztonságot már nem nyújtó 
takarásából és gátlástalanul kihasználták az új lehetőségeket (is). (Erre mondta annakidején egy kisgazda 
politikus, hogy „ettől a gusztustalan színjátéktól pedig egy egész nemzet gyomra fordult ki”). Most pedig 
ott tartunk, hogy állítólag rendszert váltottunk, mégis ugyanazok diktálnak és próbálnak kisajátítani 
maguknak mindent és minden hatalmat, akik azelőtt. A hatalomba bármi áron való kapaszkodásuk olyan 
öncélú és olyan elvtelen, hogy mindenhatónak képzelt jól szervezett hatalmuk erejével kordában tartották, 
tétlenségre kényszeríttették, (azaz totálisan elnyomták) saját - valóban európai értékrendben gondolkodó,  
zömmel fiatalabb párttársaik tömegeit is. Persze mindeközben ők példátlan gyorsasággal megtollasodtak, 
és már nem elvtársaknak, hanem uraknak kell szólítani őket. 

Vasárnap Európa Parlamenti választások  

Ki képviseli majd hitelesen Magyarországot az EU-ba n? 
Azok, akik azt mondták igen, legyen Európa, de….? 
Azok, akik azt mondták: van Európán kívül is élet ? 

Azok, akik nemzetközi fórumon saját hazájukat panaszolják be? 

Nem !!!  

képviselje az a párt, amely mindig is Európa párti volt! 
  Az MSZP kormánya vitte 1997-ben Magyarországot a NATO-ba, 
ami biztonságunkat garantálja. 
  Az MSZP kormánya vitte Magyarországot az EU-ba, ami közös 
jövőnket garantálja. 
  Az MSZP képviseli leghatékonyabban a magyar érdekeket az 
Európai Unióba, ami jólétünket garantálja. 
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Más: „A „Mi Ügyünk stílusa személyeskedő”  - Írta valaki. Rendben van, vettem a lapot. Most 

kivételesen nem lesznek nevek. Helyette azt írom: „riportalany, szerző, stb.”. Teszem azt annak ellenére, 
hogy biztos vagyok benne: az olvasó jobban szereti a tiszta, nyílt szót, mint az óvatoskodó, hátulról jövő 
mellébeszéléseket, sejtetéseket, utalásokat. De legyen! Akiket érdekeltek az akkori cikkek -  bizonyára 
pontosan tudni fogják Kit takar a „riportalany”.  

„Riportalany” azt is írta, hogy Őt rendkívüli módon taszítja az alantas fröcskölő beszédmód. Nem is 
csodálom.  Elvégre Ő nem másnak tagja, mint magának a nagy MSZP-nek, amely párt köztudottan 
nagyon európai (mindig is az volt (?!)) és természetesen személyeskedéstől, fröcskölő beszédmódtól 
teljesen mentes, kultúrált párt - finom európai stílussal. A szájára nem venne senki  emberfiát és az 
árokbetemetés jegyében mindenkinek kultúráltan megadja a kellő tiszteletet. Lássunk néhány igazán 
európai példát eme nemes párt háza tájáról. 

A szocialisták miniszterelnöke Medgyessy (kulturált) Péter soproni beszéde alkalmával, hüvelykujjának 
ma már az egész világon elfogadott és egységesen értelmezett határozott mozdulatával, bizonyos 
testrészét ajánlotta beteljesülésig tartó, szájjal történő ingerlésre a vele egyet nem értők felé. Mindezt 
televíziós felvétel közben, ország - világ szeme láttára. Ez ugyebár valóban európai. Egy 
miniszterelnöktől meg pláne. Ezt követően a kazettát elkobozták, letiltották. A média tevékenységének 
eme durva korlátozása is felettébb európai.   

Az alábbi ugyancsak rendkívülien európai és igen kifinomult modorra valló sorok pedig az MSZP 
honlapján díszelegtek a választások előtt - a jó ízlésű és feltétlenül korrekt szocialista kampány részeként: 
„Ha véletlenül a Fidesz nyer 2006-ban, én fejbe lövöm Orbánt és elhagyom az országot, amit egy ekkora 
mocsok vezetne. Gyűlölöm a pénzéhes, önelégült diktátori fejét”  

Ugye milyen gyönyörű? Milyen etikus, korrekt és békés! Semmi „alantas”, semmi „fröcskölő…” 
egyszerűen csak szocialista. Három éve bombázzák a népet hasonló gyalázkodásokkal, lejárató 
mocskolódásokkal, rémisztő, és gusztustalan jóslatokkal. Ezzel a stílussal bizonyára a  „riportalany” is 
elégedett, aki azt is írta: „ Az embert jellemzi a stílusa.”. Egyetértek - nagyon is jellemzi… és persze 
pártot is! A miniszterelnökről már nem is beszélve. 
Bár a fenti kétsoros baromságot alighanem valami kampány hülyegyerek írhatta, mert ha fejbe lövi 
Orbánt, akkor már minek elhagynia az országot, hisz az „ekkora mocsok” már nem tudná „vezetni.” 

Más: Egy „Szerző” másfél oldalon szétterülő eszmefuttatásaiból egyrészt kirínak a központi 
pártpropaganda alapszervezetekre leosztott utasításai, másrészt a leírtak a sikeres agymosás és a feltétlen 
engedelmesség „nemes arányú” keverékeként tündökölnek. Az amúgy jó fogalmazást, az itt-ott 
felbukkanó okos gondolatokat is elcsúfítja az a tény, hogy a cikkben az alapállítások köszönő viszonyban 
sincsenek a valósággal.  

Szerző: „Orbán a „nyolcadik vezér”, aki megkezdte négyéves ámokfutását.”  
Nehezen kiheverhető, fájdalmas érzés lehet a szocialisták számára, hogy ez az „ámokfutó” Orbán jól 
működő gazdaságot hozott létre. Csökkentek adósságaink a külföld felé, rohamosan nőtt a gazdaság, erős 
magyar vállalkozói réteg alakult ki. Nagy állami beruházások kezdődtek, csökkent a munkanélküliség, 
dicséretesek voltak a gazdasági mutatók és a világban magyar csodát, követendő magyar modellt 
emlegettek. Sőt eredményeink alapján a csatlakozni kívánók között mi voltunk az elsők. Mi voltunk a 
példa.  Mi voltunk az „él-tanuló”. 
 

Ám a szocialisták vezette kormánynak két év alatt mindezt sikerült tönkretennie és kitartó, kemény  
munkával  lezüllesztettek minket az utolsó helyre. Az előbb felsoroltaknak ez idő alatt pedig pont  az 
ellenkezőjét valósították meg. Egy szóval: piszkosul el vagyunk adósodva, és le vagyunk gatyásodva. Ezt 
már az MSZP-n belül épp most szerveződő új szocialista platform is tudja, ezért szembe fordult saját 
kormánya politikájával és támogatja a Fidesz nemzeti petíciójában foglaltakat is. Úgy látszik, tömegesen  
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vannak hazájukat, népüket féltő magyar emberek a szocialisták között is, akik most kitörni készülnek 
saját öregjeik, idegen érdekeket szolgáló, nemzetfojtogató karjaiból.  

Most tehát helyzet van. Ennek kapcsán a magam részéről kíváncsian várom, hogy a kunszentmiklósi 
elvtársak mit lépnek. Két lehetőségük van: vagy meglapulva kivárni az erőviszonyok alakulását és sunyin 
az erősebb vonulat mellé állni, vagy pedig már most gerincesen dönteni. Ez utóbbi esetben is két 
lehetőség van: vagy megmaradni a kommunista politikai módszerekkel uralkodó terhelt múltú Kádár 
örökösök bebetonozott csapatában, vagy bátran vállalni a most szerveződő, - még ugyan nem elég erős - 
de valóban Európa-kompatíbilisnak látszó, ám a magyar érdekekért is keményen kiálló vonulat 
támogatását. Most majd kiderül, hogy kinek mi a fontos, úgymint: haza, nemzet, elv, eszme, hűség, 
becsület, tisztesség, hit, elkötelezettség, stb., vagy csupán az egyéni érdek… Most majd kiderül! 

Szerző:„A Benes dekrétumokkal piszkálták a szomszédokat” (mármint az Orbán kormány Szlovákiát). 
Igaz is - dehogy szabad szóvá tenni, hogy a magyarok százezreit kisemmizték,  áttelepítették, 
megbélyegezték. Nem kell harcolni a meghurcoltak igazságáért, inkább nyalni kell a szomszédoknak, 
abból nem lehet bajuk az elvtársaknak. 

Szerző : „A Széchenyi tervből csak azok juthattak lehetőségekhez, akik összeálltak legalább húszan.”  
Ez akkora marhaság, hogy a propaganda hazugságok kategóriájában dobogós helyet szerezne. 
Szerző : „Az Orbánék által kiszemeltek egyre jobban éltek.” 

„A „lakótelepi lumpenek” nem sokat láttak az ezüst hajó kincséből.” 
Arról inkább ne beszéljünk, hogy a „lakótelepi lumpenek” mit látnak a mostani, MSZP-s kormány alatt 

az elkótyavetyélt nemzeti vagyonból, az eltűnt milliárdokból és az elfelejtett választási ígéretekből, de 
Orbán alatt a „kiválasztottak” valóban jobban éltek. Mert például a mintegy másfél millió minimálbéres 
munkásembernek Orbánék 19.500,-forintról 50.000,-forintra emelték a minimálbérét. Ez 30.500,-Ft 
emelés volt négy év alatt (több mint 150%). A mostani kormánytól két és fél év alatt mindössze 3.000 
forintos béremelésre tellett (6%), meg némi adóelengedésre. Ezt a rövid ideig tartó csekélyke többletet 
hirtelen vissza is vette a kormány az áremelésekkel és a mesterségesen felpörgetett pénzromlás 
eszközével, így aztán a minimálbéres most rosszabbul él, mint akkor.  Ráadásul Orbán négy éve alatt nem 
privatizálták szét az országot bagóért egymás között, nem nőttek ki gombamód a földből kormány közeli 
(vagy kormánytag) milliárdosok és nem osztogattak 5-6 milliókat csak úgy a hűséges barátoknak, mint az 
mostanság országosan nagy divat az elvtársak körében. Sőt az akkori kormánytagok és egyéb 
bennfentesek fizetése a felét, harmadát sem érte el a mostaniaknak. A tőke és a vállalkozások pedig 
tódultak az országba és nem menekültek, mint jelenleg. 

Szerző: „Amit a magyar mezőgazdasággal művelt a Fidesz, az egy rémtett.” 
Szerző: „15.000 családi gazdaság jött létre két hónap alatt. Mindenki tolongott, a tüzépestől a 

filmrendezőig.” 
A két állítás között van némi ellentmondás, de ha a gazdák előtt is azt hirdeti a kedves „szerző”,  hogy a 

magyar paraszt érdekeit ez a kormány jobban képviseli, mint az Orbán kabinet, akkor javaslom, könnyű 
sportcipő viselését a futáshoz, mert a vasvillások könnyen utolérhetik. 
 

Szerző: „Fidesz diktatúra, a csatatéren romok és 900 millió mínusz az ország kasszájában.” 
Miféle diktatúráról tetszik itt beszélni kedves „Szerző”.  A Fidesz kormányzása alatt nem volt mindenre 

kiterjedő országos politikai tisztogatás. Nem tiltották be sorra az ellenzék megmozdulásait, vagy nem 
verték szét brutálisan azokat. Nem vertek meg és bilincseltek meg újságírókat, nem ítéltek börtönre 
embereket a véleményük miatt. Újságírókat meg pláne nem - mint teszik azt mostanság. Hogy van hát 
akkor ez a diktatúra dolog kedves „Szerző”?!  
 

Az állítólagos hiányt illetően pedig tévedni tetszik, ugyanis nem 900 millió, hanem 900 milliárd volt a 
hazug propaganda tárgya. Nem tetszett eléggé odafigyelni. És arra sem, hogy a kassza átadásakor szó sem  
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volt hiányról, csak hosszú hónapok eltelte után találták ki, hogy volt ilyen. Valamire ugyanis rá kellett 
fogni azt a példátlan méretű gazdasági és pénzügyi zavart, amibe osztogatásaikkal, katasztrofális 
gazdaságpolitikájukkal, felelőtlen és nagyrészt teljesíthetetlen ígéreteikkel belekeveredtek. Azóta az 
elvtársi jutalomszórás, a nyakló nélküli költekezés, valamint folytonosan beigazolódó hozzá nem értésük 
miatt most még annál is rosszabb a helyzet és ebből még az ország példátlanul gyors eladósításával sem 
képesek kilábalni. Látszólag azonban a szocialisták rettentően ügyes csodaemberek, hiszen ilyen irdatlan 
állítólagos hiány ellenére már az első hetekben szét tudtak osztogatni 350 milliárd forintot. Miből kedves 
„Szerző”,  a semmiből? A hiányból? 
Most kéne megnézni a kasszát kedves „Szerző!, most valóban üres, sőt akkora hiány van benne, hogy ha 
megtudná, az írószerszám is kiesne a kezéből. 

Szerző :„A Fidesz petíció, melyet Rákosi Mátyástól Kaja Ibrahimig sokan aláírtak, persze csak 
papíron.” 

Hát igen. Ez az állítás a tipikus szocialista cinikusság, rágalmazás, hamis hatáskeltés, a szándékos és 
hazug lejáratás mintapéldája. Egy valami azonban stimmel. Az, hogy az aláírások valóban papíron 
történtek. A kőtáblák, ókori sírfeliratokat követően ma már civilizált társadalmakban valóban papíron 
írnak alá az emberek – olykor bizony milliók is. 
De itt is van egy kis bibi. Mostanság épp a széteső szocialisták egyik dinamikusan szerveződő új 
platformja is kiáll a Fidesz nemzeti petíciója mellett. Sőt az értelmetlen privatizáció ellen fordult, 
valamint a kormány sok egyéb káros intézkedésével sem ért egyet - és bizony ezek az MSZP-sek 
tömegesen pöttyentették aláírásukat a petíció lapjaira. Hoppá - hoppá (!) kedves „Szerző”. 

Szerző : „Még tanuljuk a demokráciát, talán 10-20 év telik el, amíg szert teszünk némi politikai 
kultúrára.” 

Bizony-bizony. A demokráciát valóban most tanulják nemcsak az elvtársak, hanem a főelvtársak is, 
mert egészen máshoz voltak szokva és már elég korosak is. Nehezen megy már nekik a tanulás. 
Szívesebben élnek, kormányoznak a régi beidegződések szerint. Az a párt, amelyik kormányváltás címszó 
alatt példátlan méretű nagytakarítást végez  az ország minden intézményében, ráadásul úgy, hogy az új 
kinevezettek esetében nem a szakértői, hanem az elvtársi szempontok a döntőek - az a párt, amelyik 
újságírókat bilincsel meg és ítéltet börtönre - az a párt, amelyik békés tüntetéseket ver szét brutálisan - az 
a párt, amelyik az ellenzék tüntetéseit rendre betiltja, annak sajtóját lehetetlenné teszi - amelyik lefejezi, 
kisajátítja és folyton támadja a demokratikus intézményeket, alkotmánysértő törvényeket hoz - az ország 
nyilvánosságát kikerülve titokban és titkolózva kormányoz, valamint egyes vezetői nyíltan a polgárok 
szemébe hazudoznak… Hát bizony az a párt még valóban messze van a demokráciától és a politikai 
kultúrától. Félő, hogy a 10-20 év nagyon kevés lesz a tanulásra, főleg így, hogy mostanság visszafelé 
taszigálják a demokrácia szekerét. 

A Szerző : (Másodállásban tán jövendőmondó, vagy mágus - netán a „Minden meg vagyon írva” című 
„Nagykönyv” szerzője)  a következőket vetette még papírra: 

„A Fidesz MPSZ (Magyar Polgári Szövetség) várhatóan szétrobban, mint idejemúlt konstrukció, már 
csak történelem lesz és a nyolcadik vezérről sem tesznek már említést.” 

Kedves „Szerző”! Az uniós választások eredménye megcáfolni látszik ezeket a próféciákat. Talán egy 
neves sámániskola, vagy magas szintű táltos-tanfolyam elvégzése javítaná, finomítaná, a jövőbelátás 
eredményességét. Már csak azért is, mert mostanság a Fidesz Magyar Polgári Szövetség lényegesen 
nagyobb erőt képvisel, mint az összes többi párt együttvéve és ez a folyamat még erősödni látszik. Az 
MSZP viszont jelenlegi állapotában leginkább az „RRR” emblémával fémjelezhető. Azaz: Recseg! 
Ropog! Repedezik! És a háttér- információk szerint ez  erősödő folyamat. Tehát olyan irányt vettek a 
dolgok, hogy a Rákosi és Kádár emlőin nevelkedett kommunista matuzsálemeket és hű tanítványaikat a 
valóban európai gondolkodású, de magyarságukat sem megtagadó igazi szocialisták (szociáldemokraták) 
alaposan megkésve ugyan, de előbb-utóbb félre fogják söpörni.  Juhász László 
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-szponzorált oldal- 
 

Ruszkovics Jánosnak 
 

Természetesen neve említésével kell válaszolnom (már csak illendőségből is), hiszen ő is nevemen 
szólított, imígyen: „Juhász László úrnak csak azt válaszolom” stb.. 

 

Ez nem jött be neked te (sokoldalú) János. Nem tudom értesültél-e már róla, de a Szentmiklós Népében 
nekem üzent jóslataiddal ellentétben sem a városvezetésből nem „ábrándultak ki” a népek, sem pedig a 
Fideszből. Sőt, ha kíváncsi vagy rá elmondom neked, hogy minden eddiginél jobban áll a Fidesz szerte az 
országban. Tévedtél János - már megint. Tudod - van az úgy, hogy az ország népe nem veszi be a süket 
dumát. 

- van az úgy, hogy a hazudozás, letagadás, mocskolódás, rágalmazás, hamis vádaskodás, fedezetlen 
ígérgetés a visszájára fordul. 
- van az úgy, hogy a körmönfontan fogalmazott semmitmondóan üres frázisoktól, jó hangzású 
mellébeszélésektől már nem esnek hasra az emberek. 
- van az úgy, hogy a hülyének nézett állampolgár mégsem hülye. 
- van az úgy, hogy egy országot, egy nemzetet, vagy egy települést önös érdekekből megfojtani 
szándékozó erőfeszítéseket nem nézik jó szemmel a népek  és haragjukban a szavazatukkal büntetnek. 

(Kunszentmiklóst illetően előre megmondtam, hogy így lesz - ha még emlékszel rá!) 
Nem baj János, előtted a világ. Kisgazdának nem váltál be, jövendőmondóként sem remekeltél – most 

meg ez a csúnya választási vereség… Hát nem könnyű neked, elismerem. De cseppet se búsulj, az élet 
megy tovább. Igaz - az MSZP most éppen omladozik, de ott van még az SZDSZ és MDF, vagy a 
Thürmer féle munkáspárt. Csak vigyázz, nehogy ezúttal is rossz lóra tegyél. Az embernek előbb-utóbb 
meg kell állapodnia valahol, ezért most már csakis tuti biztosra menjél. 

Te, képzeld az MSZP-ben baj van. Az erőltetett egységet sugárzó építmény düledezik. Egyes 
felvilágosultabb csoportok szervezkednek az „öregek” ellen. És képzeld, még a Fidesz nemzeti petícióját 
is támogatják. Hű de ciki!  János, most mit lépsz? Gatya egy helyzet - nemde? A múltkor büszkélkedtél, 
hogy előttetek nyitva áll az ajtó és nem csak a minisztérium portájáig juttok el, mint az a fránya Fidesz. 
Én erre azt mondom neked te (akadályt nem ismerő) János, hogy engem ez nem igazán érdekel. Elárulok 
neked egy titkot: a politika nem a minisztériumokban készül. Nem ott főzik. Ott csak kiosztják az éppen 
aktuális menüt. Az igazán fontos dolgokat – mondjuk, például a holnapi, vagy az azt követő étlapokat - 
másutt szerkesztik. Célok, vágyak és érdekek mentén, vagy kiábrándultság, hit, elkötelezettség és nemes 
tenni akarás mentén találkoznak a gondolatok - és az emberek, akik csacsognak, cseverésznek, 
csivitelnek, mint villanydróton a fecskék. Hajaj, bizony már a pártfegyelem sem a régi. Hibák kerülnek 
terítékre, nézetek dőlnek meg, titkok súlyos lakatjai törnek össze, ellenségek békülnek ki, barátok esnek 
egymásnak és az összeölelkező gondolatok vajúdásából új hegyek születnek. Megálmodóik hite szerint 
szebbek, jobbak, magasabbak minden korábbi csúcsoknál. Hát valahogy így – János. Valahogy így.   

Sokat fáradoztam, hogy leírjam neked, hogy kik, hogyan, milyen indíttatástól vezérelve - hol és milyen 
módon hozzák világra olykor lassú aprólékos munkával, máskor meg az új lehetőségek adta hirtelen 
nekifutással az úgynevezett „Nagypolitikát”. Hosszú anyag lett és bonyolult, ezért meggondoltam magam 
- nem terhellek vele.     

Te csak dolgozzál keményen János. Írogassál, jósolgassál, és persze szorgalmasan üld végig a „fejtágító 
szemináriumokat”, hogy teljesen azonosulni tudjál új gazdáid múlandó világával. Igyekezned kell - sürget 
az idő! A nagypolitikával pedig ne törődjél. Nagy kár lenne, ha összezavarná a gondolataidat az a sok-
sok, úgy együtt kaotikus gubancnak látszó információ és történés. Te csak tekints szilárdan előre, ahogy 
azt elvárják tőled. Nekem pedig bátran üzengessél ezután is. Fábri Sándor gyakran elsütött szavaival élve: 
„Nincs jelentősége.”. 

Juhász László 
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Egyéb Városi Hírek 
 

- Mayer József Kunszentmiklós rendőrkapitányának bűnügyi beszámolóját a Képviselő-testület 
elfogadta. 

- A Képviselő-testület 2004. II. félévi üléseinek időpontjai: augusztus 19., szeptember 16., október 
21., november 18. és december 2. 

- A Miklóssy János Sportközpont 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, az Egyesített 
Szociális Intézmény Ápolást, Gondozást nyújtó részlegének házirendjét és a Gyermekjóléti 
Szolgálat feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a testület elfogadta. 

- A kunbábonyi játszótér területének megvásárlására az Önkormányzat bruttó 1 millió forintot 
biztosít. 

- Fürst Sándor utcai iskola nyílászáróinak cseréjére az Önkormányzat pályázatot nyújtott be. 

- A kistérségi társulás keretében elnyert eligazító táblák kihelyezésére a Képviselő-testület önerőt 
biztosított. 

- A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Virágh Gedeon Szakmunkásképző és Szakközépiskola a 
Dabasi Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek 
javítása című pályázathoz csatlakozzon. 

- Az Európai Parlamenti választás részvételi aránya és eredményei Kunszentmiklóson: A 7001 fő 
szavazásra jogosult személyből 2361-en vettek részt a szavazáson. Az érvényes szavazatok száma 
a következőképpen alakult: SZDP: 11 szavazat; MDF: 98 szavazat; MNSZ: 13 szavazat; SZDSZ: 
79 szavazat; MSZP: 625 szavazat; FIDESZ: 1411 szavazat; MIÉP:69 szavazat és MP:37 szavazat. 

- Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizottsága drog prevenciós kiállítást 
szervez. A kiállítás anyaga augusztus 6 – szeptember 30-ig az ÁMK-ban tekinthető meg. 

 

Köszönet! 
 

Aki mostanában a katolikus templomba jön a liturgikus szertartásokra, illetve a templom előtt halad el láthatja a 
megszépült környezetet. 
A régi harangozóház helyén a templom mellett park létesült. Kovácsné tanárnő vezetésével a kertészeti tanfolyam 
hallgatói keze munkája. Az anyagi fedezetet a Kunszentmiklósi Önkormányzat biztosította. 
A Kunszentmiklósi Katolikus hívek köszönetet mondanak mindenkinek, aki mindehhez bárminemű áldozattal 
hozzájárult. 
Hálát mondunk, mert Isten dicsőségére tették! 

Kéri Vencel – plébános 
 

 

Szerkesztőségi hírek: 

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

Abbázia Pizzéria Mindkét Posta 
Kunbábonyi Bolt Háztartási Bolt (Fábián András) 

Lángos Sütő Kiskulacs Büfé (Szécsi telep) 
ÁMK Büfé Papírbolt (postával szemben) 

Városháza Porta Márta Fotó 
Rózsa Presszó Petró Imre (gumijavító műhely) 
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-szponzorált oldal- 

Mindent begyűjteni! 
 
 Szőkéné Vörös Rozália kistérségi megbízott ez év tavaszi, a testület elé beterjesztett beszámolójába 
belefoglalta például, hogy a Szentmiklósi Napok megrendezésére a város 2 millió forint támogatást 
kapott. Ez így ugye milyen szépen hangzik? 
 Az a tény, hogy mindez Szőkéné beszámolójában szerepelt, valamint a fogalmazás módja a 
„hallgatóság” számára azt sugallta, hogy ez a támogatás állami, megyei stb. forrású és természetesen 
annak megszerzésében a kistérségi megbízott szerepe elvitathatatlan. 
 Olyasmi ez, mint az az állítás, hogy az 1956-os forradalom is no meg a rendszerváltás is a 
szocialisták érdeme és hogy a NATO-ba, valamint az Unióba történő belépésünket is kizárólag nekik 
köszönhetjük. Bevett szokásuk minden pozitív történést begyűjteni, azzal dicsekedni, azért köszönetet 
várni el, még akkor is ha a kérkedőknek kevés, vagy egyáltalán semmi közük nem volt az eseményekhez. 
A 2 millió forint támogatással ugyanez a helyzet. Szőkéné Vörös Rozália olyasmit próbált burkoltan saját 
érdemének feltüntetni, amihez semmi köze nem volt. Ugyanis ezt az összeget gyakorlatilag a 
Képviselőtestület tagjai és segítőik „koldulták” össze a város vállalkozóitól, néhány külső, de a városhoz 
kötődő személytől, valamint a lakosságtól. 
 A korábbiakkal ellentétben az elmúlt évi Szentmiklósi Napokra, a térség legnagyobb rendezvényére 
sem a Kistérség, sem a megye, sem pedig kormányzati szervek egy megveszekedett fillért nem adtak. 
Sem Szőkéné segítségével, sem anélkül. Az viszont igaz, hogy a Szőkéné tulajdonában lévő Amazon Kft. 
X összeggel hozzájárult a rendezvényhez. Ez azonban magánpénz volt, így nem is képezhette a 
beszámoló tárgyát. Már csak azért sem, mert a hangoztatott 2 milliónak, ez az összeg csak a töredékét 
tette ki. 
 Ez évben is minden bizonnyal a szponzorok segítségén fog múlni a Szentmiklósi Napok sikere, mert 
a helyi vesztesek már több soron bizonyságot adtak a felől, hogy keményen büntetik a várost a 2002-es 
választások eredménye miatt. Miért éppen most ne tennék? Már csak azért is, mert a június 13-i Uniós 
választásokon ismételten nem fogadta őket kegyeibe Kunszentmiklós lakossága. 
A jobb és a bal oldal politikai korrektsége forintokban is mérhető. A FIDESZ kormány alatt a fideszes 
megye alkalmanként 200ezer Ft-tal támogatta az akkor még baloldali (azaz ellenzéknek számító) 
városvezetés által szervezett Szentmiklósi Napokat. 
 A fideszes Kunszentmiklós esetében ugyanezt a rendezvényt 2003-ban például az MSZP 
kormányzása alatt a baloldali megye nagy büdös semmivel támogatta. 
Akárhogy is, de az efféle hozzáállásbeli különbségek egyértelműen a jobb oldal erkölcsi fölényét hirdetik. 

Juhász László 
 

„Híres mondások” 
 
Nagy emberek híres mondásait általában megörökítették az utókor számára. Mi is követjük ezt a példát. 
 
Medgyessy Péter „nagy” mondásai: 

1.) Ami tisztességes, azt tudomásul kell venni, akkor is, ha nem örülünk neki. 
2.) A kormány azon dolgozik, hogy mindenki találjon magának munkát a középkorban is. 
3.) Engedje meg, hogy én gondolkozzak inkább az emberek fejével. 
4.) Az EU-ban jelenleg nulla a gazdasági növekedés, nálunk ennek többszöröse. 
5.) Én tudom, hogy ez egy humoros műsor, kicsit könnyedebb, de  hát végül is le kell néha 

ereszkedni a néphez is. 
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Gratulálunk! 
 
Örömmel tájékoztatom Kunszentmiklós Város lakosságát, hogy az Egészségügyi Központ Védőnői 
Szolgálatának munkavállalója Szűcs Albertné, 2004. július 17-én Kunpeszér társközségben 
megrendezésre került falunapon vette át elismerő oklevelét. 
 

Egészségügyi Központ Intézményi Vezetősége és munkatársai 
 
 

OKLEVÉL 
 

 

 
KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

86/2004. (06.15.) kt. számú határozatával 
 
 

Szűcs Albertné 
részére 

 
- KUNPESZÉRÉRT - 

kitűntető címet adományozza 
 
 
 

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete és lakossága 
köszönetét fejezi ki azért az önzetlen, lelkiismeretes munkáért, mellyel 

 községünkben 27 éve a védőnői teendőket ellátja. 
 
 
 
 
 

 
 

Kunpeszér, 2004. július 17.     Sipos Gyuláné 
       polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot ír ki általános és középiskolás 
tanulók részére „Hajrá Magyarország!- 2004. Athén” címmel, az alábbi kategóriák szerint: 

 I. kategória: 6-10 éves korig 
 A témakörrel kapcsolatos rajz, krétarajz, festmény. 
 1. díj: 6.000,- Ft; 2. díj: 4.000,- Ft; 3. díj: 2.500,- Ft. 
 II. kategória: 10-14 éves korig 
 A témakörnek megfelelő rajz, krétarajz, festmény. 
 1. díj: 6.000,- Ft; 2. díj: 4.000,- Ft; 3. díj: 2.500,- Ft. 
 III. kategória: 14-18 éves tanulók részére 
 A témakörnek megfelelő rajz, krétarajz, festmény. 
 1. díj: 6.000,- Ft; 2. díj: 4.000,- Ft; 3. díj: 2.500,- Ft. 
 IV. kategória: 10-18 éves tanulók részére 
 A témakörnek megfelelő kerámia. 
 1. díj: 6.000,- Ft; 2. díj: 4.000,- Ft; 3. díj: 2.500,- Ft. 

A pályamunkák leadásának határideje:  

2004. szeptember 30. (csütörtök) 15 óra 
A leadás helye:  

ÁMK M űvészeti Iskolája, Honti László igazgató úrnál (Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.) 

A pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, a legjobban sikerült pályázatok az ÁMK aulájában 
októberben bemutatásra kerülnek. 

Bábel Péter 
________________________________________________________________________ 

Versenykiírás 
II. Kunszentmiklósi Birkaf őző Verseny 

 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata a X. Szentmiklósi Napok keretében Birkapörkölt főző versenyt rendez. 
 VVeerrsseennyy  hheellyyee::  Kunszentmiklós, Kálvin tér 
 IIddeejjee::  2004. szeptember 11., 8 óra 
 CCééll jjaa::  hagyományőrzés és teremtés 
  DDííjjaazzáássaa::  I-III. helyezett tárgyjutalomban részesül, és az összes résztvevő  
 elismerő oklevelet kap. Ezenfelül 10 különdíjat oszt ki a zsűri. 
 

A versenykiíró szívesen fogadja a versenyzők részéről a hagyományőrző viseletet. 

 NNeevveezzééssii   ddííjj :: 1.000Ft 
 NNeevveezzééss::  Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének Városszépítő,  
  Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, Lesi Árpád  
  nevére (6090 Kunszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, Kálvin tér 12.) 
 NNeevveezzééss  hhaattáárriiddeejjee::  2004. augusztus 30., vagy a helyszínen 8 óráig. 

- Az alapanyagot a versenyző hozza magával. 
- A főzés feltételeiről (állvány, bogrács, tűz, stb. …) is ő gondoskodik.  
- Főzni fával vagy gázzal lehet. 
- Minden főzőnek egy számozott tálba kell a pörköltet a zsűrinek átadni 1300 órakor. 
- A versenyző az általa főzött étellel szabadon rendelkezik. 



   A mi ügyünk 
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- A főzéshez szükséges vízvételi lehetőséget, asztalt és padot a verseny kiírója biztosítja. 
BÉRMÁLKOZÁS A KUNSZENTMIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN  

 
Egyházunk részletesebben így határozza meg a bérmálást, illetve annak hatását: 
A bérmálásban a keresztények megkapják a Szentlélek szavakkal ki nem fejezhető ajándékát, amely sajátos erővel 
ruházza fel őket és szentségi jegyet vés beléjük, hogy szorosabban kapcsolódjanak az Egyházhoz és elkötelezve 
érezzék magukat, hogy mint Krisztus igazi tanúi, a hitet szóval és tettel terjesszék és megvédjék. 
A bérmálás egyesülés a Szentlélekkel: keresztény nagykorúság szentsége. 
 

Templomunkban június 20-án Főtisztelendő Dr. Bábel Balázs Érsek Atya, Egyházmegyénk Főpásztora szolgáltatta 
ki a bérmálás szentségét hat kunszentmiklósi, illetve kunpeszéri fiatalnak. 
Bérmáláshoz járultak: 
Csabai Katalin, Fehér Ágnes, Kiss Mercédesz, Selmeczi Brigitta, Kovács János, Tolnai Attila. 
 

Ők ezentúl maguk vállalják azt, amit a keresztségben szüleik vállaltak helyettük: krisztusi életet és küldetést. 
Isten tegye teljessé bennük a jót, amit megkezdett és áldja meg Őket! 

Kéri Vencel – plébános 
 

 

2004. augusztus 20. 
Egész napos gyermekprogram, az egészséges, okos és értelmes gyerekeinkért, a JÖVŐÉRT! 

 
Délelőtti program: 
- Megrendezésre kerül 2 korosztályban, 1 fordulóban a III. BAKÉR KUPA jubileumi horgászverseny, 
gyerekeknek 5-10 és 10-15 éves korig.  
- Halászléfőzés és kecskepörkölt bográcsban Kunszentmiklós módra! 

Az ételeket a gyerekek, és kísérőik a helyszínen 1200 órakor az eredményhirdetés előtt elfogyaszthatják. 
Délutáni program: 
1300: eredményhirdetés, horgászversenyzők díjazása 
1400: „Costing” célbadobó ügyességi verseny gyerekeknek 
1600: eredményhirdetés, díjak átadása 
1630: kispályás foci a „Hajlottkorú Öregfiúk és a gyerek csapat összecsapása 2 x 30 percben”. Ezt követően 
eredményhirdetés. 
Este csatlakozás a városi rendezvényekhez. 
  

Érdekességként szerepel most először a világon, Kunszentmiklóson a „Hajlottkorú Öregfiúk”  horgászversenye a 
Bakér partján párhuzamosan a gyerekhorgászokkal. Sajátos szabályokkal és életszemlélettel, pl.: csak természetes 
csalival lehet horgászni, kukac, szöcske, stb. A felszerelés is egyszerű: nádbot, fűzfavessző, cérna, spárga, libatoll – 
demizsondugó, a horogtű pedig gombostű stb. lehet. 
 

Várjuk a jelentkezőket, versenyzőket. Minden versenyző díjazásban részesül, kiemelve a gyerekeket, 
kupák-érmék-tárgyi és egyéb díjak kerülnek kiadásra. 
 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 
 

Étel-üdítőital ingyenes a gyerekek részére. 
 Rossz idő esetén az eseményt 21-én szombatra, vagy 22-én vasárnapra tesszük át, de csak rossz idő esetén! 

A rendezvényen történő esetleges balesetekért felelősséget nem vállalunk! 
Jelentkezés a PÓSI Horgászboltban folyamatosan augusztus 10-től személyesen lehet. (Felajánlásokat a verseny 

támogatására elfogadunk!) 
Mindenkit sok szeretettel várunk! 
             A szervező – rendező – szponzor: 
          Márkus József – sporthorgász 


