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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 
2004. február III. kiadás Ingyenes 

TOLLHEGYEN 

Kb. 400.000 ember felesleges a mezőgazdaságban 
 Valahol csonka országunkban, nem is olyan régen hangzott el ez a fenti kijelentés nagy 
nyilvánosság előtt. Olyan emberek hirdetik ezt, akik földet ez idáig csak virágcserépben 
láttak, és a mezőgazdasághoz is általában csak annyit értenek, mint tyúk az ABC-hez.  

- A kunsági gazdáknak búzatermelés helyett például a kendertermelést ajánlották kb. 
1 éve. Ehhez képest most Magyarországon búzahiány van. Ennyit a szakértelemről.  

- Csak csendben jegyzem meg, hogy az országot egyre inkább irányítani akaró „kett ős 
állampolgároknak”  jól jön ez a hiány.  

- A mesterségesen veszteségessé tett tejtermelők, sertéstartók vagy baromfitartók 
nyomorúsága úgy szintén. 

- Mondják – ez a piacgazdaság -, pedig ez a történet egészen másról szól. Például arról, 
hogy a magyar földet bizonyos körök nagyon gyorsan ki akarják rántani  az 
őslakosság lába alól. Továbbá igénytelen piacot kell teremteni a Nyugaton már 
leselejtezett és szavatosságon túli áruféleségeknek. 

- Az is cél, hogy a vidéki Magyarország elinduljon a városok felé jobb 
életlehetőségekben bízva. Ám amint elhagyja falvait, tanyáit, máris akadálytalanul 
jöhetnek az idegenek az addigra már eladott földekre. 

- Régóta tudják az idegenszívűek, hogy a magyarság gerince és megtartó ereje vidéken 
van, ezért a vidék az, amit mielőbb szét kell verni, hogy beteljesüljön az évszázada 
szőtt nagy álom: eltűnjön a magyarság a Kárpát-medencéből, vagy új urai 
szolgálójaként élhessen csak tovább. Ebbe a csapdába már Erdélyben belesétáltunk. 
Mindezt Vass Albert regényei csodálatosan leírják.  

 Ezért a magyar embereknek el kell jutniuk odáig, hogy MEGÁLLJ-T parancsoljanak a 
nemzetpusztító folyamatoknak, és szembeforduljanak ellenségeiknek. Mert azt senki ne 
gondolja, hogy a rablók megúszhatják. 
 Bízunk benne, hogy végül az országkiárúsító, országelkótyavetyélő „Júdások”  is 
megkapják jól megérdemelt „jutalmukat”. Gondolkodjon el mindenki azon, hogy ez az 
évezreden át őseink vérével és verítékével öntözött föld juthat-e ilyen könnyen idegenek 
kezébe.  
 Mondjuk ki végre: ebből elég volt! Elég volt, ez így nem mehet tovább! Akiknek ez 
nem tetszik, azok fordítsák orcájukat hazájuk irányába és hurcolkodjanak el a Szentkorona 
országából! 
 Lesi Árpád 

A hazáról 
Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak 
hiszik magukat, a haza nevében beszélni? 
 Te hallgass hazádra. 
 Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra 
hazád nélkül. Ne várj jót a hazádtól, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez 
érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.Ez a 
legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri. 
 /Márai Sándor: Füveskönyv/ 
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dr. Gergely Sándor jegyző távozott 

 2004 február 5-én dr. Gergely Sándor végleg megszűnt városunk jegyzője lenni. Sok 

huzavona után és hónapokig tartó kemény alkudozást követően megegyezés született a felek 

között a végkielégítést illetően is. Eszerint az apparátus volt vezetőjének nettó X forint üti a 

markát. Ez hát az ára annak, hogy a városházába végre ismét visszatérhessen a béke.  

Ez hát az ára annak, hogy a kívülről szított szakadatlan belső csatározások helyét a zavartalan 

városépítő munka foglalhassa el az ódon falak között.  

- X forint nem kis összeg, de a város nyugalma ennél sokkal többet ér.  

- X forint sok pénz, de ennek zömét a közel fél éve távol levő jegyző és a hónapok óta 

táppénzen tartózkodó aljegyző fel nem vett fizetései fedezik.  

- X forint jelentős summa, de elenyésző ahhoz képest, amennyi kárt okozhattak volna 

még az „árokbetemetők”.  

 Dr. Gergely Sándor nem járult hozzá, hogy végkielégítésének összegét közöljem az 

olvasókkal. Ki tudja miért? Jobb is, mert így legalább a számok szakavatott zsenije 

Ruszkovics (19 millió + járulékai) János nem fog sírógörcsöt kapni mérhetetlen 

csalódottságában.  

 Ezután talán béke lesz. Ezután talán az ellenfelek is belátják, hogy nincs értelme a 

harcnak. Mert a város erős, a város vezetése elszánt, Kunszentmiklós lakossága pedig 

kemény, mint a beton és nem engedi meg, hogy kisstílű politikai bosszú, vagy egyéni érdekek 

uralják a település mindennapjait. 

 Kifulladni látszik a háború. Ezért hát itt az ideje, hogy ne egymás ellen, hanem 

egymással összefogva építsük ezt a várost. Rajta hát! A baloldal is mutassa meg végre 

tettekkel is segítő jó szándékát, hogy elfelejthessük végre azt az elmúlt másfél évet, mely idő 

alatt zömmel csak ártani tudott. Juhász László 

APRÓSÁG: 
(részlet országos napilapokból) 

Elsietett EU-bővítés? 

Túlságosan elsietett az Európai Unió tíz új 
tagállammal való május elsejei bővítése – véli 
Jacques Delors, az Európai Unió bizottsága volt 
elnöke. Egyetlen jelölt sem áll készen a belépésre – 
állította Delors a De Morgen című, flamand nyelvű 

belga napilapban. Szerinte nem szabad elfelejteni, 
hogy a csatlakozó országok mostanáig csupán a 
jelenlegi uniós közösség életszínvonalának 
harmadát érték el. (MTI)
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Helyreigazítás 

 A támadó béke című írásomban a polgármester úrtól származó, nem egészen pontos 

információból fakadó félreértés miatt az aljegyző asszony tevékenységével kapcsolatban az 

alábbiakat írtam: 

 A város által megbízott pályázatfigyelő cég mintegy ezer oldalnyi ajánlata az aljegyző 

asszony fiókjában porosodott és nem jutott el a város pályázatíró csapatához. 

 Az érintett felhívott engem telefonon és helyreigazítást kért. Természetesen utánanéztem 

a dolognak és megállapítottam, hogy valóban, – a fenti állításom ebben a megfogalmazásban 

nem volt helytálló. Ezért elnézést kérek.  

 A vitatott sorok helyett azt kellett volna írnom: Az aljegyző asszony sok más mellett a 

város által fizetet Llanden Consulting Kft. pályázatfigyelő és menedzselő cég által 

rendszeresen küldött pályázatok esetében sem képviselte beosztásához és kötelességéhez 

mérten Kunszentmiklós érdekeit. Hosszú felsorolásban közzé tehettem volna, hogy mikor, 

milyen módon és mi olyat tett, ami a város érdekei ellen hatott. Gondolok itt a pályázatokon 

túl például a bíróság leendő új épületére, a munkahelyi légkörre, vagy jó néhány más ügy 

mellett akár a hosszú táppénzre vonulás okaira, körülményeire és az ezzel kapcsolatos 

furcsaságokra. 

 Mindettől azonban eltekintek, mert ezek a történések a továbbiakban már nem lehetnek 

veszélyesek a  városra nézve A jegyző úr végleg és hivatalosan is eltávozott (a testület eredeti 

szándékának megfelelően), az aljegyző asszony pedig már hosszú ideje nem vesz részt a 

városháza munkájában. Ezért hát e-pillanatban nincs értelme az eddigi hibákat firtatni.  

 Legyen béke! Persze ha maguk az érintettek arra kérnének, hogy mégiscsak közöljem le 

részletesen az eddigi tevékenységükkel kapcsolatos apparátusi, testületi, polgármesteri, vagy 

akár lakossági észrevételeket, és a munkájuk során felmerült hiányosságokat – akkor 

természetesen megtenném. Ez ugyanis már nem befolyásolná érdemben a végre majdnem 

nyugalmassá vált városházi munkát. 
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 Azért csak „majdnem” ez a nyugalom, mert - bár a belső ellenharcosok 

megfogyatkoztak és a csatározás is elcsitulni látszik – a külső lövészárkokból azért még 

lövöldöznek egy kicsit.  

 Például egyes magas beosztású „funkcionáriusok” veszik a bátorságot és telefonon 

zaklatják a városházi dolgozókat. Számon kérnek, utasítanak, ledorongolnak és követelnek. 

Tálalják mindezt általában minősíthetetlen hangnemben és persze a polgármester és a 

képviselőtestület megkerülésével. Miféle jogon teszik ezt? Netán megszokták az előző 

ciklusok valamelyikében, hogy a városvezetés csak dísznek van és az ügyek hatalmi szóval a 

háttérben zajlanak? Ez a buli megszűnt – Kedveskéim! 

 Volt egy nagyon gusztustalan robbantásos merényletkísérlet is, merthogy 

Kunszentmiklós egyik „fontos” emberkéje, akinek az ipari park betelepítése szívügye kellene 

hogy legyen, az alábbi módon tiltakozott: Értsék meg – Kunszentmiklósra nem települhet 

ipar!  Nocsak, nocsak – és vajon miért nem? Vajon milyen érdekeket sért e város fejlődése és 

vajon mitől kunszentmiklósi az ilyen ember? Csak mellesleg idézem itt és most egy magas 

rangú kormánypárti politikus e témában nemrég megfogalmazott véleményét: „Ilyesmi akár 

kormányellenes cselekedetként is felfogható lehetne, mert ez nem az a kormány és nem az a 

gazdasági helyzet, hogy akár egyetlen betelepülni szándékozó vállalkozóról,  vagy annak 

egyetlen adóforintjáról is lemondhatnánk”. Azért a feltételes mód, mert természetesen nevek 

és település megjelölés nélkül, csak egy elképzelt szituációként vetettem fel a kérdést. 

 A fentebbi témákban nem neveztem meg senkit, de szívesen állok bármelyikük 

rendelkezésére, ha írásban hozzájárulnak, hogy  a velük kapcsolatos történéseket részletekbe 

menően és neveik szerepeltetésével nyilvánosság elé tárjam. 

A következő sorokban a polgármester úr ezzel kapcsolatos véleménye olvasható. 

 Juhász László 

 

 

A „Támadó béke” című cikkben tévesen közöltem az írás szerzőjével a pályázati anyag útját. 

Elnézést kérek ezért. A sok száz oldalnyi munka ugyanis úgy eltűnt a földszinten, s annyira 

visszhangtalan volt, hogy erre a téves következtetésre jutottam. 

 Bődi Szabolcs 
  polgármester 
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Zuhan a szocialisták népszerűsége 
Ron Werber,  szocialista kormányunk izraeli (fő-fő) tanácsadója nemrég elhagyta az 

országot. 
Ron Werber  okos ember – nem vállal lehetetlen feladatot. 
Ron Werber talán azt gondolta, hogy ezt a kormányt nemhogy Ő, de még a csoda sem tudja 

megmenteni. 
Ron Werber  elhagyta a süllyedő hajót.  
Ron Werber - aki kampányügyileg elismert szaktekintély - belátta, hogy ez a kormány 

minden erőfeszítése ellenére padlóra fogja küldeni saját magát. 
Ez a kormány vagy a lakosságtól kunyerál ötleteket, vagy pénzért veszi 
azokat… Sok pénzért. Eddig Ron Werbertől..., ezután majd másik két 
amerikaitól. Már meg is vannak az új „szakértők”. Ők lesznek a kormány esze! 
(?) De azt még nem mondták nekik, hogy ez az ország sem nem Izrael, sem 
nem Amerika. Ez a nép egy kicsit más. Nehéz vele. 

 
Ron Werber már tudja ezt… Megtapasztalta… Távozott. 

Az összes közvélemény kutató cég szerint fölényesen vezet a Fidesz. 
A biztos pártválasztók körében (Tárki) Fidesz 42%-ról 51%- ra nőtt  

                                                                MSZP 42%-ról 34%-ra csökkent    
Mindez történt egyetlen hónap leforgása alatt. 
A Gallup szerint a helyzet „súlyosabb”: a  Fidesz 53%-on, 

                                                                az  MSZP 35%-on áll  
A teljes lakosság körében:                    az  MSZP 21 % támogatottságot élvez 
mindössze. 
Medgyessy Pétert már a többség rossz miniszterelnöknek tartja és a kormány 
munkájával a lakosság 60%-a elégedetlen és csak 27% tartja elfogadhatónak. 
Nem nehéz megjósolni, hogy az elkövetkező hónapokban a szocialisták, a 
kormány és a miniszterelnök népszerűsége tovább fog hanyatlani – a Fidesz 
jelentős erősödése mellett. 
 
Kezdenek feleszmélni a népek. Az elkábító lila köd szétoszlani látszik és már 
az agymosás is hiába. Világosodik. A belénk sulykolt hamis álmok is 
elillannak. Ébredezünk. Fel kéne már kelni ! 
 

Ron Werber nem szeret veszíteni és nem szereti a veszteseket – irtózik a kudarctól. 
Ron Werber nagy fába vágta a szocialisták fejszéjét, de amikor azt látta, hogy a fa egyre 

csak növekedik, a fejsze meg töpörödik összefelé, akkor józan ésszel lemondott 
a megoldhatatlannak látszó feladatról -  és távozott. Így legalább megőrizhette 
emberi méltóságát és büszkeségét.  
Van, aki érzi, mikor kell abbahagyni – vannak, akik nem. 
Pedig a fenti adatok megjelenése és Ron Werber sietős távozása pont az a 
tálcán felkínált felemelő pillanat, amikor a hűséges tanítványoknak követniük 
illene a mestert. Juhász László 
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Közbiztonság Kunszentmiklós 
 Választási ígéreteink között szerepelt 
a bűnözők kiszorítása a városból. Akkor 
még nem tudtuk, hogy lehetőségeink, 
eszközeink a nullával egyenlőek. 
Mindezek ellenére megpróbáltunk tenni 
valamit! 
Például: 2003 év elején nem fogadtuk el 
/tudomásunk szerint  az országban 
egyedülálló módon/ a rendőrkapitány 
beszámolóját! 

• MERT  nem tudtuk elfogadni, hogy 
naponta törik fel az áruszállítók 
autóit, akik kísérő nélkül már be 
sem mernek jönni a városba! 

• MERT  nem tudtuk elfogadni, hogy 
pénzért visszavásárolhatjuk 
kocsijainkból kiemelt iratainkat, 
ellopott kerékpárjainkat! 

• MERT  nem tudtuk elfogadni, hogy 
egy-egy családi esemény kapcsán 
őrt kell fogadni lakásaink, értékeink 
védelmére! 

• MERT  nem tudtuk elfogadni, hogy 
az esetlegesen letartóztatott 
bűnözők pár órán belül szabadlábra 
kerülnek, stb., stb. 

 Ezek után kiderült, hogy a megyei 
főkapitány pedig a mi döntésünket nem 
tudta elfogadni. Ugyanis jött, tárgyalt, 
ígért, azután áthelyezték. Azóta nem jött 
senki, az ígéretekből pedig nem lett semmi. 
Semmi nem változott, sőt!!!  
 A segítség helyett jött augusztus 16-
a, mikor a kisebbség egy szervezett 
csoportja felfegyverkezve tartotta 
félelemben az embereket. Az eseményről 
polgármesterünk a Petőfi Népe 
újságírójától értesült, mert a hatóságok 
nem tartották fontosnak őt tájékoztatni. 
 Fényes nappal a táskát kitépik az idős 
emberek kezéből! 

 Mára már ott tartunk, ha egy 
becsületes ember szólni mer a rajtakapott 
bűnelkövetőknek, betörik üzletének 
kirakatait! 
 Míg nagyuraink gorillákkal őrzött 
várfalaik mögül hozzák a „demokratikus” 
törvényeket, addig nekünk saját 
magunknak kell megvédeni értékeinket. 
Tesszük ezt egyre nagyobb létszámú 
polgárőrséggel, lakossági önszerveződéssel 
/SZEM: szomszédok egymásért 
mozgalom/. 
 Ezúton szeretném kérni a tisztelt 
lakosságot, hogy ne sajnálják idejüket, ha 
betörés, vagy sérelmükre elkövetett bármi 
nemű lopás miatt kell feljelentést tenni!  
Tudom sokan legyintenek, hogy ez nem ér 
semmit. Valamit azért talán eredményez, 
pontosabb rendőrségi statisztikát! Egyszer 
talán felfigyel egy illetékes az el nem 
fogadott beszámolóra és a rendőrség is 
teljesíti majd az ígéreteit! 
 Vassné Kelemen Ágnes 
 önkormányzati képviselő 

Új otthonok! 
Tavasszal a Petőfi Lakótelepen az 1523/14. 
hrsz.-ú telken 24 új lakás építése kezdődik 
meg tetőtéri beépítéssel. A lakások 
alapterülete 50-80m2. Ezek mind később 
megvásárolható társasházi lakások. Az 
építési vállalkozó a telket kifizette, folyik a 
tervek egyeztetése. 
 

Országos állat- és kirakóvásár 
időpontjai: 

 Február 15.  július 18. 
 Március 21.  augusztus 15. 
 Április 18.  szeptember 19. 
 Május 16.  október 17. 
 Június 20.  november 21.
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KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettii   hhíírreekk::   

 A 2004. január 22-i képviselő-testületi ülésen a polgármester úr és 12 képviselő volt 
jelen. Bődi Szabolcs köszöntője után Konti Józsefné (született Hollinger Mária) által létesített 
alapítvány jutalmazása következett. Farkas Zoltán, Farkas Renátó és Czigler Tamás birkózók 
nyerték el a pályázatot. 

Az ülésen született határozatok száma: 34, melyek az alábbiak a teljesség igénye nélkül: 
• Kunszentmiklós Város Képviselő-testület Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági 

Bizottságának tagjává választották Baranya Lajos, kunszentmiklósi lakost. 
• Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete egyhangú szavazattal felhatalmazta Bődi 

Szabolcs polgármestert, hogy írásbeli tájékoztatást kérjen dr. Balogh László Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnökétől, Szőkéné Vörös Rozália kistérségi megbízottól és 
Aranyi János Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Kistérségi Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás elnökétől Kunszentmiklós várost érintő pályázatok 
elbírálásáról. 

• Képviselői javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy február elején a gyógyszerészek 
és az orvosok közreműködésével egyeztető tárgyalásra kerüljön sor a gyógyszertári 
ügyelet kérdésében. 

• Meghatározásra, elfogadásra került a képviselő-testület I. félévi munkaterve. Az ülések 
időpontja a következőképpen alakul 2004. I. félévében: február 5., február 9.: 
közmeghallgatás, március 18., április 22., május 20., június 17. 

• A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatón elhangzott, hogy 2003-ban a tervezett 
141millió Ft helyett 151,889millió Ft adóbevétel folyt be, mely összeg tartalmazza az 
előző évi mulasztások miatt pótlólag befizetett összegeket is. 

• 8/2004. (I.22.) képv. sz. határozat alapján a Kálvin tér 10. II/2. számú költségalapú 
bérlakást Mátrai Antal KÉSZ KHT. igazgatónak adják bérbe. 

• Elvetette dr. Róna István és dr. Buláth Zsuzsanna lakásvásárlási kérelmét, ugyanis a 
képviselő-testület nem jelöli ki értékesítésre a Kunszentmiklós, Gárdonyi G. u. 3. 
szám alatti önkormányzati ingatlant. 

• Nem adja bérbe a Békési-Gemma Kft.-nek az önkormányzati tulajdonban lévő piac 
üzemeltetési jogát. 

• Határozata alapján elviekben támogatja a Felső-Kiskunsági Számítógép Barátok 
Egyesületének a Városháza pincehelyiségének bérbevételére vonatkozó kérelmét. 

• A Polgárőr Egyesületet a kért 45ezer Ft előleget megkapta a 2004. évi támogatásuk 
terhére. 

• A 20/2004. (I.22.) képv. sz. határozata alapján a Bartók Béla utca második felének 
építése ebben az évben megtörténik. 

• Megrendeli a KÉSZ KHT.-tól a Petőfi Lakótelepen lévő 2db balesetveszélyes fa 
kivágását. 

• Támogatja a MOSZ-CAR KFT. által a Rákóczi u. 59. szám alatti területen történő 
autóbontó telep létesítését, amennyiben a szakhatósági engedélyeket beszerzik. 

• Egyetért azzal, hogy Bődi Szabolcs polgármester fogadónapja PÉNTEK legyen, a 
fogadási ideje: 8.00-1330 óra között. 
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„ Isten, áldd meg a magyart, 

Jó kedvvel, bőséggel…” 

A magyar kultúra napja
 A nemzet a magyar kultúra napját január 
22-én, a Himnusz megírásának napján ünnepli. 
1823. január 22-én, 181 évvel ezelőtt írta 
Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén nemzeti 
imánkat, a Himnuszt. Ez a nap a legméltóbb 
arra, hogy a magyar kultúrára emlékezzünk 
 A városi ünnepség programja január 22-
én, 18 órakor kezdődött az ÁMK aulájában, a 
művészeti iskola félévzáró kiállításának 
megnyitásával. A falakon látható kiállítási 
anyag szakértelemről és hozzáértésről 
tanúskodik. Az előképzősök kompozíciói a téli 
játékot és a téli ház körüli munkát mutatják be 
meglepő kreativitással, amely Honti László 
intézményegység - vezető munkáját dicséri. A 
kiscsoport színes papírmetszetei is 
odavonzották a tekintetet. Szakmai vezetők: 
Molnár Mónika és Honti Rita. 
 A festők csendéletei természetes 
formákat, forgástesteket és drapéria – 
tanulmányokat ábrázolnak jó megfigyelő- és 
rajzkészséggel. 
 A haladó grafikuscsoport ceruza 
tanulmányrajzokkal és szuggesztív hatású 
pasztellportrékkal gazdagította a kiállítást, 
amelyet Molnár Mónika készített 
tanítványaival. 
 A kezdő csoport által készített fotók 
között saját laborálású fekete-fehér 
kompozíciók láthatók. Az idősebbek munkái 
az ősz és az emberábrázolásban tűntek ki 
hagyományos és digitális feldolgozásban. (A 
kiállítás megtekinthető az ÁMK nyitvatartási 
idejében február hónapban.) Az aulában 
rendezett ünnepségen Bődi Szabolcs 
polgármester mondott ünnepi köszöntőt. 
 A zeneiskola tanulói szép dallamokkal 
színesítették az estet. Klarinéton Kaszala Éva 
Liszt Ferenc keringőt, fuvolán Kaszala Rózsa 
Járdányi Pál szonatínáját adta elő. Zongorán 
Perszki Károly kísért. 
 Itt hangzott el Reviczky Gyula: Szeresd 
hazádat! című verse, amelyet Bíró Regina, 
Herceg Xénia és Horváth Orsolya, az ÁMK 5. 
a osztályos tanuló adták elő. 
 Ezt követően az ünneplő közönség a 
nagyteremben foglalt helyet, ahol különleges  

színpadkép fogadta az odaérkezőket. A színes 
háttér egy parasztházat és sűrű erdőt ábrázolt, 
előtte pedig egy vásári kép bontakozott ki több, 
mint kétszáz évet visszamenve az időben. 
Ebből már mindenki tudta, hogy a Lúdas Matyi 
kerül bemutatásra. Hamarosan fel is csendült 
az ÁMK 6.a osztályosainak éneke, és kezdetét 
vette a pódiumjáték. Mozgalmas, színvonalas 
játék keretében adták elő a történetet, lekötve a 
nézőközönség figyelmét. Erre szolgáltak még 
az általuk viselt jelmezek. A főbb szerepeket 
Bajnóczi Dorka, Damásdi Dorka, Horváth 
Orsolya, Tekes László, Szilágyi Szilveszter, 
Jaksics Klaudia adták elő. Patkó Gergő, Szabó 
Péter, Nagy Martin, Mikus Klaudia, Rokolya 
Roland, Rokolya Márkó, Sirkó Zoltán, 
Szekeres Péter Herceg Xénia, Bíró Regina is 
hozzájárultak a kultúra napjához méltó 
előadáshoz. A pódiumjátékot Molnár Péterné 
rendezte. 
 Ezt követően a művészeti iskola 
tánccsoportjai következtek az általuk már 
megszokott nagyszerű produkciókkal. Csőszi 
Sándor betanításában tangót és angolkeringőt 
táncoltak kiválóan és alkalomhoz illő ruhában. 
 Izsák Zoltán tánccsoportja  bécsi keringőt 
mutatott be elegánsan, szép testtartással.  
 Haránt Károly tanítványai ritkán bemutatott 
kun verbunkot, szentmiklósi táncokat és 
Szatmárból való etűdöket táncoltak a 
nézőközönség tapsától kísérve. Elmondható, 
hogy a táncosok most is kitettek magukért. 
 A táncok között még két vers 
bemutatására került sor. Bajnóczi Szofi az 
ÁMK 4.a osztályos tanulója a Császárné 
pávája című népballadát szavalta el biztos 
tudásról és fellépésről téve tanúbizonyságot.  
 Bajnóczi Dorka pedig Petőfi Sándor 
Bánk bán című versét adta elő éretten, átérezve 
a versben lévő érzéseket, gondolatokat. 
 A szereplők annak örültek volna, ha 
minél többen megnézik a produkcióikat.  
  
 
 
 Molnár Péterné 
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Tájékoztató 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testület Ifjúsági és Sport Bizottságának 2003. évi 

munkájáról 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének Ifjúsági és Sport Bizottsága 12 alkalommal 
ülésezett, mindig határozatképes volt. A bizottság munkája során 2003. évben 63 határozatot 
hozott. 

2003. évben a következő sportegyesületek részesültek önkormányzati támogatásban: 
Kunszentmiklósi Női labdarúgó Csapat 
Miklósi Kékrókák 
Football Club 
ÁMK Bege Márton Sakkegyesület 
Miklósi Gyermekfoci Egyesület 
Városi Diák Birkózó Egyesület 

Kék Rókák Kosárlabda Egyesület 
Sporthorgász Egyesület 
Iloncsuk Szabadcsapat 
Tűzkerék Egyesület 
Kézilabda Egyesület 

Önkormányzatunk 2003. évi I. féléves munkatervének megfelelően a júniusi ülésre az ISB 
elkészítette a beszámolóját városunk verseny és tömegsport helyzetéről. A képviselő-testület 
elfogadta a beszámolót. 

Tavalyi évben városunkban sportcélokat szolgáló fejlesztésekből néhány: 
• ÁMK- atlétikai pálya felújítása 
• Sportcsarnokban öltöző felújítás, labdatartó rács vásárlása.  
• Az uszoda területén pályázati pénzből elkészült a gyermekmedence, és a külső vizesblokk. 

Városunk önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gyermek-, Ifjúsági Sport 
Minisztériumhoz az Epreskerti sportpálya öltöző épületeinek felújítására, bővítésére. 
Pályázatunkat sajnos nem támogatták, így 2003-ban nem tudtunk előrelépni az Epreskerti 
pálya fejlesztésében. 

• Bizottságunk támogatta az Első lakáshoz jutás önkormányzatunk által nyújtott 
támogatásának emelését, megítélésének rugalmasabbá tételét (évi egyszeri döntés helyett 
havonta). 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azon sportolóknak, edzőknek, civil szervezetekben 
tevékenykedő megszállottaknak, vállalkozóknak, akik 2003-ban munkájukkal hozzájárultak 
városunk sport sikereihez.  Bábel Péter, a bizottság elnöke 

Civil szervezetek, sportegyesületek! 
2004. február 20-ig várjuk azon civil szervezetek, sportegyesületek beszámolóit, akik 2003-ban 

önkormányzati támogatásban részesültek. A beszámolókat a Polgármesteri Hivatal 1. számú 
szobájában kérjük leadni. A 2004. évre vonatkozó támogatási kérelmeiket szintén ez időpontig várjuk. 

 

Tisztelt Kunszentmiklós-i polgárok! 
A tavasz közeledtével szeretnénk felhívni az önök figyelmét mindannyiunk érdekében a következőkről: 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata megalkotta a 16/2001. (VI.22.) számú köztisztaságról szóló 
rendeletét, mely meghatározza a köztisztasággal kapcsolatos feladatokat, és nemteljesítésük esetén 
szankciójukat. 
A rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni: 
• Az ingatlan előtti járdaszakasz (úttestig terjedő terület) tisztántartásáról 
• A járdaszakasz melletti nyílt árok kialakításáról és karbantartásáról 
• Az árkot  minden tavasszal az iszaptól kitakarítani, mélyíteni,  évközben gyomtalanítani, 

időközönként lekaszálni. 
• Az ingatlan előtti átereszt mindennemű szeméttől rendszeresen kitakarítani. 
Aki e munkálatokat nem végzi el, azokkal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető, mely 
alapján 30.000Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki. A rendelet betartatásáról a közterület-felügyelet 
gondoskodik. Közterület-felügyelet
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JÓTÉKONYSÁGI EST 
az  

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2004. március 5-én 18 órára 

az ÁMK felső tagozatos tanulói által bemutatott műsorra. 

Kiállítást, majd vásárlási lehetőséget biztosítunk tanáraink és diákjaink NŐNAPI 

virágcsokraiból. 

A műsor szünetében büfé várja kedves vendégeinket. A bevételt az iskola fénymásoló vásárlására szeretné 

fordítani. Jegyek elővételben, és a helyszínen kaphatók az osztályfőnököknél, valamint a szülői munkaközösség 

tagjainál (felnőtt: 300Ft; gyerek:200Ft; tombola:300Ft) 

Kérjük, Ön is tisztelje meg rendezvényünket megjelenésével, s támogassa iskolánkat a jegyek 

megvásárlásával és tombolatárgyak felajánlásával! 

 

Nyílt hét az ÁMK-ban 
(2004. február 9-13. között) 

 
 

2004. február 9. 
Óra Tantárgy: Osztály Szaktanár 
2. angol-angol 5.a Baloghné Bencze Noémi – Mazán Mária 
3. magyar-matematika 5.a László Tiborné – Vajda Gyuláné 
3. angol-angol 6.a Ordasiné Piróth Edit – Baloghné Bencze 

Noémi 
2004. február 10. 

3. magyar-matematika 5.a László Tiborné – Vajda Gyuláné 
4. angol-német 6.b Ordasiné Piróth Edit – Szakálné Kincses 

Emma 
5. informatika-informatika 5.a Kálomista Józsefné – Lucz Szabolcs 

2004. február 11. 
4. történelem 5.a Szigeti Judit 
4. matematika-informatika 6.a Pleszkán László – Lucs Szabolcs 
5. magyar-matematika 5.a László Tiborné – Vajda Gyuláné 

2004. február 12. 
3. angol-angol 5.a Baloghné Bencze Noémi – Mazán Mária 
3. technika-technika 5.c Honti Márta – Tóthné Józan Teréz 
4. technika-technika 5.c Honti Márta – Tóthné Józan Teréz 

2004. február 13. 
2. történelem 6.a Szigeti Judit 
3. magyar-matematika 5.a László Tiborné – Vajda Gyuláné 
3. testnevelés 5.b Szombati Gábor 

Szeretettel hívjuk és várjuk a nyílt héten a negyedikeseket, szüleiket és a tanító 
néniket! 


