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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 
2003. január II. kiadás  Ingyenes 

 
TUDOD-E MAGYAR? 

- hogy Magyarország részben megszállt ország. Mert jelenlegi határain túl, a szélrózsa minden irányában magyarok 
milliói élnek a saját földjükön olyan országok idegen megszállása alatt, melyen nem is léteztek akkor, amikor az a 
föld már réges-régen Magyarország volt. Minden magyar állampolgárra jut a határaink körül 1700 négyszögöl olyan 
föld, ami ma nem Magyarország, de ahol szintén magyarok élnek. 

- hogy a magyarságnak létezik egy saját ábécéje (akár csak a görögöknek), amelyben a beszélt magyar nyelv minden 
hangjára van írásjel. Ez a magyar rovás ábécé. 

- hogy a magyarok a kereszténység előtt fénytisztelők voltak, és a tudomány mára bebizonyította, hogy a földi élet szinte 
teljes mértékben a napfény energiájára épül. 

- hogy a magyarság régen úgy tartotta, hogy ősei a közel keleten, a Kaukázus környékén éltek. A finn-ugor 
származáselméletet csak a XIX. század közepe óta terjesztik, addig a szittya (szkíta) származáselmélet volt az 
elfogadott és ma is sokan, komoly nemzetközi tudósok is, ezt tartják helyesnek (a finnek át is írták a 
történelemkönyveket). 

- hogy az őseink nem voltak valami barbár (a barbárok egy gall törzs volt) horda, ahogy azt sokszor állítják, hiszen a 
szétszedhető és szállítható sátor vagy a három rétegből készített visszacsapó íj a kor szintjén messze nagyobb 
technológiai tudást igényelt, mint pl. a Rettenthetetlen című filmben látott kőből, sárból és gallyakból összetákolt 
viskók, vagy Robin Hood-ék íjai (ezek ráadásul több száz évvel későbbi események). 

- hogy a Magyar Törzsszövetség azért tudta a Kárpát-medencét olyan könnyen a birtokába venni, mert itt már régóta 
jelentős számú vele rokon, egy nyelvet beszélő (legfeljebb nyelvjárásaiban eltérő) nép lakott. Maga a honfoglalás szó 
is a nyelvújításkor keletkezett, addig hazatérésnek nevezték ezt az eseményt. 

- hogy 907. augusztusában az éppen hogy berendezkedő fiatal magyar államra, óriási nyugat-európai seregek rontottak rá. 
A támadás jelmondata: „…ugros eliminandos esse” (a magyarok kiírtassanak) volt. Ezt a Duna két partján közeledő 
hadsereget és a Dunán érkező hajóhadat a magyar seregek Pozsonynál teljesen megsemmisítették, sőt az Ennsburgnál 
várakozó tartalék sereget is szétverték, és a Magyar Birodalom határát nyugaton az Enns folyóig tolták ki (ma mélyen 
bent folyik Ausztriában), ez a határ egészen Géza koráig meg is maradt. 

- hogy a magyar csapatok a honfoglalás utáni időkben 40 győztes hadjáratot folytattak Európa szerte és csak kétszer 
veszítettek, mégis mindig csak az augsburgi vereséget emlegetik, túlhangsúlyozva a jelentőségét, dacára annak, hogy 
a csata elvesztése után még évtizedekig nem merték katonai erővel megtámadni Magyarországot. 

- hogy a Sorbonne-i egyetemen (Franciaország) végeztek egy kísérletet, melynek során a világ összes élő (ma is beszélt) 
és holt (ma már csak írásban létező) nyelve közül, melyik milyen mértékben tartalmazza a nyelvészek által 
nemzetközileg elfogadott úgynevezett ős-szókincset, tehát a legősibbnek elismert szavakat. Ebben a számítógéppel 
végzett összehasonlításban a magyar nyelv 64%-kal az élen végzett, a következő helyezettnek csak húszonegynéhány 
%-a volt (az angol a sokadik helyen végzett). Vagyis a mi nyelvünk az ősi szógyökök 64%-t tartalmazza! 

- hogy a kaliforniai egyetemen a 60-as években, egy Vilder Penfild nevű professzor a Rockefeller alapítvány 
megbízásából, olyan kutatásokat végzett, melynek célja, hogy az emberiség génállományában domináns géneket 
keressenek. Vagyis olyanokat, amelyek a többit képesek elnyomni, azok fölé emelkedni és az emberi személyiséget, 
és képességeket meghatározni. Két ilyen gént találtak. Az egyiket semita génnek nevezték el, ennek legjellemzőbb 
képviselői a zsidók. A másiknak nem adtak nevet, de jelentésükben úgy fogalmaztak, hogy annak legjellemzőbb 
képviselői a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport! Lehet, hogy a magyarság ezért volt 
mindig képes más nemzetiségűnek születetteket, olyan jó hatásfokkal magába olvasztani? 

A fent felsoroltak mindegyike megjelent könyvben vagy újságban. 
Naponta 100 számra ontják ránk a híreket, köztük tömérdek hazugságot vagy kacsát, mégsem fontos a magyarországi 
médiák 95%-nak, hogy az ilyen érdekes és a magyarság szempontjából jelentős információkról rendszeresen 
tájékoztassanak. Vajon miért? Gondolkozz ezen el! HUN SZÖVETSÉG 

 
Márai Sándor: Azokról, akik az áruláshoz is gyávák 

Kerüld el őket, amennyire csak lehet. Mert rosszabbak ezek, mint az árulók. Mert az áruló számára valóban nincs mentség: kötelet neki. De 
aki az óvatos önmegóvás szándékával ténfereg körülötted és a közös ügy körül, s nincs bátorsága és erkölcse ahhoz sem, hogy egyedül 
maradjon, de ahhoz sem, hogy vállalja a cselekvés, az árulás vagy a bosszú következményeit: ezek csakugyan a legaljasabbak. Az áruló 
legalább cselekszik: elárul. Cselekedetének következményei vannak, melyeket egyszerre viselnek, az áruló és az áldozat. Az árulás aljas tett, 
de mégiscsak tett. De az óvatosak, akik sima képpel ott vannak a közös ügy mellett, s nem elég bátrak, hogy a cselekvő, a hősies, teljes 
magányba vonuljanak, de nem elég bátrak ahhoz sem, hogy megvédjék, sem, hogy elárulják az ügyet, melynek jelszava jegyében az emberek 
között settenkednek, ezek, kiket mindenki a maga pártján valónak érez, s a valóságban soha nem eléggé emberek és hősök ahhoz, hogy 
minden következménnyel színt valljanak: ezek, akik az áruláshoz is gyávák, a bosszúhoz is gyöngék és a magányhoz is erőtlenek, a 
legveszedelmesebbek. Az árulót megvetheted. De az ilyen embert ne vesd meg, ne is üldözd; nézz át fölötte, mint a levegőn. 
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2003. december 11-i Képviselő-testületi ülésen született határozatok: 

713/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  

Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete úgy határozott, 
hogy dr. Gergely Sándor jegyző, illetve dr. Herczeg 
Julianna aljegyző asszony betegségének idejére, de 
legfeljebb 2003. december 31-ig dr. Szabó  

Andrást, Dunavecse jegyzőjét bízza meg mindenre 
kiterjedő hatáskörrel a jegyzői teendők ellátásával. A 
helyettesítés napjai kedd és csütörtök 7.30-16.00 óráig. 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2003. évi tevékenységéről 

 Az 1997. évi XXXI. Törvény 96§ (3) bekezdése szerint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évente átfogó 
értékelést készít és beszámol Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének. A gyermekjóléti szolgálat minden év március 
31-ig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzőrendszer éves működését. Áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint 
javaslatot tesznek működésük javítására. Kunszentmiklós Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 1998. márciusában 
alakult meg, mint részben önálló intézmény.  

Ellátandó terület: Kunszentmiklós és külterülete (Kunbábony, Bösztör, Bodakút, Felsőszenttamás) 
Feladataik: 

1. Családban történő nevelkedés elősegítése 
2. A veszélyeztetettség megelőzése 

3. A veszélyeztetettség megszüntetése 
4. Családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás 

716/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  

Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2003. évi  

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Beszámoló a Gyámhivatal 2003. évi munkájáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96.§ (6) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Néhány pont a gyámhivatal 
feladat- és hatásköréből:  
dönt: 

• az otthonteremtési támogatás megállapításáról, a gyermektartásdíj megelőlegezéséről 

• a gyermek családi jogállásának rendezéséről 

• az örökbefogadásról 

• gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban 

• a gyermek és a gondnokoltak vagyonkezelésével kapcsolatban 

A szükséges ügyekben szakértőt rendelhet illetve menthet fel, és megállapíthatja a szakértői díjat. 
 

717/2003. (XII.11.) képv. sz.:  

Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Gyámhivatal 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

Pénzügyi tájékoztató a 2003. november 1-30. közötti időszakról 

November hónap folyamán 33,5 millió Ft adóbevételt használt fel az önkormányzat kiadásainak kiegyenlítéséhez. Így a hónap 
folyamán fizetési nehézség nem volt. Hónap végére az adószámlák kiürültek, így az önkormányzat számára megnyitott 
40millió Ft-os hitelkeretből kellett gazdálkodni. December hónap folyamán a működési és felhalmozási kiadásokat csak a hitel 
terhére lehet teljesíteni. A szociális bérlakás II. ütemének és az ÁMK klímaberendezésének visszaigénylése folyamatban van 
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718/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  

Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2003. november 1-30. közötti időszakról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

Időszakos tájékoztató a közmunka programról 

November hónapban is biztosított volt a vállalt 40 fős létszám. A pályázatban vállalt kötelezettségeket a dolgozók 
túlnyomórészt teljesítették. Sajnos a program utolsó hónapjára sem változott a munkamorál, javulás nem volt 
tapasztalható. 

719/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  

Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közmunkaprogramról szóló tájékoztató tudomásul veszi. 

A Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkoztatás-politikai Bizottság valamit a polgármester jelentése az 
átruházott hatósági hatáskörök gyakorlásáról. 

A Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkozás-politikai Bizottság 2003. november 30. napjáig 22 alkalommal 
ülésezett és 1424 határozatot hozott. Ülései során a képviselő-testület hatáskörébe tartozó: 

- szociális alapellátással kapcsolatos előterjesztésekben, 
- lakás- és szociális ellátást érintő ügyekben, 
- szociális és gyermekvédelmi ellátást szabályozó rendelet-tervezetben, 
- szociális lakások bérbeadási névjegyzékére vonatkozóan 

 előzetesen állást foglalt. 

A Képviselő-testület szervei feladat- és hatásköri jegyzékéről szóló 26/2002. (XII. 13.) ör. A polgármesterre ruházta át 
az alábbi hatásköröket: 

1. Elemi károsultak támogatása: 
 Tűzeset miatt 2 család részére történt kifizetés az átmeneti segély terhére 

2. Aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 
 Jelenleg 152 fő részesül a fenti ellátásban. A havi támogatás 15.260 Ft, melynek 90%-át a központi költségvetés 
megtéríti. 

3. Temetési segély: 
 2003. évben 57 fő részesült temetési segélyben, valamint két esetben került sor köztemetés biztosítására. 

720/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  

Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkozás-
politikai Bizottság valamint a polgármester jelentése az átruházott hatósági hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentést 

elfogadja 

.Beszámoló a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság 2003. évi tevékenységéről  

 A bizottság az év folyamán 10 ülést és 5 összevont ülést tartott. A bizottság által az évben hozott határozatok 
száma: 185. A bizottsági üléseken a részvételi arány 85%-os, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.  
 A bizottság legfontosabb feladata a költségvetés megtárgyalása, elfogadása és a teljesítés folyamatos figyelése. 
2003. év elején javasoltuk, hogy a pénzügyi tájékoztató teljes havi időszakot mutasson be és így jól látható volt a 
kiadások és bevételek alakulása. 
További fontos feladatok: 

• A makrogazdasági mutatók évközi változásának figyelemmel kísérése és az önkormányzatunkat érintő 
változások bemutatása. 

• Időszakos konkrét költségvetési teljesítés megvitatása, szükséges javaslatok felterjesztése döntéshozatalra. 
• A 2004. évi költségvetés koncepciójának kialakítása megvitatása és javaslatkészítés döntéshozatalra. 
• Minden olyan kérvény, kérelem, pályázat stb. elbírálása és a döntéshozatalra javaslat készítése, amely az 
önkormányzat gazdasági helyzetét érinti. 
• Fontosabb témákban (költségvetés, adó, KÉSZ KHT.) a bizottság külön üléseken foglalkozik. Sajnos a város 
2003. évi költségvetése nem tette lehetővé, hogy több beruházásról, fejlesztésről döntsön a bizottság. Ha a 
kiadásokat tekintjük, mintegy 90%-a az intézmények működtetését érinti. (A beszámolót összeállította: Vida István 
PEGB elnök) 
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721/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2003. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Beszámoló a Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkoztatás-politikai Bizottság 2003. évi tevékenységéről 

Változások a szociális támogatásokban és segélyezésben: 
A Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkoztatás-politikai Bizottság 2003. október 1-től FELEMELTE a 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSra  való jogosultság megállapításához szükséges jövedelemhatárt: 

� család esetén 32.700,- Ft-ról 43.600,- Ft-ra 
� egyedülálló esetén 43.600,- Ft-ról 54.500,- Ft-ra. 

Így 2003-ban 203 méltányossági közgyógyellátási igazolvány került kiadásra. 
ÁTMENETI SEGÉLY  formájában 437 családot támogatott a bizottság, tekintettel hátrányos helyzetükre. A „ 
segélyből élni akarók” kiszűrése során az átmeneti segélykérelmeknél elutasításra kerültek azon családoknál, akik 
rendszeres szociális ellátásokból élnek. 

A BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS  összege is NŐTT 2003-ban: 
� általános iskolások esetén 3.000,- Ft-ról 3.500,- Ft-ra 
� középiskolások esetén 4.000,- Ft-ról 4.500,- Ft-ra 
� vidéken tanulók esetén 5.000,- Ft-ról 5.500,- Ft-ra. 

Összesen 3.161.000,- Ft beiskolázási támogatásban részesült  890 kunszentmiklósi diák. 
2003-ban is kiírásran került a BURSA HUNGARICA  FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 
PÁLYÁZAT, melynek során: 

� 3.000,- Ft támogatásban részesül havonta 7 tanuló 
� 2.500,- Ft támogatásban részesül havonta 14 tanuló 
� 2.000,- Ft támogatásban részesül havonta 19 tanuló 
� 1.800,- Ft támogatásban részesül havonta 11 tanuló 

� 1.000,- Ft támogatásban részesül havonta 6 tanuló. 
Az ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓ FIATAL HÁZASOK TÁMOGATÁSára  2003-ban 5.900.000,- Ft-ot fordított a 
képviselő-testület. 13 fiatal házaspár részesült támogatásban, melynek maximális összege 2003-ban 4.000.000,- Ft-ról 
5.000.000,- Ft-ra változott. EZENTÚL MÁR NEM ÉVENTE CSAK EGY ALKALOMMAL HATÁROZ  
ODAÍTÉLÉSÉRŐL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, HANEM MINDEN HÓNAP 10-IG LEHET KÉRELMET 
BENYÚJTANI a Polgármesteri Hivatal 10. szobájában. 
A TEMETÉSI SEGÉLY  összege is megváltozott 2003-ban: 
� család esetén az egy főre jutó jövedelemtől függően: 

� 0-21.800 Ft-ig     20.000,- Ft 
� 21.801-32.700 Ft-ig   15.000,- Ft 
� 32.701-43.600 Ft-ig   10.000,- Ft 

� egyedül élő esetén a jövedelemtől függően: 
� 0-32.700 Ft-ig    22.000,- Ft 
� 32.701-43.600 Ft-ig   18.000,- Ft 
� 43.601-54.500 Ft-ig   16.000,- Ft 

Kérdéseikkel keressék fel a Polgármesteri Hivatal 10. szobáját telefonon vagy személyesen. 
Ügyfélfogadás rendje (egyezően a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével): 

Hétfő: 7.30 – 12.00ig 
Kedd: 7.30 – 12.00ig           12.30 – 16.00ig 

Szerda: ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök:  7.30 – 12.00ig        12.30-16.00ig 

Péntek: 7.30 – 13.30ig 

722/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és Foglalkozás-

politikai Bizottság 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Beszámoló a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság 2003. évi tevékenységéről 
 
 A bizottság 12 ülést, 5 összevont ülést tartott, melyeken 87 határozatot hozott. A Határozatok a költségvetésben 
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet arányában valósultak meg. Fontos esemény volt a Kun László tér kialakítása. A 
városi rendezvények szervezésében a bizottság tagjai jelentős szerepet vállalt. Tavasszal és az ősz folyamán 500db fa 
került a város különböző területein kiültetésre. A Kálvin tér parkosításához az elöregedett rózsatövek pótlására, 
cseréjére is a bizottság közreműködésével került sor. 10 fenyőt ültettek az ősz folyamán: 2db lakótelepen, 2 db a 
Diószegi Házhoz, 6db a kunbábonyi templomokhoz. 
 Ezenkívül padok és szeméttárolók kerültek kihelyezésre városunkban és Kunbábonyon is. Búcsú előtt a bizottság 
kezdeményezte a bábonyi templomok környékének kitakarítását. Jelenleg folyamatban van a kerékpárút és a Rákóczi u. 
találkozásánál kis zöld terület kialakítása. Szintén a bizottság kezdeményezte a városháza előtti 2db virágtartó 
elhelyezését.  
 A Sallai utca jelenlegi állapota – bár még közel sem tökéletes -, de már a mentő be tud járni és a lakók eső után is 
tudnak közlekedni – szintén a bizottság kezdeményezésére alakult ki és várja az aszfaltozást. A Kálvin téri üzletsor 
előtti burkolat is a bizottság ötleteként került megvalósításra 2003. év folyamán.  
 Sajnos elmaradt a Marx téri parkoló kialakítása, amely a 2004. évi költségvetésből fog megvalósulni. A 2003. évi 
költségvetésben a bizottság rendelkezésére 500ezer Ft-ot biztosított a Képviselő-testület. Ezen összeget kizárólag 
virágok és fák vásárlására, tereprendezésre lett felhasználva.  
 Rövid távú tervként az első helyen szerepel az Óvoda utca rendbetétele, legalább a Sallai utcai színvonalnak 
megfelelően. (A beszámolót összeállította: Lesi Árpád VTMB elnök) 

723/2003. (XII. 11.) képv. sz.:  

 
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság 

2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A Kulturális, Oktatási és Egyházügyi Bizottság, az Ifjúsági, Sport Bizottság és az Ügyrendi, Jogi Bizottság év végi 
beszámolóját a következő számban közöljük. Természetesen mindhárom beszámolót a képviselőtestület elfogadta. 
[724/2003. (XII.11.) képv. sz., 725/2003. (XII.11.) képv. sz., 726/2003. (XII.11.) képv. sz.] 

További képviselő-testületi határozatok: 
727/2003. (XII. 11.) képv. sz.: KÉSZ KHT. koncepciója 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a KÉSZ KHT. 
koncepciójában a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtására vonatkozó részek ellátására vonatkozóan a 2004. 
januárjában tartandó képviselő-testületi ülésre számadatokat tartalmazó előterjesztést készítsen. 
728/2003. (XII. 11.) képv. sz.:Bankós K. u. 11. sz. alatti 1960/1 hrsz.-ú 258m2 gazdasági épület és udvar bérbeadása 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bankós K. u. 11. sz. alatti 1960/1 hrsz.-ú 258m2 
gazdasági épület és udvar ingatlanát bérbe adja a TMMF KHT. részére 2004. január 1. napjától 2004. december 31-ig. 
Az ingatlan bérleti díját 50 ezer Ft+ ÁFA/ hó összegben határozza meg. 
729 
729/2003. (XII. 11.) képv. sz.:Bankós K. u. 11. sz. alatti 1960/3 hrsz.-ú 130m2 gazdasági épület és udvar bérbeadása 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bankós K. u. 11. szám alatti 1960/3. hrsz-ú 130m2 
gazdasági épület és udvar ingatlanát bérbe adja a Gemma Békési Kft. részére 2004. január 1-től 2004. december 31-ig. 
Az ingatlan bérleti díját 50 ezer Ft + ÁFA /hó összegben határozza meg. 
730/2003. (XII. 11.) képv. sz.: határozatban a képviselő-testület felbontja a Bankós K. u. 11. sz. alatti ingatlanra kötött 
bérleti szerződést a Lux-Tex Kft.-vel. 
731/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Közoktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak 
beszerzése 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testület úgy határoz, hogy az általa fenntartott közoktatási intézmények: ÁMK, 
Virágh Gedeon Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Óvoda, Zeneiskola részére a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. Tv-ben meghatározott kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzése érdekében felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül, hogy a 2003. és 2004. évi költségvetésről szóló törvény alapján van-e 
lehetőség központi támogatás igénylésére. Amennyiben van, úgy a képviselő-testület a teljes összeget biztosítja, 
amennyiben a támogatás mértéke alacsonyabb az önkormányzati intézmények igényeinél, akkor a különbözetre az 
önkormányzat pályázati alapot hoz létre a 2004. évi költségvetésében.  
732/2003. (XII. 11.) képv. sz.: ÁMK táncruhák megrendelésére vonatkozó kérelme 
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Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete az ÁMK táncruhák megrendelésére vonatkozó kérelme ügyében javasolja az 
intézménynek, hogy a táncruhák megrendelését 2004. január hónapra halassza el, s a 2004. évi költségvetés 
tervezésekor ennek összegét szerepeltesse költségvetésében. 
733/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Pályázat kiírása „1956 Kunszentmiklóson” címmel 
Részletek a 7. oldalon. 
734/2003. (XII. 11.) képv. sz.: 637/2003. (X. 31.) képv. sz. határozat módosítása: Sportcsarnoknál lévő B130 típusú 
fűnyíró kistraktorra történő hótolólap beszerzése 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 637/2003. (X.31.) képv. sz. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: a Sportközpontnál lévő B130 típusú fűnyíró kistraktorra történő hótolólap beszerzéséhez 62.400 Ft-ot 
biztosít, ezzel egy időben megbízza a polgármestert a Miklóssy János Sportközpont részére történő pénzeszköz 
átadásáról szóló szerződés aláírására. 
736/2003. (XII. 11.) képv. sz.: 1523/14. hrsz-ú 509m2, 1523/15. hrsz-ú 547m2 , 1523/16 hrsz.-ú 586m2  és a Petőfi 
Lakótelepen lévő a 1523/21 hrsz-ú ingatlanból kimérésre kerülő kb. 4000m2 területnagyságú ingatlan értékesítése. 
A 1523/14 hrsz-ú 509m2 területű ingatlan értékesítésre került, a 1523/15 és 1523/16 hrsz-ú ingatlanokat a kijelölt 2003. 
december 16-i versenytárgyaláson nem sikerült értékesíteni. 
737/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Fénymásolási költségek csökkentésére vonatkozó javaslattétel 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy tárgyalásokat 
folytasson a Technotrade Informatikai Rt.-vel a Toshiba 3560-as típusú fénymásoló gépre kötött ECO tip. Szerződésben 
foglaltak módosítására vonatkozóan oly módon, hogy a fénymásolási költségek laponként legalább 1Ft-tal 
csökkenjenek. A kétféle fénymásolási lehetőségről készüljön gazdaságossági számítás, mely alapján megállapítható, 
hogy mely céggel kötött szerződés a kedvezőbb. 
738/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Miklóssy János Sportközpont akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtása 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Miklóssy János Sportközpont akadálymentesítésére 
vonatkozó pályázat benyújtását támogatja. A szükséges önerőt a 2004. évi költségvetésben biztosítja és a januári 
testületi ülésen meghatározza. 
739/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Kimutatás készítése az önkormányzat dolgozói használatában lévő mobiltelefonokról és 
azok telefonszámláiról 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen 
kimutatást az önkormányzat dolgozói használatban lévő mobiltelefonokról és azok telefonszámláiról a 2003. évi 
időszakról. 
742/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Juhász László képviselő, alpolgármester, Kunszentmiklós, Kunbábony 47/a sz. 
alatti lakos kérelme 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy Juhász László 
képviselő, alpolgármester, alatti lakos kérésének megfelelően a Városháza épülete előtti közterületen egy fából készült , 
maximum 6m magas, ideiglenesen elhelyezésre kerüljön. A közterület biztosításáért közterület közterület használati 
díjat nem kér. 
743/2003. (XII. 11.) képv. sz.: Magyar Modellezésért és a Környezetünk Védelméért Közalapítvány alapító okirata 
módosítása iránt benyújtott kérelem 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Modellezésért és a Környezetünk Védelméért 
Közalapítvány alapító okirata módosítására vonatkozó kérelmet elutasítja, s nem kíván önálló alapítóként alapítványt 
létrehozni. 
 

Meghívó 
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete 2004. január 22-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel tartja soron következő 

ülését, melyre tisztelettel meghívom. 
Az ülés helye: Városháza Nagyterem 

 Napirendi javaslat: 
 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a polgármester jelentése a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  
Előterjesztő: Bődi Szabolcs polgármester 
 2./ Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének 
…/2004. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/1999. (IV. 9.), 
2/2000. (I.28.), 4/2000. (II.15.), 1/2001. (I.26.), 3/2002. 
(I.31.), 1/2003. (I.17.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított 12/1998. (V.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  Előterjesztő: Nagy János megbízott jegyző 

3./ Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2004. I. félévi munkaterv-tervezete. 
Előterjesztő: Bődi Szabolcs pm. 

Tájékoztató a pénzügyi helyzetről Előterjesztő: Bődi 
Szabolcs pm. 
4./ Egyéb ügyek, bejelentések  
Előterjesztő: Bődi Szabolcs pm. 

 Tisztelettel: 
 Bődi Szabolcs 
  polgármester 
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PÁLYÁZATOK 
 

PRO TALENTUM KÖZALAPÍTVÁNY 
pályázati felhívása 

1) AA  PPÁÁLL YYÁÁZZAATT  CCÉÉLL JJAA:: Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények 
között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése, iskoláztatásuk anyagi feltételeinek támogatása. Amennyiben a pályázók nem 
merítik ki a felhasználható összegkeretet, a Kuratórium kivételesen középiskolai tanulmányokat folytató diákokat is támogathat. 
2) RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELL:  Főiskolai, egyetemi és középiskolai tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos 
körülmények között élő tehetséges tanulók pályázhatnak. Csak országosan bejegyzett főiskolák, egyetemek és középiskolák önálló 
jövedelemmel nem rendelkező tanulói nyújthatják be pályázataikat. 
3) FFEELL TTÉÉTTEELL:   főiskola, egyetem esetén (az előző félévi tanulmányi átlageredmény)  4,0 
 középiskola esetén (az előző félévi tanulmányi átlageredmény):     4,8 

A tanuló, de legalább a szülő legyen kunszentmiklósi lakos. 
 A család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 1,5-szeresét (2004. január 1-
től 34.800Ft), ettől az értékhatártól a kuratórium méltányosságból, a körülményekre való tekintettel eltérhet. 
44))  AA  PPÁÁLL YYÁÁZZAATTNNAAKK   TTAARRTTAALL MM AAZZNNII AA  KK EELL LL ::   

• A pályázó nevét, címét, életkorát, iskolai végzettségét, az igényelt egyszeri támogatás összegét és annak indoklását 
• Az előző félévi átlageredményét tartalmazó iskolalátogatási igazolást 

A fenti adatokra vonatkozóan pályázati adatlap készült, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 10. számú szobájában. A kitöltött 
adatlap szolgál pályázatul. 

A Kuratórium a hiányosan benyújtott pályázatokat nem fogadja el. Érdeklődni lehet: 76/551-064 telefonszámon! 
5) AA  PPÁÁLL YYÁÁZZAATT  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSAA:: 

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani, melyet a Kuratórium bírál el. 

BEÉRKEZÉS HATÁRIDEJE: 2004. MÁRCIUS 1 . 

(beküldési időpontnak a levélen lévő postai bélyegzés időpontját kell tekinteni) 
A pályázatokról 2004. április 15-ig születik döntés. 

A MÁR BEADOTT PÁLYÁZATOKAT A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEG KELL ISMÉTELNI!!! 
 Polgármesteri Hivatal 

„1956 KUNSZENTMIKLÓSON” 

Pályázati felhívás! 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot ír ki „1956 Kunszentmiklóson” címmel. 

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete olyan irodalmi alkotásokat vár, melyben az  

1956-os történelmi események Kunszentmiklósi vonatkozásai kerülnek leírásra. 
A pályázaton pályamunkával részt vehetnek magánszemélyek és csoportok is. 
A pályamű terjedelme és műfaja nem korlátozott. 

A pályázatokat írásban kell benyújtani Kunszentmiklós Város polgármesteréhez, 
a benyújtási határidő: 2004. augusztus 31. 

A pályázat JELIGÉS . A jeligés, lezárt borítékban a pályázó részéről a következő adatok rögzítését kérjük: név, születési 
év, hónap, nap, születési hely, anyja neve, lakcíme. 
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a Kulturális, Oktatási és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján 2004. 
szeptember 30-ig. 

A pályázatot elnyerők anyagi elismerésben részesülnek: 
1. helyezett: 50.000 Ft 

2.helyezett: 30.000Ft 

3.helyezett: 20.000Ft 

A benyújtott pályamunkák elbírálásának eredményéről 2004. október 16-ig írásban értesítést küld a polgármester a 
képviselő-testület megbízásából. 

Eredményhirdetés és díjátadás a 2004. október 23-i városi ünnepségen. 
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KÖZHÍREK 
TÁJÉKOZTATÓ: 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban 2004. első félévében az alábbi 
napokon 9-12 óra között segítjük nyugdíj ügyeinek intézését: 

HÓNAP I. 
ügyfélfogadási 

nap 

II. 
ügyfélfogadási 

nap 
Január 6. 23. 
Február 3 20 
Március 2. 19. 
Április 6. 18. 
Május 4. 21. 
Június 1. 18. 

Sorszámokat az adott napon 8.00 órától a Polgármesteri Hivatal portáján lehet kérni. 
Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN: 

2004. január: 
 

23.(péntek) 1830óra: NBII-es kosárlabda mérkőzés 
30 (péntek) 1915óra: Megyei kosárlabda mérkőzés 

2004. február: 
 

06. (péntek) 1830 óra: NBII-es kosárlabda mérkőzés 
13. (péntek) 1915 óra: Megyei kosárlabda mérkőzés 
20.( péntek) 1830 óra: NBII-es kosárlabda mérkőzés 

2030 óra: Megyei kosárlabda mérkőzés 
20-21-22. (péntek-szombat-vasárnap) 2200 órától:  2004 pontig 2004-ben kosárlabda fesztivál 

27.(péntek) 1915 óra: Megyei kosárlabda mérkőzés 
28. (szombat) 900 óra: Vida Richárd Birkózó Emlékverseny 

Minden hétfőn, 1800 órától:  a TÉLI KUPA Teremlabdarúgó Torna fordulói 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

APRÓSÁGOK 
(részletek országos napilapokból) 

 
Az EU keleti bővítése: „Több ezer budapesti iroda üresen áll” 
címmel a brit pénzügyi lap német kiadása arról ír, hogy 
Magyarországon a piac fáradni látszik, és az ország gazdasága 
csaknem teljes egészében a magánfogyasztáson nyugszik. Az 
egyéb területek, mint a mezőgazdaság és az építőipar is, mind 
kevésbé járulnak hozzá a bruttó hazai termékhez. 
Medgyessy Péter magyar miniszterelnök óvta az uniót, hogy ne 
reagáljon egy „mag-Európa” kialakításával az európai 

alkotmányra vonatkozó tárgyalások meghiúsulása után. De ha 
egy erősebben integrálódott államcsoport jönne létre, 
Magyarország ehhez szeretne tartozni, jelentette ki a 
miniszterelnök. Medgyessy bírálta még az EU hat legnagyobb 
nettó befizetőjét, amiért azok az unió GDP-je egy százalékában 
akarják maximalizálni az EU háztartást. Kijelentette: figyelemre 
méltó, hogy az unió bővítését eddig szorgalmazó országok most 
felfedezik, hogy az pénzbe kerül. 

 
Színvonalas az istenkáromlás? 
Az Országos Rádió és Televízió Testület műsorelemző 
osztályának előzetes vizsgálata szerint színvonalas volt és senki 
érzékenységét nem sértette a Tilos Rádió december 19-i műsora, 
amelyben Jézust fattyúnak titulálták – értesültünk. Úgy tudjuk, az 
osztály nem vizsgálta azt a műsort, amelyben a műsorvezetők a 
köztereken felállított kereszteket tűzifának javasolták 
felhasználni, ám törvénysértőnek találta a december 24-én 

elhangzott „Kiirtanám az összes keresztényt!” felszólítást. Mádl 
András igazgató annyit mondott: bekérték a műsorok kazettáit, s 
arra várnak, hogy a testület eheti ülésén elrendelje a vizsgálatot. 
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„Nemcsak a húszéveseké a világ” 
 
 Városunkban az ÁMK József Attila M űvelődési 
Ház Nyugdíjas Klubja 1986 óta működik. Minden év 
januárjában elkészítjük az éves munkatervet. Vannak 
hagyományos ünnepeink, ezekhez nagyon ragaszkodunk. 
Ilyenek: 

• „Irodalom Világ napja” 
• Jelmezes-Batyusbál 
• Nőnap 
• Nemzeti ünnepünk március 15. 
• Anyák napja ( dédszülők köszöntése) 
• Záró ünnep ( I. félév névnaposainak ünnepelése) 
• Egyesített Szociális Intézmény lakóinak 

köszöntése 
• Idősek Világnapja október 1. 
• Zenei Világnap 
• Aradi Vértanúkra emlékezünk 
• Mikulás-Batyusbál gyermek ünnep 
• Karácsonyi záró ünnep ( II. félév névnaposainak 

ünneplése) 
 Az alkalmi összejövetelekhez új táncokat, énekeket, 
verseket választunk, gyakorlunk. 
2001. március 15-re klubunk egy nemzeti színű zászlót 
vett. Az ünnepen megáldottuk és felszenteltük, 19 szalag 
készült a zászlóra. Minden egyéni vállalkozó, aki 
támogatta a klubunkat, budapesti és Bács-Kiskun Megyei 
az „Életet az Éveknek” szövetségek elnökei, országgyűlési 
képviselők, Kunszentmiklós Város polgármestere, a 
Művelődési Ház vezetője, több nyugdíjas klub, a 
Közösséget Formáló Egyesület vezetői „ajándékoztak” a 
zászlónak szalagot. Azóta a zászló velünk ünnepel. Jó 
lenne 50 év múlva elolvasni a szalagon lévő írásokat és 
emlékezni az eltelt időre. 
 Klubokat fogadunk, mi is vendégségbe megyünk 
szép műsorokkal. A közösségi találkozók  
 

 
 
nagyon értékesek, kiértékeljük egymás műsorait és 
közelebb kerülünk egymáshoz. 
 Előadásokat is hallgatunk. Ebben az évben is jön 
hozzánk Molnár Péterné magyar szakos tanárnő, aki a 
„Szép vagy Kunszentmiklós” című könyvét mutatja be. 
Reizinger János egyetemi tanár az „Idős korról bibliai 
szemmel” címmel előadást tart. 
 Kedves ünnep számunkra az „Anyák Napja”, 
dédszülőkről emlékezünk, és köszöntjük őket. 
 Az Egyesített Szociális Intézményt klubunk 
patronálja. Nyílt napjain és az idősek hónapjában műsorral 
kedveskedünk a bentlakóknak. Több klubcsoportot is 
elvittünk az intézménybe. 
Az intézmény 3 telephelyen működik: 

� A főintézmény a volt Nemessy Kastély, mely az 
időskorúak otthona is. 80 bentlakásos időskorút 
gondoznak. 

� Nappali ellátást biztosító Idősek Klubja, mely 
60 férőhelyre engedélyezett, innen történik a házi 
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés is. 

� Felnőtt értelmi fogyatékosok bentlakásos 
gondozása 50 férőhellyel. Ez a részleg Tass 
községben található. 

 A 2003. év záróünnepe december 13-án volt. 
Nagyon kedves hagyomány, hogy minden alkalommal 
részt vesz a polgármester úr, a képviselő-testület tagjai, a 
református lelkész igemagyarázattal és hálaadással emeli a 
műsor színvonalát. A kedves délután közös énekléssel 
zárul.  
 Az ÁMK József Attila Művelődési Ház Nyugdíjas 
Klubja nevében köszönöm Kunszentmiklós Város 
Képviselőtestületének az elmúlt év anyagi támogatását, és 
azt, hogy az általunk szervezett műsorokon, 
klubtalálkozókon részt vesznek. Czirok Jánosné 

Maratoni Ultiverseny 
  
 2003. december 27-28-án került megrendezésre a 
hagyományos évzáró 24 órás kártyaverseny a Szentmiklós 
Fogadóban. Az 51 játékos az ország minden területéről 
képviseltette magát, Debrecentől-Hercegszántóig. A 
versenyt Bődi Szabolcs polgármester úr nyitotta meg, sok 
sikert és kitartást kívánva a hosszú megmérettetésre. 
 Ezután kezdődött a játék ifj. Duzmath László zsűri 
és játékmester valamint Bognár Sándor játékmester 
hathatós közreműködésével. A rendkívül színvonalas 
verseny csak az utolsó órában dőlt el mind az egyéni, mind 
a csapatversenyben egyaránt. 

Eredmények: 
Egyéni:  Szabó Lajos, Debrecen 
 Vörös István, Kalocsa 
 Pirisi János Kalocsa 
 Muzslai Róber, Budapest 
 Duzmath Lajos, Kunszentmiklós 
 Búzás Attila, Kiskunlacháza 

 
Csapat:  J-ÉK Budapest 
 VIKTÓRIA Kalocsa 
 LOKI Debrecen 
 
Legjobb hazai csapat: Família (Duzmath, Duzmath, Tóth 
Attila) 
 

Különdíjak: 
Legidősebb versenyző: (70 év) Szellőczey József, 
Budapest 
Legjobb kunadacsi versenyző: Gál József 
Legjobb hazai versenyző: Duzmath Lajos 
 Ezúton köszönjük a támogatóknak: Kunszentmiklós 
Polgármesteri Hivatal, Pipitér, Németh Gábor vállalkozó, 
Szabó László Italdiszkont, Sebestyén Zsolt vállalkozó, 
Szentmiklós Fogadó 
 Kunszentiklós Ultibarátok Köre 
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Bagoly mondja verébnek… 
 

Nyílt válasz Ruszkovics Szavahihető János mellébeszélőnek. 
 
 Tizenöt hónappal ezelőtt, nagy nyilvánosság előtt Ön tegezőleg szólított meg engem, amit 
akkor visszautasítottam. Most elfogadom és cseppet sem érdekel a véleménye ez ügyben. 
Tehát szervusz János! Annyit foglalkozunk már egymással és fogunk is még, hogy megérett az idő a 
közvetlenebb hangnemre. 
 Írtad nekem, Te (igen-igen nagyszerű, becsületes és feltétlenül igazmondó) János, hogy: 
„Ejnye, ejnye, csúnya dolog valótlant állítani”. Igazad van, Te (igen-igen…) János! Csak 
eltévesztetted a címzettet. Ezt a dörgedelmes intelmet magadnak kellene gyakran mondogatnod, 
mert pl. a decemberi Szentmiklós Népében jócskán hazudoztál Te… János. 
Persze, ha nagy példaképed, a szegénységpárti milliárdos Medgyessy Péter megteheti: „Nem lesz 
gázáremelés. Személyes garanciát vállalok A lakástámogatottak körét bővítjük. Nem számoljuk fel a 
Széchenyi Tervet. Több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek. A kormány azért 
emelte fel a lakáshitel kamatokat három százalékkal, hogy a lakosság egyre jobban élhessen, stb.” -   
akkor Te,  hűséges követője és újdonsült alattvalója miért is ne tehetnéd? Tudod – a főnök példája 
kötelez. 
 Nagyon okos és széles látókörű ember vagy Te (mindentudó) János, de a törvényekkel, (sem  
a helyiekkel, sem az országosokkal) nem vagy tisztában. Ugyan szaladjál már fel a parlamentbe és 
érdeklődjél, hogy vajon ki a franc emelte fel a súlyadót és a polgármesterek fizetését?! Meg fogsz 
lepődni Kedves (a kunszentmiklósi autósokért és városunk jövőjéért aggódó) János. Azt fogják 
neked mondani: Hát bizony ezeket a szocialista  kormány emelte fel, mégpedig kötelező érvénnyel, 
és azt is fogják mondani, hogy ezekhez az emelésekhez az önkormányzatoknak semmi közük. De 
nincs baj János -  Te azért még lehetsz okos ember, csak hát annak sem néztél utána, hogy a 
képviselők járandósága miért nőtt (bruttó) 44.000,- forintra. Azért kedves (tájékozatlan) János, mert 
1997-ben  Kunszentmiklós akkori választott önkormányzata úgy rendelkezett, hogy a képviselők 
juttatása a mindenkori polgármesteri járandóság 10%-a legyen, és ez kisebb megszakítással azóta is 
így van. Ám fura módon a Te csőrödet csak most kezdi piszkálni. Lassú vagy János. Hét évnek 
kellett eltelnie, hogy megszólaljál ez ügyben. Ha kellő időt szánsz rá, és jól utána számolsz, akkor 
előbb-utóbb neked is az az eredmény jön majd ki, hogy 440.000,-nek a 10%-a pontosan 44.000. 
 Azt is írtad: mi értelme a mocskolódásnak? Tényleg, Te…János – mi az értelme?  Neked 
tudnod kell, hiszen gyakorlatod van benne. Mostanság is oktalanul rágalmazó „mocskolódó” 
hazugságokat firkálsz. Jó módszer, csak ma már a kutya sem veszi be.  Félrevezetni egy egész 
várost, valahogy gusztustalan egy kicsit – meg „gennyes” is. Ennyire rosszul álltok, hogy már csak 
hazugságokkal és vádaskodásokkal tudtok valamire jutni – és Te is ennyire rosszul állsz, hogy 
ilyesmiket elvállalsz? Azt Kérded: mi a haragom oka mindenkivel szemben, aki nem jobboldali? 
Már megint  csúsztatsz  János. Én egyes egyedül azokra haragszom, akik azon fáradoznak 
eszközökben nem válogatva, hogy  ezt a testületet, ezt a települést lejárassák még azon az áron is, 
hogy a város boldogulását tűzzel-vassal igyekeznek megakadályozni. Az ok egyszerű: nem képesek 
elviselni, hogy vesztettek. A demokráciákban ez természetes, de ők   katasztrófaként, minden áron 
lemosandó szégyenként és elviselhetetlen kudarcként élik meg. Ezért mindenre képesek, hogy ezen 
változtassanak. A város cseppet sem érdekli őket, csak a saját kicsinyes érdekeik és dicsőségük 
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 Mondd meg a barátaidnak és felbujtóidnak Te (szókimondó) János, hogy ennél butább 
dolgot nem is tehetnének. Mert ha így folytatják – nemhogy a következő választások közelébe sem 
fognak kerülni, de Kunszentmiklós polgárainak többsége vasvillával fogja kikergetni őket a 
pusztába. 
 Annál is inkább, mert a közel másfél éve tartó városellenes tevékenységük dokumentumait 
szorgalmasan gyűjtjük, amiket a legmegfelelőbb időpontban  közzé fogunk tenni. Egy dolgot még 
enyhítő körülményként vennénk figyelembe - ha süket duma helyett tettekkel is bizonyítanátok a 
jövőben, hogy fontos nektek ennek a városnak és tízezer polgárának a sorsa.  De nézzük tovább: 
Te Drága, Aranyos János – hogy eszem azt az okos kis buksidat – hát honnan a nyavajából vetted 
te a jegyző 19 milliós igényét? A jegyző úr eleve csak 12 milliót kért,  és ebből is még sokat lesz 
kénytelen engedni.  Ezt az elképesztően magas számot álmodtad, vagy súgták neked? Uszítani, 
lázítani, feszültséget szítani megfelel, csak a valósághoz semmi köze. Te (igen-igen jól értesült és 
őszinte) János - ha már azzal vagy megbízva, hogy ezt a városvezetést folyton szapuld, akkor 
próbálj keresni valós okokat és ne félrevezető meséket találj ki! Másrészt a jegyző és aljegyző 
olyan hosszú ideje vannak már táppénzen (eredménytelenül bojkottálva a város működését), hogy 
az így megmaradó bérükből bőven futja a végkielégítésre. Ezért hát ne aggódjál, a várost 
semmiféle anyagi kár nem fogja érni Te (siralmasan tájékozatlan) János. 
 Továbbá heves magyarázkodásodhoz és mosakodási kísérletedhez is lenne néhány szavam. 
Tudod a kicsi gyermekek hol az egyik nagymama, hol a másik nagymama ölében ülnek. Ez így is 
van rendjén -  mert ők egy család. Mint ahogy a Fidesz és MDF is egy család. Ugyanazon az 
oldalon állnak. Így Balogh és Kun képviselők is családon belül változtatták a helyüket, mint a 
gyermekek nagymamáik ölében. De Te, János – Elhagytad a családodat. Elhagytad a tiéidet  
vadidegenekért, ahol a jelek szerint mindig is a szennyes munkát elvégző mostohagyerek leszel. 
De ne búsulj, visszavárunk! Egy ilyen nagyszerűen alkalmazkodó ember – mint Te – mindig tudja, 
hol a helye. 
 Minden nappal közelebb kerül a váltás, és Te a győzteseket szereted Ruszkovics (hűséges) 
János. Hiába – az „őszinte” emberek már csak ilyenek.  
 Abban is igazad van derék Jánosom, hogy fogadtam Horn Gyulát a választások előtt. 
Ugyanis engem érdekelt a másik oldal véleménye is (nem úgy, mint titeket). Én vendégként 
fogadtam, de amint a jelen felállás is mutatja – a nyelvem tiszta maradt. Vajon a te nyelveddel mi a 
helyzet – János? Ha még azt is tudnád, hogy ki-mindenki járt már nálam, és hogy engem kik (és 
miért) fogadtak, akkor alighanem kiszáradna a tollad is, és a szád is, mert az alsóneműd hirtelen 
megnedvesedésével lennél elfoglalva. Keveset tudsz te a valós történésekről János. A mindent 
mozgató háttérről meg úgyszólván semmit. Te csak annyit tudsz a világról, amennyit a média 
adagol és amennyit a „pártszemináriumokon” sulykolnak az agyadba. Ez nagyon kevés Te…János. 
Ettől még nem fogod érteni a dolgok lényegét, ezért aztán akármikor érhetnek váratlan 
meglepetések… Téged éppúgy, ahogy mindenkit, aki a médiától, a süket dumától és a felülről jött 
magyarázatoktól vagy utasításoktól hiszi magát okosnak.      
 Válaszolj nekem arra is Drága Jánosom Ruszkovicsom, hogy amikor Bődi Szabolcs 
MSZMP-s volt, akkor lehetett volna más? A Te jelenlegi elvtársaid, és elődjeik gondoskodtak arról 
- sok magyar ember kiontott vére által -, hogy ne létezhessen semmi más, csak ők. Mint ahogy 
most is azon fáradoznak, hogy mindent eltakarítsanak, ami nem ők. Te papolsz nekem 
kunszentmiklósi politikai tisztogatásról? Te, akinek jelenlegi gazdái az egész országból kipucolták 
a szakembereket a vezetésből és helyükre elvtársakat ültettek -  nem egy esetben iskolázatlan 
semmihez nem értőket, vagy esetleg pártot váltogató árulókat. Látszik is az ország állapotán. A 
heves nemzetközi tiltakozás ellenére a maradék (Polt Péter, Szász Károly, Járai Zsigmond stb.) 
ellen most is irtó hadjárat folyik. 
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 Te drága jó ember – gondolkodjál, mielőtt leírsz valamit! Gondolkodjál akkor is, amikor 
vaktában pufogtatsz, és a semmibe hadonászol. Helyette gyere és látogass meg, alaposan nézzél 
 körbe nálam.  Kutakodjál feketemunkások után, ellenőrizd a béreket, esetleg keresgéljél áfa és 
más adóhátralékokat meg mindenféle  szabálytalanságokat.  Vagy derítsél már ki végre valami 
olyasmit is, amivel úgy rukkolhatsz elő, hogy ne maradjál szégyenben. Szeretettel várlak! Sőt, az 
lenne az igazán gerinces cselekedet, ha (tisztességes)  és mindenre kiterjedő tanulmányban 
összehasonlítanád az én cégemet  egyes elvtársaid cégeivel és mindezt persze a nyilvánosság elé is 
tárnád. Én kiállnám a próbát, de téged alighanem csúnyán megbotoznának ezért. Vagy tudod mit, 
ha nálam végeztél, akkor kutakodjunk együtt tovább (ha nem félsz a veréstől). Segítek neked, hogy 
kiknél és milyen piszkot találhatsz.  Érdekel a dolog? Azt pedig, hogy nekem mennyire érdekem, 
ebben a városban sok új munkahely létesülése -  azt bízd rám. Erre a szemét kijelentésedre egy év 
múlva visszatérünk, de akkor mindenképpen el fogom várni, hogy nagy nyilvánosság előtt 
bocsánatot kérj tőlem Te (rendkívül „okosakat” mondó) János. 
 Egyébként pedig köszönöm, hogy kioktattál engem a vállalkozások működéséről - továbbá 
árakról, bérekről, érdekekről stb. Csak hát ezekhez Te nagyon kevés vagy - (tankönyveidből 
idézgető) János. Sokat kell még tanulnod minden téren. Kár olyasmikbe beleokoskodnod, amikhez 
a gyakorlatban halvány lila pukkantásod sincs. Az meg végképp hidegen hagy engem, hogy a 
„Mercédesszel parádézó” Juhász Lászlóval nem  tudsz kommunikálni. E-miatt nem fogom folyóba 
ölni magam. Ám mivel úgy tűnik, bögyödben van neked ez a kocsi – elárulom, hogyan tehetnél 
szert ilyenre: Irigység  által semmiképpen sem. Handabandázással és dörgölődéssel sem. 
Legfeljebb utánzással. Nem kell hozzá más, csak 35 év kemény és szorgalmas munka, optimista 
akaraterő, odafigyelés s tán némi üzleti érzék. No és persze, meg kell valósítanod 60-70 
munkahely folyamatos és biztonságos fenntartását. Mindezt lehetőleg saját erőből, nem pedig 
folytonosan állami ingyen pénzeket kunyerálva. Eközben ne felejts el minden évben néhány 
tízmilliót az államkasszába is befizetni. Hát ennyi – Édes János. Van még rá időd – rajta hát! 
Írásaid amúgy javuló stilisztikai érzéket tükröznek, bár sok-minden zagyvaságot összekutyultál 
beléjük. Őszintén kívánom, hogy tovább fejlődjél. Egy valami azonban feltűnt nekem soraidban. 
Mégpedig az, hogy csak egyetlen témában voltak vastagon szedettek a betűk Ez a téma pedig a 
kazetta. Nagyon piszkálhatja  a csőrötöket. Tartalmukat ismerve ezt tökéletesen megértem. Ki kell 
azonban javítsalak Te (mindenre figyelő, de borzasztóan feledékeny) János. Én ugyanis mindig két 
kazettát említettem. Egy tökéleteset és egy sérült elázottat. Hála azonban a nagyszerű technikának, 
már majd egy éve két tökéletesről lehet beszélni. 
 Jut eszembe - tudsz Te kártyázni (szocialista-kisgazda, és ki tudja még micsoda) János? Ha 
igen, akkor tudnod kell, hogy a játszmát eldöntő lapok mindig a parti végén kerülnek kiterítésre. 
Ám ennek a játéknak még nincs vége. Nyugodjál meg szépen - a kazetták a lehető legjobb helyen 
vannak, és biztos lehetsz benne, hogy a létező legjobbkor fognak előkerülni. Hacsak nem 
züllesztitek le olyan mélyre  népszerűségeteket, hogy magatoktól  is nullává váltok. A jelek szerint 
erre nagy az esély. Akkor majd Te is kapsz egy másolatot emlékbe.  
 Végezetül tisztázzunk valamit Kedves Ruszkovics (pártonkívüli) János. Te a Szocialista 
Pártnak nem vagy tagja, én pedig a Fidesznek nem vagyok. Ezen kívül van még kettőnk között 
csipetnyi különbség: én nyíltín bevallom hová tartozom, de Te még ebben is mellébeszélsz Tisztelt 
(igen-igen „szavahihető úriember”) János. 
          Juhász László 
 

FELHÍVÁS: Várjuk a tisztelt lakosság leveleit, cikkeit, melyet csekély ellenérték fejében fizetett 
szabad oldalainkon megjelentetünk. Érdeklődni a 76/351-014-es telefonszámon lehet. 


