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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2004. június VII. szám Ingyenes 
 

 
„Ha… szeretet pedig nincsen én bennem, …” 

 
Választásra készülünk. Mindig megadatik a lehetőség: választani a jó és rossz között. Néha a jó és jobb, s 
gyakran a rossz és még rosszabb között. 

Most választhatunk a szeretet és a gyűlölet között. Választhatunk a pengő érc és szelíd szív között. DE 
nem választhatunk az elmegyünk, vagy otthon maradjunk között. MOST NEM!  Mert szólni kell a 
gazdáknak két év megcsalatásaiért, a megutált tehenek, a levágott anyadisznók, a bevetetlen föld, az 
elmaradt aszály-kártalanítás miatt. Szólni kell a pedagógusoknak a megemelt bér megtorpanásáért és 
elapadásáért. 

Szólni kell a gázzal fűtőknek, a villannyal melegítőknek, a több gyermekeseknek, a nyugdíjasoknak, a 
vasutasoknak, a minimálbéreseknek, a kiskereskedőknek, a rendőröknek, a szolgáltatóknak. 
Szólni kell az Önkormányzatoknak, a kifosztottaknak és megalázottaknak. 
Szólni kell a magyar vállalkozóknak, akik alvállalkozók alvállalkozóiként elvégzik a tényleges munkát a 
költségek feléért, összeszorított fogakkal, mert gépeiket hitel terheli, s hajtani kell, különben küldheti 
munkanélkülire alkalmazottait. 
Szólni kell annak, aki házat épített, felújított, s a hitelt „konszolidálták”. 
Szólni kell az ifjú házasoknak, a folyók mellett élőknek, a homokhátság sivatagában termelőknek… 

Mindenkinek mondania kell egy határozott szót: AKARJUK!  

Szólni akarunk a berajzolt X-szel egy új világért. A megígért és ellopott Széchenyi tervért, a hazáért, a 
lakásért a diákhitelért, az egyforma pályázati esélyekért, az alacsony inflációért, a fizetések 
felzárkóztatásáért, a katonáink hazahozataláért, laktanyáink megőrzéséért, új munkahelyekért. 
Szólni kell csöndes halk szóval, hogy mit akarunk. 

Minden leadott szavazat egy lépcsőfok, melyen előbbre léphetünk a jövőnk felé. Ha másokat is 
meggyőzünk, hogy jöjjön választani, két lépcsőfok. Ha egy percre megszabadulunk a ránk zúduló 
szóözön-ígéret-óceán fullasztó, sós nyálkájától, öt lépcsőfok. Ha leszámolunk a 3,60-as nosztalgiánkkal, s 
annyiszor nem csaphatnak be téves maszlagával - tíz lépcsőfok. 

„A szeretet hosszútűrő, kegyes: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” 
A szeretet megtart és megtartat. A szeretet kifelé odaadó és mindenkit befogad. A szeretet a 
cselekedetben születik, az ítéletben megbetegszik, a közömbösségben örökre meghal. Fölötte zengő bérc 
és pengő cimbalom zsivalyog.” 

Szóljunk végre, hogy a szeretet himnusza élő valóság legyen! 
 

Bődi Szabolcs 
 polgármester 
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UNI (Ohhh…!) 
 
Beléptünk hát! Május másodika óta aranyból van a kilincs, jövedelmünk – amely a csatlakozás előtt az 
uniós átlag harminc százaléka volt csupán – megduplázódott, a disznók sem zabálnak már moslékot, 
(pardon: a sertések sem fogyasztanak már ételmaradékot) elhangzott az örömóda is, csak az nem világos 
még, hogy kik a nyertesek és kik a vesztesek ebben a buliban. Illetve, hogy a vesztesek mikor lesznek 
nyertesek. 
Nem, nem vagyok EU ellenes! Hogyan is mernék az lenni, hiszen mindezt megnépszavaztuk úgy  ahogy 
illik.  Bár, ahogy visszaemlékszem, nem volt ez azért olyan meggyőzően fölényes, de ha szőrszállal is, 
egyértelmű a népítélet. (Nyertek már így választást.) 
De félre a komolyságot! Mert az azért tényleg vicc, hogy az ételmaradékot nem lehet a sertéseknek 
felszolgálni, – bár ezt tették száz évig minden probléma nélkül – mert erre szabály van. Arra azonban 
nincs szabály, hogy – amint látom nap mint nap – a hajléktalanok nyakig a kukában, halásszák ki a 
penészes kenyeret és a rothadt húst. Mert az azért tényleg vicc, hogy az árak kérdése EU ügy, a bérek 
kérdése viszont nemzeti ügy. Ezért van az, hogy az átlag magyar jövedelme valóban csak a harminc 
százaléka az uniós átlagénak. Hallom a rádióban, hogy a nyugati országok csak arra várnak, hogy 
elárasszák a hazai piacot olcsó tejjel és tejkészítménnyel. Hurrá! Végre valami olcsóbb lesz. De mi lesz a 
hazai gazdákkal? Érdekel valakit egyáltalán? 
Szóval nincs aranyból a kilincs és még sokáig nem is lesz. De akkor mi lesz, illetve akkor mi van? 
Lehetőség. (Ezt megmondta a Nagyfőnök is. Hogy kinek és mikor és egyáltalán… Erről nem szólt a 
Nagyfőnök.) 
Bevallom már a kampány is csípte a szememet. 
„Nyithatok-e Bécsben cukrászdát?” – harsogta a kérdést az óriásplakát. IGEN – volt a határozott válasz. 
Csakhogy a magyarok elsöprő többsége nem akar Bécsben cukrászdát nyitni. (Egyesek talán feszítővassal 
igen, de az már büntetőjogi kategória.) 
„Ehetek-e mákos tésztát az unióban?” IGEN – volt ismét a válasz. Az a körülmény, hogy személy szerint 
sem az uniós, sem az azon kívüli mákos tésztát nem szeretem, természetesen egyéni szocprobléma. 
De ezek a fő kérdések? Persze, persze, értem én a mögöttes tartalmat: LEHETŐSÉG! Így csupa 
nagybetűvel. 
Az mindenesetre nagyon furcsa, (vagy talán éppenhogy nem az) hogy a népszavazás után nyilatkoztak 
mértékadó közgazdászok, akik rögzítettek: legalább 20-25 év kell ahhoz, hogy elérjük az uniós 
tagországok fejlettségi szintjét és életszínvonalát. Jó, jó, de addig mi van? Hát mi lenne: fejlődés és 
lehetőség. Pestiesen szólva: ez se semmi! 
És akkor még nem beszéltünk a dolog morális oldaláról. 
„Európa, melynek lakosai közös nyelvet beszélnek, melynek népei elvesztették történelmi öntudatukat, 
népi becsvágyukat, megszűnne Európa lenni…” – vetette papírra e halhatatlan sorokat Márai Sándor 
1942-ben (!). 
Igen. Megőrizzük-e, (meg tudjuk-e őrizni) történelmi öntudatunkat, népi becsvágyunkat? 
Ezek az igazi kérdések. Mert, ha nem tudjuk, belemászunk a nagy EU-s lekvárba és valaki majd ráken 
bennünket egy jó nagy darab kenyérre… A többi a fantázia dolga. Ezért csak fenntartásokkal szemlélem a 
kék zászlókat, szemem előtt a sárga csillagokkal és eléggé el nem ítélhető konzervatív módon nekem 
változatlanul a piros, a fehér és a zöld a szívemhez közel álló színkombináció. 
 

dr. Horváth László 
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- szponzorált oldal – 
 

Az elmúlt hetekben történt… 
Történések és vélemények, melyekről a kormány nem szívesen beszél,  

vagy nagyokat hallgat 
 
Szándéka szerint tizenegyezer 
vasutast bocsát el a MÁV. A 
szakszervezetek hallgatnak. 
Néhány hónappal ezelőtt a 
MÁV a szakszervezeti vezetők 
bérét nagymértékben 
felemelte. 
 
A PARMALAT bejelentette, 
hogy felmond 129 
dolgozójának, ez 30 %-os 
leépítést jelent. 
 
Draskovics Tibor a 
közalkalmazottakról: „Nem 
beszéltem létszámleépítésről, 
de az elképzelések felvetik a 
létszámkérdést”. (Ezt 
köznyelven mellébeszélésnek 
nevezik.) 
 
Nagy János, az Országos 
Vámparancsnok 300-400 
vámos elbocsátását tartotta 
indokoltnak, a kormány mégis 
808 fő talpára kötött útilaput. 

 
A Csongrádi kötöttárugyár 
úgy tűnik, júniusban végleg 
bezár, és szélnek ereszti 
dolgozóit. 
 
Ludwig Emil: „Mostanság 
olyan politikusok irányítják 
országunkat, akik sem 
politikai, sem szakmai, sem 
emberi mércével mérve nem 
alkalmasak erre a feladatra. 
 
Egy budapesti pedagógus nyílt 
leveléből: „Tisztelettel kérem 
az MSZP-s vezetőket, tartsák 
pórázon a gyűlöletüket.” 
 
A kirekesztés ellen folyvást 
szónokló Horn Gyula és 
Medgyessy Péter a 

következőket találta mondani: 
Horn Gyula: „Nem vinném 
magammal a jobboldalt az 
unióba.” 
Medgyessy Péter: „Csak a fél 
országot vinném magammal.” 
(A kirekesztés ellenzői fő-
kirekesztőkké léptek elő. Csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy 
unióban jobboldali többség 
van.) 
 
Dunába vizet. A csatlakozás 
napján a kormány ezer millió liter 
drága pénzen megtisztított 
ivóvizet csorgatott a Dunába. 
(„Takarékos állam.”) 
 
Demszky Gábor a budapesti utak 
egyre katasztrofálisabb 
állapotáért a Fidesz kormányt 
tette felelőssé. (Érdekes, amikor a 
Fidesz volt kormányon, akkor még 
lehetett közlekedni és volt pénz a 
kátyúzásra is. Demszky és a 
szocialisták több, mint két éve 
alatt lepusztultak a főváros útjai 
és már a kátyúzásra sincs pénz. 
Mi köze ehhez a FIDESZ 
kormánynak?) 
 
A BKV mindössze kétmillió 
forintért adott el kettőezer-
egyszázmilliót érő készletet. Ezen 
kívül nagy volumenű adócsalás 
gyanúja is felmerült. 
 
A kormány megvonta a 
támogatást a Nyugdíjas 
Egyetemtől is. 
 
Az unióba tartozó minden ország 
megtartotta jelképeit az 
országhatárokon, de a magyar 
hatóságok nemzetünk jelképeit 
már a csatlakozás napján 

eltüntették, majd később az 
általános felháborodása miatt 
kénytelenek voltak mind 
visszapakolni …… 
 
Demjén Sándor, a VOSZ 
elnöke (az unióban ismeretlen) 
iparűzési adót ipar(el)űzési 
adónak nevezte. 
 
Az ország kiárusítását 
„reform”-ként, a gazdaság 
súlyos bajait és hazánk 
lecsúszását pedig „modern 
Magyarország”-ként 
reklámozza a kormány. 
 
A legújabb MSZP 
kampányfüzetben ez áll: „Aki 
a kékről azt állítja, hogy zöld, 
az vagy színvak, vagy 
hazudik.” (Alighanem azok is 
hazudnak, akik a jelenlegi 
szürkét rózsaszínként próbálják 
agyunkba sulykolni.)  

Piacon: 
-Tessék mondani, mi ez? 
-Kék szilva. 
-Akkor miért vörös? 
-Azért, mert még zöld. 

 
ATHENS NEWS angol nevű, 
görög lap újságírója 
magyarországi tapasztalatait 
összefoglalva káoszról és 
„kommunista stílusú 
gazemberek” magatartásáról 
ír. 
 
A magyar gazdaság olyannyira 
leromlott, hogy az EURO 
bevezetését 2010-ig el kellett 
halasztani. A Fidesz szerint ez  
 
ezermilliárd Ft veszteséget 
jelent Magyarország számára. 
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A Nemzeti Bank 
valutatartalékai egy év alatt 
közel egymilliárd dollárral 
csökkentek (220 milliárd Ft). 
 
Két nap alatt, a szocialista 
vezetésű kormány négy 
törvénycsomagját találta 
alkotmánysértőnek a 
Legfelsőbb Bíróság, ezért 
megsemmisítette azokat. 
(Ezeknek megrögzött 
szándékuk, hogy 
alkotmánysértően 
kormányozzanak.) 
 
Felfüggesztette a kormány a 
lakossági energia-
megtakarítási csomagot és 
saját céljaira elvonta az erre 
szánt összegeket. 
 
Medgyessy Péter nyitotta meg 
azt a tanácskozást, melyre ezer 
magas rangú zsidó vezető 
érkezett Budapestre. 
 
A nyugati sajtó Medgyessy 
hamarosan bekövetkező 
bukásáról cikkezik. 
 
Jelentősen drágult a cukor, az 
uniós választások után újabb 
10-15 %-kal drágulni fog. 
 
A benzin és a gázolaj ára 
rekordokat döntöget és a 
felvásárlási árak miatt a hús 
árának emelkedése is várható. 

 
Áremelésre készülnek a 
fuvarosok a magas 
üzemanyagárak miatt. (Ha a 
szállítási költségek 
emelkednek, szinte minden 
áruféleség ára emelkedni 
fog.) 

 

Sok esetben a kormány nem 
fizeti ki a Széchenyi terv 
pályázatain már elnyert 
pénzeket sem. 

- szponzorált oldal - 
A Fidesz nemzeti petícióját több 
mint egymillióan írták alá, de a 
kormány lesöpörte az asztalról 
(szocialista demokrácia = a 
hatalom kell – a népakarat nem 
számit). 
 
Draskovics Tibor: „A következő 
négy évben kétezer milliárddal 
csökkenteni kell az állam 
kiadásait.” (Ez legalább évi két-
három szigorú megszorító 
csomagot fog  jelenteni. Mi vár 
még rád magyar?) 
 
Évente, számítások szerint, 
mintegy kétszázmilliárd forintot 
veszít a magyar állam a drága 
üzemanyag miatt, mert polgárai a 
szomszédos országokban 
tankolnak. 

 
A kormány tervei szerint a 
jövőben nem gyógyszert, csak 
hatóanyagot írhatnának fel az 
orvosok és a patikák döntenék el, 
hogy milyen gyógyszert adnak. 
 
Az ügynök múlttal 
megrágalmazott Kondor 
Katalin jogerősen pert nyert 
szocialista közeli rágalmazói 
ellen. (Lám-lám, újabb mocskos 
vádaskodás fuccsolt be.) 
 
Medgyessy Péter államfő szeretne 
lenni, de ezt még az SZDSZ is 
ellenzi. 
 
A Fidesz a benzinár sürgős 
befagyasztását javasolta, de a 
pénzügyminisztérium elutasította 
azt. 
 
Már a budapesti értéktőzsde 
sem magyar. (A többségi 
tulajdon osztrákok kezébe 
került.) 

 
A Medgyessy kabinet titokban 
arról döntött, hogy a már közel 
egy éve kint levő katonáinkon 

kívül magyar kommandósokat 
küld Bagdadba. 
(A kormány cáfolja az 
információt, de ez nem jelent 
semmit, hiszen eddig is 
mindent cáfolt, ami végül 
mégis valósággá vált.) 

 
Medgyessy: A kormány 
adócsökkentést tervez. 
(Persze - jön az uniós 
választás. Úgy kell az 
ígérgetés, mint egy falat 
kenyér.) 

 
A közalkalmazottak, az 
állami hivatalok dolgozói, 
állami cégek és intézmények 
alkalmazottai több tízezer főt 
érintő elbocsátásokra 
számíthatnak. 
(Err ől az uniós választások 
előtt a kormány nagy bölcsen 
hallgat.) 

 
Demszky: „Világvárost 
építünk.” 
(Ezt a két évvel ezelőtti és 
azóta is hangoztatott 
megnyilvánulást az alábbiakkal 
lehet szembesíteni: A 
közvélemény szerint Budapest 
koszos, a közlekedés szörnyű, 
az utak állapota napról napra 
katasztrofálisabb, aládúcolt 
belvárosi háztömbök százai, 
lerobbant, elavult lakótelepek, 
a közlekedés méregdrága, a 
fővárosból már százezrek 
menekültek vidékre és ez a 
folyamat egyre gyorsul. 

 
Kovács László: Az ökölbe 
szorított és asztalt verő 
politikát a kézfogás politikája 
váltotta fel. 
(Hát - ha az ország több, mint 
50 %-át kitevő jobboldal, a 
Fidesz és Orbán mocskolása, 
lefasisztázása, lecigányozása  
kézfogást jelent – akkor 
valóban.) 
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Az idei gyermeknapi 
rendezvényekre csak a 
baloldali vezetésű vagy a 
nekik behódoló városok 
kaptak támogatást, a 
jobboldaliak nem. (Az 
árokbetemetők országában ez 
a  demokráciát és a kézfogás 
politikáját jelenti. Felelős 
szocialista vezetőink 
szétválogatták gyermekeinket. 
A baloldali az jó gyerek, a 
jobb oldali az bűnös gyerek. 
Lehet, hogy ezt követően a 
magyar gyermekek majd 
szüleik, illetve településük 
pártállása szerint lesznek 
jogosultak olyan juttatásokra 
is, mint például 
gyermekkedvezmény, ingyen  

- szponzorált oldal - 

tankönyv, szociálpolitikai 
támogatás stb.? Esetleg a 
jobboldali szülőket is büntetni 
lehetne a GYES, a GYED és a 
szülési szabadság megvonásával 
vagy netán naponta fel is 
pofozhatná a kormány azokat a 
csemetéket, akiknek bárki 
hozzátartozója nem szimpatizál 
ezzel a szocialistának mondott, ám 
vadkapitalizmust megvalósító 
társasággal.) 

 
Mostanában (az uniós 
választások finisében) a 
kormány tagjai ismét arról 
győzködnek bennünket, hogy 
nem lesz gázáremelés. Tudjuk – 
hiszen a 2002-es választások 

előtt még „személyes 
garanciát” is vállaltak erre 
egyesek. A választások 
lezajlása után azonban 
sebtében négyszer emelkedett 
a gáz ára. 
Higgyünk nekik továbbra is 
rendületlenül! 
 
Egész nyáron dolgozik a 
kormány – jelentette be Horn 
Gábor. (Pedig de jó lenne, ha 
legalább 3 hónapos nyári 
szünetet tartanának, így ezt az 
időszakot legalább 
megúszhatnánk alkotmány-
sértések, áremelések, 
megszorító intézkedések 
nélkül.) 

Juhász László 
 

 
FELHÍVÁS  

 
Felhívással fordulok a város polgáraihoz, hogy a parlagfüvet a kertjéből, telkéről, az ingatlanok területéről és az 
előtte lévő utcaszakaszról kiirtani szíveskedjenek, mert annak virágpora mindenkinek az egészségét veszélyezteti. 

Ne engedjük magot érlelni! Irtsuk a parlagfüvet! 

Irtása leghatásosabb tavaszi megjelenésétől kezdve korai gyomlálással (gyökérrel együtt történő kihúzással), 
kapálással, illetve virágzás előtt, rendszeres kaszálással. 
A parlagfű kaszálás után még mindig képes életerős sarjat növeszteni, mely virágot bontva egészen október 
közepéig ontja ártalmas pollenjeit. 

FONTOS A TERÜLET UTÓELLEN ŐRZÉSE! 

Hogyan ismerjük fel a parlagfüvet? 
Az egy éves növény 20-150 cm magas, felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes növény. A levelek színe 
sötétzöld. A porzós virágok a hajtások csúcsán találhatók, egy virágzatban 15-35 halványsárga virág van, a 
lecsüngő sárga virágok apró csészékre hasonlítanak. 

JELLEGZETES LEL ŐHELYEI: 
Szántóföldeken, külterületi utak mellett, parlagterületeken, rendezetlen építési területen, elhanyagolt kertekben, 
belterületi utak szélén is megtalálható. 
 
Kérem városunk Lakosságától, hogy a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2.§-a és 
a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról szóló 16/2001. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdésében foglaltak betartását, mely előírja, hogy minden földhasználó (ingatlantulajdonos, kezelő, használó) 
köteles az ingatlanán és az ingatlan előtti járdán a gyommentesítést elvégezni, parlagfüvet irtani. 

Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után! 
Nagy János 

        megbízott jegyző 
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Örökzöld téma: Kunszentmiklós Város gyógyszertári ügyelete 

 
A Szociális Népjóléti Egészségügyi és Foglalkoztatás-politikai Bizottság Elnöke 2004. június 2-ára kötetlen 

beszélgetésre meghívta városunk gyógyszerészeit és orvosait. A napirend egy dolgot tartalmazott, a gyógyszertári 
ügyelet kérdését, mely a lakosság körében évek óta sok-sok problémát, kellemetlenséget okoz a mai napig.  

A képviselő-testület – azon belül a Szociális Bizottság is – szívügyének tekinti a jelenlegi állapot mielőbbi 
pozitív irányban történő elmozdítását. Sajnos, az alábbiakból kitűnik, nem sok sikerrel.  
Idézet a bizottsági ülés jegyzőkönyvéből: 

(Egyik gyógyszerész az alábbiakat közölte:) 
„A települési önkormányzat feladata, az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás. A települési 
önkormányzat az egészségügyi ellátás körében gondoskodik a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi 
ellátásokról. Az orvosi ügyeleti ellátásról , a védőnői ellátásról, az iskola orvosi ellátásról. ITT A 
GYÓGYSZERTÁR EGYÁLTALÁN NEM SZEREPEL! Az ügyeleti ellátás célja, a beteg vizsgálata, egészségi 
állapotának rendezése, sürgősségi beavatkozások elvégzése. Az életmentő gyógyszereket a gyógyszertár biztosítja 
az orvosok részére, az orvosok megrendelésére. ORSZÁGOS SZINTEN SZŰNNEK MEG AZ ÉJSZAKAI ÜGYELETEK A 

GYÓGYSZERTÁRAKBAN. A gyógyszertári készenlétre semmilyen támogatás nem jár. Az állampolgárok által 
nyitvatartási időn belül beszerezhető gyógyszerek hiánya – lázcsillapító, fájdalomcsillapító – okozza sokszor a 
problémát. Ez nem ok a folyamatos gyógyszertári készenlétre. A gyógyszertár működtetése nem tartozik az 
önkormányzat által kötelezően előírt ellátandó alapellátás körébe. AZ ÉJSZAKAI ÜGYELETI ORVOSNAK 

RENDELKEZNIE KELL A KÉZI GYÓGYSZERTÁRBAN A SZÜKSÉGES GYÓGYSZER, INJEKCIÓ ELSŐ MENNYISÉGÉVEL, 
AMELLYEL A BETEGET ELLÁTJA. Az ügyeleten kapott gyógyszer, injekció hatása 8 órán át tart, tehát a beteg reggel 
kiválthatja a felírt receptet.” 

 
(Következett a másik gyógyszerész tájékoztatója:) 
„A gyógyszertárak szolgálati idejét a TISZTI FŐGYÓGYSZERÉSZ határozza meg. Hétköznap 7:30-16:00 óráig 
vannak nyitva, míg szombaton 9:00-14:00 óráig. Vasárnap 8:00-13:00 óráig van ügyelet. Megállapítható, hogy az 
ügyeleti szolgálatot rendszeresen ugyanazok a személyek veszik igénybe. A gyógyszertári ügyelet biztosítása 
jelentős költséggel jár, amely forrásfedezetéhez sem az önkormányzat, sem a TB nem járul hozzá. A 
GYÓGYSZERTÁRBAN NINCS ÉLETMENTŐ GYÓGYSZER, CSAK ADDIG AMÍG ÁT NEM KERÜL AZ 
ORVOSHOZ.  A gyógyszertárak közötti ügyelet változhat, ezért a betegeknek a központi ügyelet telefonszámán 
kellene érdeklődni az éppen ügyeletes gyógyszertár iránt. Az orvosi ügyeleten kellene megnövelni a gyógyszer 
feltöltést.” 
Az elhangzottakat tudomásul véve, senkit nem hatott meg a fenti tájékoztató, ismerve, tudva a lakosság 
véleményét. Ennek ellenére, mi nem adtuk fel, továbbra is próbáltunk jobb megoldást keresni. Például az orvosi 
ügyeleten egy általános egységcsomag elhelyezése, amely minden fontos készítményt tartalmaz. Ez sem 
kivitelezhető, mert a „gyógyszertárolás szabályaival ellentétes”. 

Kaptunk olyan ajánlatot az egyik gyógyszerésztől, mely szerint ha az iparűzési adót elengedné az 
önkormányzat, akkor tudnák vállalni az állandó ügyeletet. 
A másik gyógyszerész véleménye szerint a többnapos ünnepen meg lehetne oldani legalább 2-3 órás ügyeletet, 
azonban EZ NEM RAJTUNK MÚLIK, EZT VÉGIG KELL JÁRNI AZ ORSZÁGOS 
GYÓGYSZERÉSZKAMARÁNÁL, AZ ÁNTSZ-NÉL.   
A lakosság jogos észrevételével is próbáltunk érvelni, mely szerint városunknak van gyógyszertára, gyógyszerész 
szolgálati lakása, melyet ráadásul nem régen csodálatosan felújítottunk, a helyzet mégsem javul. 

Továbbra is azokon a napokon amikor helyben nincs gyógyszertári ügyelet, esőben, hóban, fagyban, 
kánikulában, éjszakában, szomszédtól kölcsönkért autóval, el nem lopott kerékpárral, beteg gyermeket addig 
egyedül otthon hagyva el lehet indulni a szomszédos településekre, ahol éppen a gyógyszertári ügyelet ki van 
jelölve. 
EURÓPAI UNIÓ-MAGYARORSZÁG-KUNSZENTMIKLÓS XXI. SZÁZAD 2004. ÉVE. 

Kreisch Mihály - képviselő 
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Egyéb Városi Hírek 
 
 

Testvérvárosi látogatás 
- Május 20-24-ig városunk vendége volt a németországi testvérvárosunk Blumberg küldöttsége Matthias 

Baumann polgármester úr vezetésével. A változatos program helyszínei Izsák, Kecel és Fülöpszállás volt. 
 

- Május 21-én a lajosmizsei Búzavirág Táncegyüttes a kunszentmiklósi Hagyományőrzők színvonalas 
előadása mellett hallhattuk Bőzsöny Ferenc urat a Magyar Rádió főbemondóját. E műsorral nemcsak a 
blumbergieket köszönthettük, hanem a strand terültén pihenő Magyar Camping és Caravaning Club 
találkozóján résztvevőket is. 

 
- Május 28-án másik testvérvárosunk Székelykeresztúr estjét rendeztük meg. Gagyi Bíró Katalin textíliái még 

megtekinthetők az ÁMK aulájában. A Pipacsok Táncegyüttes szemet gyönyörködtető és szívbemarkoló 
előadása a nagyszámú közönség számára feledhetetlen élmény volt. Ezzel a rendezvénnyel tisztelegtünk a 
Puszta Világkupa résztvevői előtt (május 28-30-ig zajlott). 

 
- Július 1-én indul az 50 főt foglalkoztató útépítő és szociális gondozó közmunka pályázat. 

 
- Június 4-én a trianoni békediktátum emlékére megemlékezést tartottunk, melynek szervezői a 

Kunszentmiklósi Megmaradásért Egyesület volt. 
 

- Újra lesz strand zenei fesztivál június 9-10-11-én. 
 

- A Szentmiklósi Napok keretében Kunszentmiklóson szerepel az EDDA együttes. Szeptember 10-én 19 órai 
kezdettel adják elő műsorukat a strand területén található szabadtéri színpadon. Rossz idő esetén a 
Sportcsarnok ad helyet a rendkívüli érdeklődésre számot adó rendezvénynek. 

 
- Végéhez közeledik a szinte már járhatatlan utak rendbe tétele. A több rétegben felhordott salakos utak 

könnyen karbantarthatók, évente megtörténik újrasimításuk-egyengetésük, tartósan jó közlekedési 
lehetőséget biztosít és kiváló útalap a majdani aszfaltpálya alá. Új aszfaltozást, egyetlen utcát kivéve, ahol 
a csatorna már meg van, nem tervezünk, tekintettel arra, hogy folyamatosan pályázunk a csatornabővítésre. 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS  
 

A Szent Miklós és Magyar Korona Gyógyszertárak nyitvatartási és ügyeleti rendje: 
 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől – Péntekig: 7:30 – 18:00 óráig 

 
Ügyelet: 

Szombat: 9:00 – 14:00 óráig 
Vasárnap: 8:00 – 13:00 óráig 

 
A változtatás jogát a gyógyszertárak fenntartják. 

Tájékoztatásért hívják a központi ügyeletet: Tel.: 76/351-222. 
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- szponzorált oldal – 
 

Ál-szocialisták… 
 

Szűrös Mátyás lerántotta a leplet a szocialistákról. 
 
 
Ez az írás egy, a Magyar Nemzetben megjelent Szűrös Mátyással készült riport rövidített 
változata: 
 
 
Szűrös Mátyás 2001-ig hosszú időn át az MSZMP tagja, parlamenti képviselője volt. Valódi 
reform-kommunista, aki a rendszerváltás idején a szocialista párt ideológiáját valódi 
szociáldemokrata irányba kívánta elmozdítani más reform-kommunistákkal összefogva. De rájött, 
hogy a kommunisták, szocialisták nem akarják ezt, céljuk csupán a hatalom átmentése. 
Szűrös Mátyás jelenleg a Történelmi Szocialista Demokrata Párt vezetője. 
 
 
Szűrös Mátyás az alábbiakat nyilatkozta: 
 
„A mai Magyar Szocialista Párt elfordult a szocialista, szociáldemokrata iránytól. Az MSZP sem 
személyi állományban, sem stílusában, sem történelmi folyamatosságában, sem 
gazdaságpolitikájában nem mondható baloldali pártnak. A valódi szocialistáknak a jóléti 
társadalom építése lenne a feladata, ez a kormány azonban a pénzoligarchia kormánya és a 
pénzvilág érdekei szerint sodródik.” 

„Ez a kormány nem szociálisan érzéken kormány. Ebből a politikájából következik, hogy a 
gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények pedig egyre szegényebbek.” 

„Ez a kormány a nemzeti vagyon elherdálását, egy szűk tőkés réteg meggazdagodását tekinti 
stratégiai céljának. Az is lépten-nyomon kiderül, hogy a szocialisták nem is akarnak baloldali párt 
lenni” (csak a nevet tartották meg a tömegek félrevezetésére). „Sőt ez a kormány egyáltalán nem 
nemzeti elkötelezettségű.” 

„A lakosság - romló életkörülményei ellenére - azért támogatja a szocialistákat, mert azok 
manipulálják, megtévesztik az embereket. Ködösítenek a bal-liberális média segítségével. Ez a 
szocialista nevű párt inkább neoliberálisnak nevezhetné magát a politikája és cselekedetei 
alapján.” (Ez a két irányzat olyan messze van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Az egésznek 
az a lényege, hogy ennek a pártnak abszolút semmi köze a szociális gondolkodásmódhoz, a 
szocialista értékrendhez. A párton belüli megosztottság, az egyre élesedő harc és a társadalomban 
zajló folyamatok azt jelzik, hogy a „szocialisták” szavazótábora is egyre inkább rájön, hogy 
nagyon át lettek verve a hamis propaganda-áradat által.) 
 
            Juhász László 
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Önkormányzati hírek 
 

- Malinák Árpád helyett új képviselőnk Ambruzs Attila  lett, aki 2004. május 20-án, 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete előtt letette képviselői esküjét. 

- Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 8. § (1) bekezdésében 
foglaltakra a pályázók közül Nagy Jánost nevezi ki jegyzőnek 2004. július 01- től kezdődően 
határozatlan időre. 

- Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Nagy János jegyző 
részére szolgálati lakás biztosít a jegyzői feladat ellátása időpontjáig. 

- Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Kálvin tér I. ütem 
rendezése munkálataira pályázatot nyújt be „A városi területek rehabilitációja” című kiírásra. 
Ezenkívül pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Fürst S. u. 
útépítése megvalósítására. 

- Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete meghirdeti értékesítésre az alábbi belterületi 
ingatlanokat : 

Széchenyi u.: 
386/1. hrsz. 1405 m2: 983.500.- Ft+ 25% ÁFA 
386/3. hrsz. 1246 m2:  872.200.- Ft+25% ÁFA 
386/4. hrsz. 1287 m2:  900.900.- Ft+25% ÁFA 
386/5. hrsz. 1329 m2:  930.300.- Ft+25% ÁFA 
386/6. hrsz. 1083 m2:  765.100.- Ft+25% ÁFA 

Az önkormányzat a fenti árakat 2004. december 31-ig tartja fenn.  
A telkeket az adásvétel napjától számított 3 év időtartamú beépítési kötelezettség és elidegenítési 
tilalom fogja terhelni, amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget beépítési kötelezettségének, a 
telek az eredeti vételáron visszakerül az önkormányzat tulajdonába.  

- Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy nem kíván részt 
venni az iskolatej program újraindításában.  

- Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Felső-Kiskunsági 
Közösségi Munkások Egyesülete Puszta Rádió anyagi támogatás kérelmének helyt ad, s az 
egyesület támogatására 1 db 47.000.- Ft értékű minitornyot vásárol, amennyiben a rádióműsor 
sugárzása 60 napon belül nem kezdődik el, úgy az egyesület a technikai eszközt köteles az 
önkormányzat részére visszaszolgáltatni.  

- 2004. május 20-i képviselő-testületi ülésen 2 fiatal házaspár részesült 500.000 Ft lakásvásárlási 
kölcsönben. 

- Kunszentmiklós Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a Kunszentmiklós, Rákóczi u. 34. 
sz. alatti ingatlanát. Az ár 4 millió Ft. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal 14-es 
szobájában kérhető. Jelentkezési határidő: 2004. június 18. 
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- szponzorált oldal - 
Hová lett a vagyon, hová lett a pénz? 

 
 Az első kérdésre viszonylag egyszerű a válasz. Eladták, elprivatizálták, elkótyavetyélték. Olyan iparágakat, 
intézményeket és vállalatokat is idegen kezekre juttattak, amelyek a magyarság büszkeségei voltak, mint például: 
MOL, Tokaj, Pick, stb.. És olyan stratégiai fontosságúakat is elkótyavetyéltek, vagy hamarosan eladni 
szándékoznak, amiket minden normális ország saját biztonsága érdekében megtart magának, mint például: 
tömegközlekedés, infrastruktúra, egészségügyi intézmények (kórházak, mentőszolgálat, orvosi rendelők, 
gyógyszerkassza, stb.), az energiaszektor létfontosságú elemei, stb. Pedig ezek garantálnák, hogy megmaradjon az 
ország egysége, ne legyen teljesen idegen érdekek prédája, és ne valósulhasson meg a lakosság teljes 
kiszolgáltatottsága. Nálunk viszont minden eladó, az utolsó szögtől az utolsó fűszálig, sőt már a durván leépített 
magyar hadsereg még megmaradt bázisait is magáncégek őrzik. Kész röhej. Szőröstül-bőröstül eladtak bennünket. 
Eladták (eladják) ezt a szép országot mindenestül. Eladták megélhetésünk alapjait, az egész magyar gazdaságot, 
nevezetességeinket, biztonságunkat, kapaszkodóinkat és velük hitünket és nemzeti büszkeségünket is. A magyar 
nemzeti vagyon szomorú sorsa tehát világosan nyomon követhető - de hol van a pénz? 
 Százmilliárd plusz forintok folytak be a privatizációból, ezermilliárdnál is több az áfa, a járulékok, az 
illetékek emeléséből, a megszorításokból, elvonásokból, intézmények, szervezetek, az önkormányzatok 
megsarcolásából és még sem jut pénz semmire. Sőt a kormány két év alatt újabb 750 milliárd forint külföldi hitelt 
is felvett. Ez vajon hová lett? A beruházások zömét leállították szerte az országban (néhány autópálya szakasz 
építgetésén kívül). Az utak javítására, felújítására sincs pénz és az ország fővárosa is egyre jobban leépül, egyre 
lakhatatlanabb. Az ígéretek áradatán kívül az egyetlen valós kormányprogram a drasztikus spórolás, nadrágszíj 
meghúzás, a mindenhonnan és szinte mindent érintő elvonás. Ez alól csak az államapparátus luxus költekezése 
kivétel. 10 milliárdokért vásároltak luxusautókat, mobiltelefonokat és irodáik százaiban cserélik ki az egyébként jó 
állapotban levő bútorzatot és aránytalan mértékben felemelték saját és az őket kiszolgáló állami vezetők, 
médiaszereplők, szakszervezeti vezetők, stb. fizetéseit. Ez a teljesen felesleges költekezés sem magyarázza azonban 
a kétezermilliárdot is meghaladó plusz bevétel homályos sorsát. Ebből a hihetetlenül nagy mennyiségű pénzből, 
ebből a hatalmas vagyonból  virágzó országot, fejlődő gazdaságot és jólétet lehetne teremteni. Az Orbán kormány 
az ország megsarcolása nélkül, jóval kevesebből tudott fejlődést produkálni és mindent gördülékenyen működtetni. 
 Hová lett hát az az irdatlanul nagy összeg? A Salgótarjánba települt, alig pármillió forint tőkével 
rendelkező izraeli gyémántcsiszolónak juttatott 800 milliós gáláns adakozás is eltörpül a hiányzó hatalmas pénzek 
mellett. Bár ki tudja, hogy hány ilyen 800 millióhoz hasonló „baráti” osztogatás van még a háttérben? Azt 
tapasztaljuk, hogy a kormányközeli  körökben gombamód nőnek ki a  földből milliomosok, sőt milliárdosok 
(persze ők mind becsületes állampolgárok és bizonyára utolsó fillérig el tudnak számolni vagyonuk eredetével és az 
ezután fizetett adók is bizonyára tökéletesen rendben vannak). Az is kiszivárgott, hogy kormánytagok gyermekei, 
rokonai, ismerősei (többek között Medgyessy Péter fia), nem ritkán kapnak százmilliót meghaladó állami 
megrendeléseket (szellemi tevékenységért).  

Azt is tudjuk, hogy a vörös csillagba kapaszkodó kommunista Észak-Koreában és Kubában az 
államapparátus vezetői, tagjai egyszerűen ellopják az ország javait. Még a külföldről érkező segélyek is eltünnek a 
pártberkek süllyesztőjében.  

De mi a helyzet itthon? Vezéreink tagadják, hogy kommunisták lennének (időnként még azt is, hogy 
szocialisták). Szívesen hinnénk nekik, csakhogy  - mivel újdonsült milliárdosaink újból visszakövetelik a vörös 
csillagot – kissé gyanakvóak vagyunk. És hát gyanakvóak vagyunk száz- és százmilliárd forintjaink tisztázatlan 
sorsa miatt is. 
 Nem látunk világosan ebben a mesterségesen gerjesztet ködben, mert a tisztánlátás  jogát is  megtagadják 
tőlünk. 
 Gyakran a jobboldal lapjait kirekesztik a külföldi kormányutakról, tárgyalásokról, sőt az itthon 
történő egyeztetésekről is. Egyebek mellett ez is egyértelműen jelzi, hogy a jelenlegi kormány nem 
demokráciában gondolkodik, hanem egyeduralomban. A demokrácia ugyanis azt jelenti, hogy a 
mindenkori ellenzéknek módja van figyelemmel kísérni, kontrolálni a mindenkori kormány valós 
tevékenységét. Itt kirekesztik az ellenzéket - ez által a közvéleményt is - a kényes ügyekből. Például a 
mesterségesen elaltatott bróker-botrány teljes anyagát sem ismerhette meg az ellenzék, vagy például az  
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- szponzorált oldal - 
amerikaiakkal kötött paktum ügyében sem kérték ki az ellenzéki pártok véleményét és a demokratikus 
intézményeket is sorra lefejezik. Ezeket az intézményeket saját maguk részére kisajátítják, saját céljaik 
érdekében használják. Magyarán a kormány a fontos ügyeket tekintve titokban, a közvélemény 
kirekesztésével kormányoz, így aztán, (mivel sem az ellenzék, sem a lakosság a valóságot nem ismeri), a 
kormány úgy kommentálja, úgy tálalja az ügyeket és úgy mutatja be az ország állapotát, ahogy neki 
tetszik. 
 Csoda-e hát, hogy a zavaros gazdasági és pénzügyi, valamint a háttérben zajló tikos intézkedések 
bizonytalanságban tartják a közvéleményt a kormány alkalmasságát illetően is. 
 Nagyon jó lenne végre megismerni a valóságot és megtudni végre többek között azt is, hol vannak a 
homályba veszett hatalmas pénzek. 

Juhász László 
 

 
Miklóssy János Sportközpont Sportcsarnokának aktuális programjai 

 
A nyár kezdetére a teremben zajló sportesemények véget érnek. A sportcsarnok lassan „kiürül”, illetve egyesületek, 
szakosztályok és iskolák veszik igénybe edző- és sporttáborozás céljából. 
 

- Június 5. (szombat) Pedagógusnap az uszodában 
Minden, a városban dolgozó pedagógus ingyen jöhet az uszodába. Intézményenként lehetőséget biztosítunk 
főzésre, étkezésre. 
 
- Június 13-19. Centerképző edzőtábor 
Varga Mátyás, egykori szövetségi kapitány immár negyedik alkalommal rendezi meg Kunszentmiklóson a 
fakultatív jellegű centerképző edzőtáborát kosárlabda sportágban. Minden évben az ország egész területéről 40-
45 fiatal kosaras palánta érzi úgy, hogy a pihenésre szánt idejét is tudásának csiszolására fordítja és 
természetesen mindannyiuk az egyik legjobb mestertől akar tanulni. 
 

Sértő Róbert 
igazgató 

 
 

Meghívó 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
2004. június 9-én az ÁMK nagytermében 1800 órai kezdettel 

Selmeczi Gabriella 

FIDESZ-MPSZ 
Egészségügyi, Szociális Kabinet Elnöke 

tart lakossági fórumot. 
Lakossági fórum témája: kórház-privatizáció 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A FIDESZ Kunszentmiklósi Szervezete nevében: 

Lesi Árpád 
Fizetett politikai hirdetés. 
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-  s z p o n z o r á l t  o l d a l  -  

Kész átverés… 
 
Megdöbbentő a kormány és a szocialisták propagandájának gusztustalansága. 

Kovács László szerint az MSZP tett legtöbbet a hazáért, továbbá az elvtársak azt akarják a fejünkbe verni, 
hogy az MSZP mentette meg az országot, valamint hogy ők vitték be hazánkat a NATO-ba és az UNIÓBA is. 
 Ez a kisajátítás önmagában is gátlástalanul pofátlan hazugság. Köztudott, hogy ezekbe a szervezetekbe való 
belépés folyamata a rendszerváltással indult el, éppen a szocialistákkal szemben. Antal József kormánya kezdte, a 
Horn kormány kénytelen volt folytatni, mert nem volt már vissza út, és Orbán Viktor kormánya vitte be végül is a 
NATO-ba az országot. Igaz, hogy maga az uniós belépés a jelenlegi kormány alatt történt, de az uniós tárgyalások 
legtöbb témakörét az Orbán  kormány alatt tárgyalták és zárták le. Mindössze néhány téma lezárása maradt a 
Medgyessy kormányra, de sajnos ezek tárgyalásakor Magyarország érdekei nem igazán érvényesültek, többek 
között például: a kvóták, az uniós támogatások és a mezőgazdaság esetében. Az uniós csatlakozásban a 
csatlakozási szerződés ratifikálásán kívül legkevesebb szerep épp a Medgyessy kormánynak jutott, ezért ez a 
mindent kisajátító, magabiztos dicsekvés egyenesen visszataszító. 
 Már megszoktuk, hogy mindent, ami jó, azt a maguk eredményeként könyvelik el a propagandájukban. Az 
1956-os forradalmat is igyekeznek kisajátítani, pedig az a forradalom épp őellenük történt. Azt is szajkózzák 
folyvást, hogy a rendszerváltást is ők csinálták. Csinálták a fenét, hiszen épp az ő hatalmukat döntötte meg a 
rendszerváltás. Mondogatják, hogy igen-igen, de ők önként adták át a hatalmat az ország fejlődése érdekében. A 
franckarikát adták át önként. Nagyon is be voltak tojva a több százezres tömegektől, amely tömegek igen harciasak 
és elszántak voltak. Ezeknek a tömegeknek a követelései mellé olyan valódi reform-kommunisták álltak, akik 
valóban változást akartak, mint például: Pozsgai Imre, Németh Miklós, Szűrös Mátyás, de ők nem közösködnek 
ezzel a mostani, az akkor elvesztett hatalmat újra kezébe kaparintó elvtársi társasággal, akiket a saját mérhetetlen 
meggazdagodásuk mellett az ország gazdasági megroggyanása és a szegény tömegek további lecsúszása jellemez. 
A saját maguk által levezényelt privatizációkban zömmel maguknak, barátaiknak és támogatóiknak osztották fel az 
ország gazdaságát. Más színű ruhába bújtak ugyan, de az útjukból mindent és mindenkit eltakarító módszereikkel 
ma ugyanúgy kormányoznak, mint a rendszerváltás előtt és ugyanazt teszik, amit akkor a fellázadt tömegek 
nyomására kénytelenek voltak abbahagyni. 

Én magam és gyermekem is részt vettünk azokon az elementáris tüntetéseken, ahol rendőrök tízezreit 
vonták össze mostani uraink, hogy megfékezzenek minket. Ők maguk elő sem mertek bújni vackaikból és amerre 
elhaladt a tömeg, rendőreik sietve leszedték sapkájukról a vörös csillagot, és zsebükbe süllyesztették. A hatalmas 
szocialista rendőrség emlékezett még az 1956-os tömegek erejére és félt. Akkori gazdáik is féltek, de most 
visszatértek és megint békés tömegek ellen vezénylik és brutalitásra kényszerítik a rendőröket és megint 
visszakövetelik a vörös csillagot.  
 Nekem ők ne prédikálják, hogy ők csinálták a rendszerváltást és azt sem, hogy önként adták át a hatalmat, 
mert én ott voltam. Ott voltam a rendszerváltás minden mozzanatánál, ami sajnos nem igazán sikerült, mert nem 
léptük meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható lett volna, hogy visszajöjjenek. És ők 
visszajöttek. Visszajöttek tokkal-vonóval, 40 év alatt kiépített jól szervezett titkosszolgálatukkal együtt. És ott 
folytatják, ahol abbahagyták. Ugyanazokkal a módszerekkel igyekeznek eltakarítani politikai ellenfeleiket és 
ugyanolyan körmönfontan igyekeznek felszámolni a számukra kényelmetlen, az egyeduralmukat korlátozó 
demokratikus intézményrendszer egyes elemeit. Lásd Kisgazdapárt újbóli szétverése, Orbán Viktor és a Fidesz 
folytonos gyalázása, Kondor Katalin kikezdése, a Statisztikai Hivatal elnökének leváltása, PSZÁF bekebelezése, 
egyes szakszervezeti vezetők megvásárlása, a Millenáris Kht vezetőnőjének megalázása (testnyílásaiba való rendőri 
kutakodás), a Nemzeti Bank elnöke elleni szűnni nem akaró támadás sorozat, nagyhatalmaknak történő behódolás, 
a nemzeti érzések letaposási kísérlete, nemzeti jelképeink és szimbólumaink értékének elhomályosítására történő 
szűnni nem akaró igyekezetük - az egyház, a vallásos emberek kigúnyolása, megfélemlítése, a gátlástalan 
vádaskodások, a politikai ellenfelek minden érdekeltsége elleni indokolatlan feljelentgetés, hisztéria keltés, 
önmaguk véghetetlen dicsérete és mindenhatóvá kikiáltása, az ellenoldal szócsöveinek szétverése, a média minden 
szegmenségnek politikai bekebelezése, véget nem érő hazudozás, hamis bizonyítékok gyártása (pl. Teller levél, 
francia riport, Sutka levél Kósa Lajos ellen, stb.). 
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-  s z p o n z o r á l t  o l d a l  –  
-  

Mindezt teszik nyájasan, mosolyogva, a legjobb színészeket is meghazudtoló magabiztossággal és 
átéléssel, pedig ők tudják a legjobban, hogy mi is a valós helyzet, a díszesre, fényesre mázolt kirakat mögött. 
Nagyon illik ide Szájer József megállapítása, miszerint a szocialisták megmutatták hogyan kell és lehet tányérnyi 
igazságból, kondérnyi hazugságot kotyvasztani. 

 Sokakba merül fel manapság, hogy a sikertelen rendszerváltást talán meg kellene ismételni, hogy ezt a 
mára már nyilvánvalóvá vált tévedést valóban és végérvényesen rendszerváltásnak lehessen nevezni. 
 

           Juhász László 
 
 

 

F E L H Í V Á S  
 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületen észlelt problémáikkal, észrevételeikkel, 

ötleteikkel felkereshetik személyesen vagy telefonon a Közterület-felügyeletet. (Pl. illegális 

szemétlerakás, kóbor ebek a közterületen.) 

 Cím: Kunszentmiklós, Damjanich út 10. 

 Tel.:06-70-280-3479 (0730 - 1600-ig) 

 Ügyfél fog.: Szerda 1230  - 1500 

 

Közterület-felügyelet 

 

 

Óvodások köszönik… 
 

Az I. sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermekközössége és dolgozói köszönetet mondanak óvodájuk 
udvarijáték vásárlásában és az udvaruk szépítésében nyújtott segítségért, támogatásért: 
 

- Szülői felajánlások 116.000 Ft összegben, 

- Polgármesteri Hivatal 70.000 Ft támogatását, 

- Németh László „Németh Beton” a csúzdaházhoz szükséges ütéscsillapító ágy kimarkolásában, a 
föld elszállításában valamint az ütéscsillapító ágy marozsi-homokkal történő feltöltésében nyújtott 
segítségét és támogatását, 

- Török Tibor közhasznú brigádjának munkáját, 

- És az Apukák munkáját. 
Az I. sz. Óvoda Munkaközössége 
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- szponzorált oldal – 

Valaki hazudik… 
 
Kovács László, Medgyessy Péter és más kormánytagok szerint a Fidesz össze-vissza hazudozik az MSZP 
kampányfüzetével kapcsolatban, mert azt állítja, hogy a szocialisták eladósították az országot, és a 
gazdaságot tönkretették, valamint az államháztartási hiány kritikus szintet ért el.  
Ugyanakkor belföldi és külföldi szakértők pontosan az ellenkezőjét állítják Sőt maga a 
pénzügyminisztérium is elismeri, hogy már 2004-ben 875 milliárd forintot kell visszafizetni a nemzetközi 
pénzintézeteknek. (Ezt a lakosság újabb megsarcolása nélkül aligha lehet megvalósítani.) 
Az államháztartás katasztrofális hiánya miatt az uniós eljárást indít Magyarország ellen. 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet keményen bírálja Magyarországot a rossz 
gazdasági helyzet és a megállíthatatlanul növekedő deficit miatt. 
(Vajon ki hazudik és ki mond igazat?) 
 

A Munkástanácsok Országos Tanácsa szerint nem igaz a kormány állítása a bérek és vásárlóerők 
növekedését illetően. A kormány egyszerűen manipulál a számokkal. 
A kormány szerint csökken a munkanélküliség. 
Ugyanakkor más szakértők szerint a foglalkoztatottak létszámának növekedéséről szóló hírek statisztikai 
trükkökön alapulnak. Szerkezeti változtatásokat hajtottak végre a statisztikai létszám növekedési 
látszatának érdekében. 
(Valaki itt sem mond igazat!) 
 
Draskovics Tibor fennhangon állítja, hogy a gazdaság jól áll. „Felfelé ívelő pályán vagyunk.” Medgyessy Péter: „A 
gazdaság jó irányba halad. Modern Magyarországot építünk.” 
Kormány: Javulnak a makrogazdasági mutatók. 
Ugyanakkor a pénzügyminiszter szerint is romlanak ezek a mutatók és a hazai és külföldi gazdaság 
kutatók is egyaránt sikertelennek ítélik a magyar gazdaságot és a makró gazdasági mutatók folytatódó 
romlásáról beszélnek. 
A Bank OF America kifejtette: „A magyar gazdaság javulása nem más, mint mítosz, a nemzetközi 
gazdaság kutató tanulmányai szerint Magyarország bizonytalan területté vált a befektetők számára, 
többek között azért is, mert a jelenlegi kormány 647 milliárd forintot vont el a beruházásoktól (ezt 
nevezik az arany tojást tojó tyúk levágásának, azaz a jövő felélésének). A statisztikai adatok szerint 
tovább nő az államháztartás hiánya, jelenleg 37 %-kal magasabb az egy évvel ezelőttinél, pedig már 
akkor is katasztrofális volt. 
A Nemzetközi Valutaalap szerint a Draskovics csomag eddigi megszorításai még kevésnek bizonyulnak a 
rossz irányba vitt magyar gazdaság talpra állítására. Ezért további konkrét intézkedésekre (nadrágszíj-
megszorításra) lesz még szükség. 
(Megint hazudik valaki.) 
 
Draskovics Tibor hevesen és fennhangon ígéri, hogy nem lesz több megszorító csomag. 
A Világ Gazdaság szerint újabb 300 milliárdos megszorító csomag készül (a választások előtt erről 
mélyen hallgat a kormány), ugyanakkor más gazdasági szakértők már 500 milliárdos várható újabb 
megszorításokról beszélnek. 
(Vajon ki hazudik?) 
 

A kormány az infláció csökkenéséről beszél, miközben a KSH adatai szerint a pénzromlás már 6,9 %-os, 
a nyugdíjasok életét érintő infláció pedig 7,4 %-os, Piacelemzők szerint  júniusban 7,5 % fölé emelkedik 
az infláció, és tovább folytatódik a forint vásárlóerejének csökkenése. 
(Ez esetben vajon kinek higgyünk?) 
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- szponzorált oldal - 
 
Magda Sándor (MSZP) szerint: „A mezőgazdaság sikerre van ítélve.” 
A Fidesz szerint viszont a kormány kisemmizi, csődbe kergeti a magyar gazdákat. A legfrissebb 
kormánystratégia szerint a következő 10 évben legalább fél millió ember veszíti el munkáját a magyar 
mezőgazdaságban. 
(Na, kinek lesz igaza?) 
 
A szocialisták szerint kormány kiválóan képviselte és jól előkészítette hazánk uniós csatlakozását. Magyarország 
nem lesz nettó befizető. 
A kormány hónapok óta azt hangoztatja, hogy 83,6 milliárd forint plusz bevétel érkezik majd az unióból és ez 
fellendíti majd a gazdaságot. 
Most kiderült, hogy 46,2 milliárddal többet fizetünk be, mint amennyit kapunk, tehát nem az unió 
támogatja hazánkat, hanem mi támogatjuk az uniót, azaz Magyarország nettó befizető lett. 
(Igazmondó kormány???) 
 
Medgyessy: A kormány sokat javított a romák helyzetén.  
A romák a kormány politikáját támadják és azt állítják, hogy a kormány semmit nem tett, sőt 
általánosságban véve rontott a romák helyzetén. 
(Ez az igaz, vagy az az igaz?) 
 
Medgyessy: A szocialisták tisztességesen végzik a dolgukat az ország érdekében.  
A szocialista támogatású soroksári polgármester és alpolgármesterei saját javukra 80 millió forinttal 
károsították meg a várost. 
Kormánypárti képviselők félmilliárdos kárt okoztak Kőbányán. 
Az ellenzék nem tekinthet bele a brókerbotrány bizonyító erejű adataiba. 
MSZP képviselők nevével összefonódó adócsalás ügyében (vecsési számlagyár) ma postázza az 
Ügyészség a vádiratokat. 
És még hosszan lehetne sorolni a szocialisták tisztességét bizonyító történéseket. 
(Most akkor van tisztesség, vagy nincs tisztesség?) 
 

Medgyessy: „Elegem van abból, hogy nekem kell magyarázkodni, hogy ez egy baloldali kormány.” 
(Bizony-bizony, ezt állandóan magyarázgatni kell, mert egyre kevésbé hihető.) 
 

Mindenkinek van tehát véleménye. Mindenki mond valamit, de vajon ki mond igazat, ki téved, és ki 
hazudozik szándékosan?  
A kormány állítja, hogy minden szava maga a megtestesült igazság. Ha így van, akkor viszont a világ 
összes gazdasági és pénzügyi szakértője hazudik. Ha a pénzügyi és gazdasági szakértők mondanak igazat, 
akkor viszont a kormány hazudik.  
Ön kinek hisz? 
            Juhász László 

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  
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   Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház 

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7. Tel: 06/76/351-344, Fax: 76/351-040 
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a legszebb kunszentmiklósi porta cím elnyerésére. 
Nevezni név és pontos lakcím megadásával lehet az 
ÁMK-ban személyesen, vagy telefonon (351-344) 

2004. augusztus 10-ig. 
 

A benevezett kertekről és házakról fotókat készítünk, 
melyeket zsűri értékel majd. 

 
Eredményhirdetés: 

a Szentmiklósi Napok keretében 
Várjuk jelentkezésüket ! 
Jó versenyzést kívánunk! 


