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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 
2004. május VI. szám Ingyenes 

 
„Az anyák hallhatatlanok…” 

„Harmadnapon feltámadnak 
                   mire virradna” 
    (Ratko J.: Zsoltár) 

 
 A természet az idén is ezer virág pompájával, illatával és kedvességével köszönti az édesanyákat. 
Ezekből szednek csokorbavalót a gyerekek, hogy – a szerencsésebbek – néhány szóval, öleléssel 
megköszönjék az életüket, sokan az örök pihenés kertjébe mennek az éteren át mondani hálás szavakat. A 
nőiség teljességéhez tartozik az anyaság. Annak csúcsa, értelme és ajándéka. Mint minden ajándék, 
elnyerése szenvedéssel jár, megtartása aggodalmakkal és rémületekkel, hogy a gyermeki mosoly tisztára 
mossa szemünk fájdalmát, szívünk köveit, átragyogja lelkünk legmélyebb zugait. 
 A gyermek, aki mi vagyunk, akiért szövetséget köt két ember, aki mögé felsorakozik a család, s aki 
tekintetével, levegő kapó csöpp kezével, majd szavával először az édesanyát keresi. Az édesanyát, akivel 
meghitt lebegésben élt együtt kilenc hónapon át, míg a nyers levegőre lökte egy ellenállhatatlan erő, s 
mint mikor az angyalt az Atya földre küldi, úgy érkezik meg ő, s lesznek az emberi élet legszebbjei: anya 
gyermekével. 
 Szörnyű kor az, ahol ennek a szentsége megtörik. 
 Üres élet az, ahol a gyermek nem vágyott ajándék – s iszonyú tett a magzat eldobása. 
Szándékosan lemondani az anyaságról, erővel kitépni egy élő szívet saját testünkből – önmagunk 
elpusztítása. 
Az anyák hallhatatlanok. Nevük a gyermeknek ima, melyet a sírig megőriz. Köszöntsük őket virággal, 
csókkal, szeretettel, hálával, míg közöttünk vannak. 
 Bődi Szabolcs 
  polgármester 
 

 
U N I Ó - K Ö S Z Ö N T Ő  

 
 A mitológiában Európa kívánatos, gyönyörű nő. Amerikában az öreg kontinens. Mit jelent nekünk, 
benne élőknek? Minden nemzetnek mást. Nekünk Európa szíve jutott! Édes vizek, és gazdag legelők, 
hegyeinken szálfák, gyomrukban kincsek. Szent helyek, ahol a Föld ereje föltámaszt, feltölt, megerősít. 
Kárpát-medence. 
Múltunk, jelenünk és jövőnk. 
 Most nemzeti szín lobogónkat kíséri még egy zászló, nemzeti himnuszunk mellé fölcsendül az 
Örömóda. Legyen! Ne csak dúdoljuk, énekeljük!  

„Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm, 
térj be hozzánk drága vendég,tündökölj ránk fényözön! 

Egyesíted szellemeddel mit zord erkölcs szétszakít, 
Testvér lészen minden ember, merre lengnek szárnyaid.” 

  
 
 Bődi Szabolcs 
  polgármester 
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Országban – világban történt… 
 
A konzervatív EU törvényhozók 
nem kívánják az új, kommunista 
múltú biztosokat, jelenti 
Brüsszelből a vezető osztrák lap, 
a Die Presse, amely a magyar 
biztost is a nem kívántak között 
említi. 
 
Torontó SUN: Az iraki népet 
tankokkal, helikopterekkel és 

mecsetek bombázásával nem 
lehet demokráciára tanítani. 
 
The Guardian: Izraeli 
„tanácsadók” segítik az amerikai 
különleges erők képzését 
Irakban. Ezért is hasonlít az iraki 
megszállás egyre inkább a 
Palesztin területek 
megszállására. 

 
SPIEGEL: Magyarország 
korábban Kelet-Európa 
sikerországaként volt ismeretes, 
de most a vasvágányra futó 
gazdaságpolitika visszavetette az 
országot. 

 
Hazai történések és vélemények… 

 
Az izraeli Ron Werber, aki ismét a magyar 
szocialisták kampányfőnöke az INDEX szerint, a 
következőképpen kezdte az ifjú szocialisták 
választási felkészítését: Nagy sz….n vagyunk, de 
győzni fogunk. Két héten belül visszamegyünk az 
utcákra. Le kell rohanni az embereket. Tóbiás 
József MSZP pártigazgató még hozzátette: Nem 
érdekelnek az etikai és választási kódexek…(?!) 
A fenti gátlástalan és erőszakos választási 
gerjedelemről Fritz Tamás politológusnak az a 
véleménye, hogy: az MSZP erkölcsileg bármit 
megengedhetőnek tart a hatalom megszerzése és 
megtartása érdekében, számára nem léteznek 
morális határok. Mindez az egypártrendszert 
idézi fel, és arról tanúskodik, hogy az MSZP még 
nem érett meg a demokráciára, máig magán 
hordozza a diktatúra jegyeit. Az MSZP nem 
válogat az eszközökben, ha a hatalom birtoklása a 
cél. 
Horn Gyula nem ért egyet Werber és Tóbiás 
agresszív kampány elképzeléseivel – de hiába – a 
szennyes és gátlástalan hazudozás már 
megállíthatatlanul elkezdődött. Demokráciából 
máris megbukott az MSZP. 
 
Nemcsak Magyarországon, de már Romániában is 
izraeli tanácsadók vezénylik a választási kampányt 
Eya Arad, valamint Tak Zuilherstein és csapata 
közreműködésével potom 6 millió dollárért, ami közel 
másfél milliárd forint. Néhány hónapos „munkáért” 
nem semmi.  
 
A Medgyessy csapat 800 kilométer kész és újabb 800 
kilométer építés alatt levő autópályát ígért a 
választásokkor, ehhez képest most félidőben még 

egyetlen centit sem láttunk készen abból, amit ők 
kezdtek el, és amit elkezdtek, az is kevéskének tűnik. 
 
Hunyor Erna: Jóformán nincs olyan hónap, amikor a 
kormány ne akarna egy újabb adónemet bevezetni. 
Ezzel az adópolitikával megfojtják a hazai 
gazdaságot. 
 
Világgazdasági Fórum szerint egy év alatt tíz 
hellyel estünk vissza az országok rangsorában. 
 
Szocialista képviselők, közöttük Gyurcsány Ferenc 
milliárdos sportminiszter a vörös csillag és a sarló-
kalapács „becsületének” visszaállítására tett 
javaslatot, mely a parlament elé kerül. (Nem 
kétséges, hogy meg is szavazzák majd. Ezzel 
bizonyosodik be végképp, hogy ők cseppet sem 
európai szociáldemokraták, hanem ugyanazok, akik 
negyven éven át voltak, csak a nevüket 
változtatgatják.) 
 
Most (a választásokig) kevesebbet hallunk újabb 
megszorításokról. A kormány a szavazatok 
reményében visszafogta magát. Egyelőre csak a 
cukor árának 30 %-os várható emelése és a 
kamatadó bevezetése borzolja az idegeinket, de a 
kiszivárgott hírek szerint a pénzügyminiszter már 
megkapta a feladatot, hogy a szavazást követően 
újabb százhetven milliárdot préseljen ki valahogy az 
ország lakosságából. Már alig várjuk! 
 
Varga Mihály volt pénzügyminiszter szerint az 
európai parlamenti választások után az adóterhek 
újabb növekedésére kell számítani.  
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Eladni készül a kormány az egyetlen még magyar 
tulajdonban lévő Richter Gedeon Gyógyszergyárat is. 
 
Egy Kövér Lászlónak feltett lakossági kérdés és 
vélemény szerint, már ott tartunk, hogy a magyar 
kormányt talán már egy idegen ország titkos 
szolgálata irányítja. 
 
Nem teljesül a felsőoktatásban megállapodott 
béremelés. – közölte Kiss Papp László, az érintett 
szakszervezet elnöke. 
 
Gyurcsány Ferenc sportminiszter az MSZP 
reformköreinek tanácsán kijelentette: az MSZP 
poltitikája valójában konzervatív, mert azt 
eredményezi, hogy aki gazdag volt, az gazdag 
marad, aki pedig szegény, az ezután is szegény fog 
lenni. 
 
A kormány szándéka szerint hamarosan 
magántulajdonba adják a magyar egészségügyi 
hálózatot, továbbá az orvosválasztásért külön fizetni 
kell majd. Ha bevezetik az „irányított betegellátás” - 
nak keresztelt agyrémet, akkor a gazdagok tudják 
csak megfizetni a jobb orvosokat, a szegény pedig ne 
válogasson, számára a „kijelölt” orvos marad. 
 
Annyira eladósodott a rendőrség, hogy már a TB-t 
sem tudja fizetni, tartozása 1,1 milliárd forint. Nem 
ritka, főleg vidéken, hogy bizonyos időszakokban 
korlátozni kell a járőrözést, és néha 
bűncselekményhez sem jutnak ki a lekorlátozott 
benzinadag miatt. 
(A bűnözők meg röhögnek a markukba.) 
 
Kilátástalan helyzetbe került a budapesti 
közlekedés a vállalat az eladósodás miatt. 
 
Áder János: „A kormány a választásokkor évi 8000 
bérlakás építését ígérte, de például 2003-ban 
mindössze 731 ilyen lakás épült.” (Az ígéretnek még 
10 %-a sem.) 
A Medgyessy kormány az elmúlt másfél évben 
négyszer emelte a gázárakat, összesen 40 %-kal.  
A Fidesz négy évében 236.000 új munkahely létesült, 
mostanság pedig a folyamatos gyárbezárások miatt 
több tízezer ember veszíti el állását.  
 
A PARMALAT tejipari cég felszámolásával 450 
munkahely szűnik meg. 
A Diósgyőri Vasmű leállításával 1400 dolgozó 
kerül az utcára. 

A Shell Hungária bejelentette, hogy 400 
dolgozójától válik meg. 
A Tokodi  üveggyár megszűnése miatt több száz 
munkás veszíti el kenyerét. 
Bezárja kaposvári üzemét az ország legnagyobb 
gabona-kereskedelmi cége, az AGROGRAIN Rt. 
Marc Cipőgyár Magyarországról Ázsiában 
települ, mintegy 560 embert hagyva itt munka 
nélkül. 
 
Az MDF elnöksége: Medgyessy vagy túldicséri 
magát, vagy nem ismeri a valós helyzetet. 
 
Macher Ákos: Elképzelhető, hogy a kormány még 
idén eladja a Szerencsejáték Rt-t. (Az évi 40 milliárd 
tiszta hasznot hozó cég nem kell az államnak. A világ 
legjövedelmezőbb üzletét kiengedni az álam kezéből 
hiba és bűn egyszerre.) 
 
A világgazdasági Fórum felmérései szerint 
Magyarország egy év alatt 10 hellyel csúszott 
vissza az országok rangsorában. 
 
Szerető Szabolcs újságíró: A Szocialista Párt nem 
náci szervezet, csak propaganda módszerei 
emlékeztetnek a nácik módszereire. 
 
Az MSZP cigány tagozata azt kérte a kormánytól, 
hogy az uniós csatlakozás apropójából adjon 
amnesztiát a börtönlakók jelentős része számára. 
Továbbá kérték, hogy a komfort nélküli lakásokra 
felvett hitelek tőketarozásait, kamatait és a 
büntetéseket teljes egészében töröljék el. 
 
Az MSZP nem tud valós eredményeket felmutatni, 
ezért a FIDESZ lejáratásával akar kampányolni, 
azt állítja például, hogy a FIDESZ el akarja 
törölni az abortuszt és hírek jelentek meg a 
kötelező gyónásról is. A szocialisták 
találékonysága példátlan, de ez a hazugság már 
túlmegy minden határon. 
 
E-hónapban is jelentősen nőtt az államháztartás 
hiánya. 
 
Halálosan megfenyegették Orbán Viktort és több 
Fideszes politikust. Nem ritkák a zsarolások sem. A 
kisbéri Fideszes polgármester irodájában pedig a 
titkosszolgálatoknál használt lehallgató berendezést 
találtak. 
Hiába, a megfélemlítés eszköze rég bevált 
eredményes módszer. 
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Tavaly év végén a kormány leváltotta Mellár 
Tamást, a Statisztikai Hivatal vezetőjét, most 
pedig a helyetteseit is eltávolítják. A hivatal 
dolgozói között félelem uralkodik és számos helyre 
eljuttatott levelükben a statisztikai adatok 
meghamisításáról beszélnek. 
 
Az Európai Uniós elismerés után a Pápa is magas 
kitüntetést adományozott Orbán Viktornak.  
 
Magyarország az utóbbi két évben kritikus szintig 
eladósodott. A kormány ennek ellenére újabb EURO 
milliárdos hitelek felvételére készül. 
 
Spanyolország után egyre több állam vonja vissza 
Irakból a katonáit. 
A magyarok maradnak (!) 
 
A szocialisták ragaszkodnak ahhoz, hogy Sztálin 
elvtárs, a kelet-európai népeket évtizedes 
nyomorúságba taszító véreskezű, kommunista 
diktátor továbbra is Budapest díszpolgára 
maradjon. 
 
Bayer Zsoltot az erdélyi magyarok autonómiáját 
támogató újságírót kiutasították Romániából. Kovács 
László  külügyminiszter ahelyett, hogy a kötelessége 
szerint a magyar állampolgár védelmére kelt volna, a 
románok pártját fogta és Bayer Zsoltot felbujtónak 
nevezte. 
 
A Financiál Times egyik számában azt írja, hogy 
Magyarország a válság szélén tántorog.  
 
Dietmar Hornung (Deka-Bank) „bukott angyal”-nak 
nevezte hazánkat. 
 
FOREIGN POLICY: A tekintélyes amerikai 
folyóirat szerint míg 2002-höz képest Szlovénia és 
Szlovákia hat hellyel javította pozícióját a 
globalizációs  indexben, addig Magyarország  3 
helyet visszacsúszott. 
 
Egy befolyásos amerikai kutatóintézet állítja, hogy 
Magyarországot nemcsak szomszédai előzték meg, 
hanem olyan elmaradott országok is, mint Salvador, 
Trinidad és Tobago, Bolívia és Botswana. 
 
Székelyhídi Ágoston a MDF alapító tagja: Félnek a 
hazai szocialisták az Európai nyilvánosságtól és 

ellenőrizhetőségtől. Rejtett ügyintézéseik 
kiderülhetnek és ettől vannak pánikban. 
 
A német vállalati vezetők lapja szerint a nettó 
jövedelmek rangsorában már Szlovákia is 
megelőzte Magyarországot. 
 
A kormány pénzéhsége odáig jutott, hogy az APEH 
már a minimálbér szintje alatt élőket is ellenőrzi. 
Április első hetében számos minimálbér alatti lakos 
kapta meg a felszólítást, hogy részletezze elmúlt évi 
kiadásait. 
 
Az M6-os autópályára nem kapunk uniós pénzt, mert 
a kormány „elfelejtett” nyilatkozni az Unió felé.. 
 
A Szonda Ipsos felmérése szerint a Fidesz stabilan 
vezet a szocialisták előtt. A biztos pártválasztók 
körében a Fidesz 53 %, az MSZP 37 %. 
 
Medián felmérése szerint az arány 58, 34 %. A 
FIDESZ előnye 24 %. 
Az MSZP már márciusban elhatározta, hogy 
májusban egyik kampányszlogenje az lesz, hogy 
az MSZP-nek sokkal több kopogtató cédulát 
sikerül összegyűjtenie, mint a FIDESZ-nek. Jó 
példa ez a szocialisták igazmondására. 
 
A KSH szerint máris 200.000-rel kevesebb az egyéni 
gazdaság. Így nem csoda, hogy amíg az utóbbi 
időben a világ agrártermelése 27 %-kal emelkedett, 
ezalatt a hazai termelés 25 %-kal csökkent. 
 
Pilhál György: A vörös csillag, valamint a sarló és 
kalapács visszatérését javasolta a köztudatba több 
szocialista képviselő. Több, mint szégyen, hogy a 
rendszerváltás utáni, nép által megválasztott 
képviselő visszasírja az olyan aljas diktatúra 
jelképeit, melyben az emberi élet a semmivel volt 
egyenlő. Öltek, öltek és öltek. Örömüket lelték 
benne. 
Vajon mekkora felháborodás követné, ha valaki 
itt a horogkereszt visszatérését követelné. 
Lassan mondom, hogy Horn Gyula, Medgyessy és 
Gyurcsány Ferenc is megértse: Itt nem lesz többé 
vörös csillag. Soha. 
 
A PM egyelőre (a választásokig bizonyára) hallgat a 
tervezett új adókról. Kiszivárgott hírek szerint a 
jövőben választani kellene a gyermekek után járó 
adókedvezmény és a családi pótlék között. 
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Új adót vezetnének be, központi vállalkozási adó 
néven és plusz bevezetnék a helyi vállalkozási adót 
is. 
 
Bokros Lajos: A kormány már a ciklus elején 
mindent elköltött, amilye volt, így ma már nincs 

más lehetősége, mint a megszorító intézkedések 
bevezetése. 
 
Bihari Zsigmond, az Állami Számvevőszék 
főigazgatója szerint a magyar államháztartás 
működése kritikus. Egyik oldalon szórják a pénzt, a 
másikon szűkölködnek. 

 

Magánvélemény a fenti hírekhez: 
 
Nap, mint nap halljuk a kormány emberei szájából, hogy a fenti hírek által is igazolt mostani igen rossz állapotokért 
kizárólag a Fidesz a felelős. 
Bocsátassék meg nekem, de úgy gondolom, hogy ezen az elképesztő baromságon néhány agymosott, hozzá nem 
értőn kívül ma már az egész ország csak kacagni tud. Mégpedig hahotázva. 

Juhász László 

 
 
 

 
Értesítés 

 
A 2004. évi eboltási ütemterv a következő: 

 
 

2004. május 17.  Kunszentmiklós Piactér   8-10 h 
 (hétfő)   Tasskertes állatrakodó   14-16 h 
 

május 18.  Kunbábony Mikulesz Gáborné tanya 8-9 h 
(kedd)   Vegyesbolt     9-1030 h 
    Baracsi-dűlő (postaláda)   1030-11 h 
    Egyetértés Mgtsz. bejárója   11-1130 h 
 
május 19.  Szedria Papp-tanya    8-830 h 
(szerda)   Leshegy Csovcsics-tanya   930-10 h 
    Bösztör Tejgyűjtő    1130-12 h 
    Bösztör Vasútállomás    12-1215 h 
 
május 25.  Széchy-telep Munkácsi u. és Toldi u. 
(kedd)   kereszteződése (telefonfülke)   8-10 h 
 
május 26.  Kunszentmiklós Piactér Pótoltás  8-10 h 
(szerda)   Tasskertes Bocskai u. 1. Pótoltás  14-15 h 
 

Oltási díj 1.500 Ft/eb, amely tartalmazza a kötelezően előírt féregtelenítést is. Az oltási díj a helyszínen 
fizetendő. 
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- szponzorált oldal – 
 

Ruszkovics János dicsérete 
 
      
Tévedtem János! Félre ismertelek. Nem is értem 
hogyan is lehettem olyan igazságtalan veled 
szemben - hiszen kiderült, hogy egyazon oldalon 
állunk, egy célért harcolunk. A márciusi Sz. 
Népében lejött, veled készült riportot olvasva 
bántottalak egy kicsit, de az írás újbóli elemzése 
után egészen másként látom a dolgokat és 
minden eddigi, ellened leírt szavamat 
„megbántam”. Csak ámulok és bámulok, hogy 
milyen bátran megmondtad a „frankót” és hogy 
milyen világosan látod a dolgokat. 
        Amikor az alábbi szavakat és szópárokat 
„fröcsögted” - pártoskodás, hazaárulás, 
undorító magatartás, hatalmi harc, politikai 
hőbörgés, gátlástalan vádaskodás, üres politikai 
frázisok, szélhámosság, kalandorság, idióta 
politikai kötekedés - vagy amikor a következő 
megfogalmazásra „vetemedtél”: 
    „A hatalmi harc háttérbe szorítja az 
ország, az egyszerű emberek érdekeit.” 
    Akkor - megvallom - azt gondoltam, 
hogy a fenti mocsodék és rágalmazó jelzőkkel a 
jobboldalt szapulod, merthogy mint mindannyian 
hallottuk, Kovács László kiadta az utasítást, 
hogy az EP választási kampány fő programja a 
FIDESZ ostorozása legyen. Megértem a 
pártvezért, merthogy sajnos  egy tönkrevert 
gazdasággal  és egy minden téren kifosztott, 
ismét eladósított ország, egy nemzettudatában, 
nemzeti szimbólumaiban meggyalázott nép 
felmutatásával  aligha lehet a választópolgárok 
szavazatait elhódítani, ezért csak a régi, jól 
bevált módszer maradt: önmagukat unásig 
dicsérni, mindenki mást pedig  mocskolni, 
vádolni, fasiszta patkányozni, antiszemitázni, 
rasszistázni, az egyetlen alkalmas 
miniszterelnököt lecigányozni, stb. Már csak ez a 
fegyverük maradt, de ezt nagyon bejáratottan 
forgatják. A létük függ tőle, hogy hogyan tudnak 
saját magukon kívül mindent és mindenkit 
letaposni. Ron Werber és Tóbiás pártigazgató 
pedig szó szerint és nyíltan, hazugságokon 
alapuló, lejárató háborúra uszítanak a jobboldal 

ellen és törvénytelenségeket is megengedhetőnek 
tart a választási győzelem (minden áron és 
eszközzel) eléréséért. 
        Bizony, János! - A fentiek miatt én balga, 
azt gondoltam, hogy Kovács és Werber katonája 
vagy. Hogy nem vagy más, mint a baloldal 
vakon elkötelezett vazallusa, aki gondolkodás 
nélkül gyűlölködik, rágalmaz - aki a jelenlegi 
hatalom elvtelen kiszolgálásán túl testét és lelkét 
is fegyelmezetten feláldozza új urai (elvtársai) 
oltárán. Tévedtem! Nyilatkozatodat alaposabban 
elemezve eloszlottak kétségeim. Világossá vált 
számomra, hogy a fenti negatív jelzőkkel a 
szocialistákat és a kormányt illetted, (vádoltad). 
Ez esetben tökéletesen egyetértek veled. Azért 
pedig külön gratulálok, hogy a „nagy előny, 
hogy a minisztériumokban mi nemcsak a 
portáig jutunk el, mint a (tiltakozók) petíciói” 
kijelentéseddel egyértelművé tetted, miszerint ez 
a kormány nem nevezhető demokratikusnak. 
Mert hogy valóban az a helyzet, hogy míg a 
kormány támogatói számára nyitottak az ajtók, 
addig ellenzék és a nép képviselői legfeljebb 
csak a portáig juthatnak el. Nesze neked 
demokrácia! 
 

Drága János! A most következő soraidból 
ismertelek meg igazán: 

„Ezt az információáramlást már tíz évvel 
ezelőtt kellett volna megvalósítani.”, (mármint a 
kormány és a gazdák párbeszédét, 
együttműködését). Egyetértek! Kilenc évvel 
ezelőtt sem lett volna még késő. No de kik is 
voltak kilenc éve hatalmon négy esztendőn 
keresztül? Hát persze hogy a szocialisták – és 
nem kezdték meg a párbeszédet. A mindenségit 
neki! Bátor vagy János. Jól megmondtad a 
felelőtlen népségnek. 

„Nem fizetnek az átvevők, behozzák a 
tajvani csirkét, az emberi fogyasztásra 
alkalmatlan disznóhúst…” Bizony, jól beszélsz 
János. Ezek bűnösen súlyos dolgok - meg persze 
a holland tejtermékek, a brazil csirkemell, a  
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- szponzorált oldal - 

szlovák tej, az amerikai búza, a génkezelt 
élelmiszerek, a spanyol, holland stb. ízetlen, 
agyonnemesített zöldségfélék és gyümölcsök, 
stb. Mindeközben pedig a magyar parasztság 
szétverése zajlik. Megint jól odapörköltél a 
„szociknak”. Mert ha nem tévedek, ez mind az ő 
saruk, merthogy most éppen megint ők vannak 
hatalmon. Meghajlok előtted Ruszkovics János, 
de a java ezután következik: 

„Csak az a kérésem, ne hallgassanak 
azokra, akik pártérdekekből - fedezve a saját és 
pártjuk semmittevését - manipulálják az 
embereket.” Telitalálat – János! Valóban 
semmittevés és rombolás zajlik. Két év alatt 
tönkreverték a családi gazdaságok szépen épülő 
rendszerét, sok-sok milliárdot elvontak az 
agráriumtól - most meg már minden létezőt 
elvonnak mindenhonnan, (miközben bőséges 
pénzesőről szónokolnak), a gazdák és a 
munkanélküliek pedig egyre többen az 
öngyilkosságba menekülnek. A Széchenyi-tervet 
is szétzúzták, a kedvezményes lakáshitelek 
rendszerét is, és nagy semmittevésükben semmi 
újat nem hoztak létre ezek helyett. Ráadásul oly 
mértékben adósították el ismét az országot, hogy 
az uniós tagságunk is nagy kárát láthatja. 
Európából már csak súlyos bírálatokat kapnak, a 
nemzetközi intézmények pedig katasztrofálisnak 
ítélik az ország állapotát, és egyre lejjebb és 
lejjebb sorolnak bennünket.  Mindeközben pedig 
öndicsérettel és ígéretekkel van tele a padlás, az 
embereket pedig valóban manipulálják. Megint 
mélységesen igazad van János. Senki se 
hallgasson a tömegeket ígéretekkel és 
félrevezetésekkel manipuláló semmittevőkre.  

 

 
Na, és abban is igazad van, hogy „a gazdák 

fogjanak össze”. Egyre inkább azt teszik János - 
és ez nagyon nem tetszik az elvtársaknak. Téged 
viszont nem olyan fából faragtak, akit meg 
lehetne félemlíteni.  

Most pedig egy olyan mondatot idézek 
tőled, melytől elérzékenyültem: 
„Meggyőződésem, hogy olyan érdekvédelmi 
szervezeteket kell létrehozni, ahol nincs 
befolyása a multiknak.” Istenkém, hogy ezt 
megértem!  Hogy van ember, van egy vérbeli 
kisgazda, aki neki mer menni egy jócskán 
milliárdosokból álló kormánynak, amely 
ráadásul épp a multik kegyeiért és érdekében 
áldozza fel az országot és annak népét. Ez volt az 
a pont a riport olvasásakor, amikor már nem 
bírtam tartani magam. Éreztem, elgyengülök, 
szemeimbe könnyek tolultak és kövér 
patakokban áztatták arcomat, ruhámat, az egész 
szőnyeget. Véghetetlen és elfojthatatlan vágy 
kerített hatalmába, hogy keblemre öleljelek. 
Lelkem legmélyén mindig is tudtam, hogy 
Ruszkovics János bátor hős. Most 
bebizonyosodott. Keményen odapöccentett a 
milliárdosok, bankárok kormányának. Igen 
János, ahogy mondod: a multik befolyásának 
nincs helye. 

Megvádoltunk, de mostanra minden 
világos. Te nem átpártoltál, hanem félelmet nem 
ismerve beférkőztél az baloldal kegyeibe, hogy  
megbontsad annak egységét, hogy szembeszállj 
vele és belülről rágd szét, mint féreg az almát. 
Nem találok szavakat János…! (Büszke vagyok 
rád! Büszkék vagyunk rád!) 

Juhász László 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi utcák a Soltút Kht. felügyelete alá tartoznak, tehát 
nem Kunszentmiklós Város Önkormányzata felelős az adott utcák állapotáért: 

- Kecskeméti út 
- Baksay utca 
- Damjanich utca 
- Rákóczi utca 
- Kossuth Lajos utca 
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Képviselő-testületi hírek 
 

- Képviselőtestület úgy határozott, hogy a kátyúzandó utak sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
Szabadság u., Tavasz u., Bíbó K. u. , Toldi u., Hajnal u., Honti L. u., Bacsó B. u., Virág u. 
 
-Képviselőtestület felkérte Warga Péter műszaki tanácsost, hogy a Hársfa utca útépítése kérdése ügyében az 
Újtemető utca útépítése során alkalmazott műszaki megoldáshoz hasonló tartalmú megoldásra vonatkozó 
előterjesztést készítsen a képviselő-testület áprilisban soron következő ülésére.  
 
- A Képviselőtestület alábbi műszaki tartalommal kért árajánlatot a Siemens és Maxsys cégektől a 
térfigyelőrendszer kiépítésére: 
1., kamerák darabszáma 10 
2., a kamerák fixek legyenek, 
3., a kamerák éjjel is látók legyenek,  
4., a kamerák színesek legyenek, 
5., a kamerák nem változtatható optikájúak legyenek, 
 

6., a kamerák helye a térképen bejelölésre kerül, 
7., a diszpécserközpont a közterületfelügyeletnél lesz, 
8., a digitális rögzítő 72 óráig rögzítsen,  
9., a rögzítés sebessége 16 csatorna és 200 kép/sec legyen,  
10., a kamerák a meglevő oszlopokra kerülnek.  

- A tüdőszűréssel és a kutyaösszeírásssal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal dolgozói megbízás 
alapján látják el.  
 
- A betöltendő jegyzői állásra pályázat jelent meg a Belügyi Közlöny április 15.-i számában. 
Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság, 
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés 
- jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes 
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
- legalább két éves közigazgatási gyakorlat, 
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 
A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. 
Az állás a pályázat eredményes elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követően azonnal betölthető. 
 
- Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete 10/2004. (III. 25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások lakbéréről, valamint a lakások és helyiségek elidegenítéséről következőképpen 
módosította: 
„A bérlakás használatáért a bérlő a következő mértékű lakbért köteles fizetni: 
a.) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás: 
- Komfortos lakás: 

• Központi fekvésű: 240Ft/m2/hó, 
• Nem központi fekvésű 

150 Ft/m2/hó. 

- Félkomfortos lakás: 
• Központi fekvésű: 90 Ft/m2/hó, 
• Nem központi fekvésű 

70 Ft/m2/hó. 

 
- Komfort nélküli lakás: 

48 Ft/m2/hó. 

b.) Önkormányzati intézmények dolgozói, valamint más közfeladatot ellátó szervezetek dolgozói részére történő 
bérbeadás: 
- Összkomfortos lakás: - Komfortos lakás: 
• Központi fekvésű  320 Ft/m2/hó,       � Központi fekvésű 260 Ft/m2/hó 
• Nem központi fekvésű 270 Ft/m2/hó.       � Nem központi fekvésű 170 Ft/m2/hó 
c.) Költségelvű bérbeadás: 
- Összkomfortos lakás  320 Ft/m2/hó.” 
A képviselő-testület lakbértámogatásban részesíti a bérlőt a bérlő szociális körülményei miatt, jövedelmi és egyéb 
megélhetést veszélyeztető okok (jelentős jövedelem kiesés vagy többletkiadás, rendkívüli élethelyzet előállása) 
címén a lakbér 10-20%-a mértékéig.” 
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FELHÍVÁS 
 

Igen Tisztelt Embertársaink! 
 
Megalapítottuk a Rokkantnyugdíjasok Országos Egyesületét, melynek központja és Csongrád Megyei Központja is 
Szentesen van. 
Címünk: 6600 Szentes, Tóth József utca 10-14. 
 

Kedves Embertársaink! 
 
Ez a szervezet igen nagy terjedelmű lehetőségeket biztosít az Önök számára, amely lehetőségek eddig sajnos nem 
álltak az Önök rendelkezésére. Most itt a lehetőség és ki kell használni ahhoz, hogy Önök ezzel a jogaikkal 
élhessenek. Arra van szükség, hogy tagjai legyenek a szervezetnek és máris tudunk segítséget nyújtani. 
 

Kedves Embertársaink! 
 
Akinek megvan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott zöld színű igazolványa és a 18. életévét betöltötte, 
jelentkezhet nálunk tagfelvételre. Ha szeretnének egy jó hangulatú csapathoz tartozni, mi mindenkit nagy-nagy 
szeretettel várunk! 
 
2004. május 29-én 13 órakor Kunszentmiklóson tartjuk a Bács-Kiskun Megyei Rokkantnyugdíjasok 
Egyesületének alakuló közgyűlését. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
Jelentkezni lehet a következő telefonszámokon: 
      06-20/382-3887 
      06-30/415-9347 
      06-76/350-317 
 

Országos Elnökség és a Bács-Kiskun Megyei Elnökség 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az uszoda május 1-én kezdi meg működését. 
 

Uszodai belépők és szolgáltatások árjegyzéke: 
 

Napi felnőtt belépőjegy:    380 Ft 
Napi kedvezményes (gyermek, tanuló, katona, nyugdíjas) belépőjegy:    280 Ft 
Napi családi belépőjegy (2 gyermek+2 felnőtt):    950 Ft 
16 óra utáni felnőtt belépőjegy:    260 Ft 
16 óra után kedvezményes (gyermek, tanuló, katona, nyugdíjas) belépőjegy:    200 Ft 
10 alkalomra szóló felnőtt belépőjegy: 2.700 Ft 
10 alkalomra szóló kedvezményes (gyermek, tanuló, katona, nyugdíjas) belépőjegy: 2.000 Ft 
Havi felnőtt bérlet: 4.100 Ft 
Havi kedvezményes (gyermek, tanuló, katona, nyugdíjas) bérlet:   2.600 Ft 
Egész idényre szóló felnőtt bérlet:  14.000 Ft 
Egész idényre szóló kedvezményes (gyermek, tanuló, katona, nyugdíjas) bérlet: 8.500 Ft 
 

• Hajszárító használati díj (3 perc):   50 Ft 
• Értékmegőrzés díja:   100 Ft 
• Fürdőnadrág kölcsönzés:   150 Ft 
• Lengőteke bérleti díja (1 óra):   300 Ft 
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- szponzorált oldal - 

Valami nem stimmel… 
 

Nézem a televíziót és hallom a baloldali politikusok szájából a kormány sikerességének 
záporozását, valamint az egyre szebb és biztatóbb statisztikai adatokat: „megvalósult a jóléti 
rendszerváltás, növekedik a gazdaság, felfelé ívelünk, fejlődünk, soha nem látott életszínvonal emelkedés, 
nőtt az ipar termelése, nő az export, a mezőgazdaság jóval több pénzt kapott, mint eddig, felzárkóztatási 
program, esélyegyenlőség, a munkanélküliség egyre csökken, stb.” (A munkahelyek száma meg fenemód 
növekszik.) 

Közben csiporog a mobilom - a Westel sms-t küldött: „Öten akasztották fel magukat a hét végén 
Békésben a nagy munkanélküliség miatt és igen nagy a depressziósok aránya.” Nem értem. 

Bekapcsolom a rádiót - fülelek. A bemondóhölgy kedves hangon tájékoztat: „Megint bezártak egy 
gyárat tegnap. Nemrég a Diósgyőri Vasművet is.” Ma meg a Tokodi Üveggyárat. A Shell Hungária is 
leépít, megválik 400 dolgozójától. Felvillan az agyamban, hogy a múlt hetekben is becsukott két üzem, 
meg egy tejfeldolgozó. Másfél éve folyamatosak a gyárbezárások. Szinte minden napra jut ilyesmi – ez év 
elején a Hajdú-Bét Rt. 1600, a Kraft Foods Kft. 320, a Debreceni Dohánygyár 380 munkavállalótól vált 
meg – és még hosszan sorolhatnám, mert ez év első három hónapjában 156 cég jelentett be 
létszámleépítést.  Felidézem az elmúlt hetekben, hónapokban hallott Híreket: bezárták, csődbement, 
külföldre vitte a termelést a csokigyár, az ilyen gyár, az olyan üzem, az amolyan vállalat. Megszűnik, 
becsukják, nem veszik át, utcára kerültek, Szlovákiát választotta, Kínába helyezte át üzemét, csatornába 
öntik a tejet, leépült, felszámolták, eladósodott, eltűnt milliárdok, tízmilliárdok, százmilliárdok (mi meg 
állítólag fejlődünk rendületlenül.). Ezt sem értem. 

További hírek: megszorítások, elvonások, leépítések, elbocsátások, beruházások leállítása, 
felszámolások, takarékoskodás, a tőke menekül, leminősítések, csökkenő támogatások, az ország rohamos 
eladósodása, csökkenő ez, csökkenő az, csökkenő amaz. Elégedetlenség, tüntetés, szervezkedés, petíciók, 
tiltakoznak, utakat lezárnak, parlament elé vonulnak, sztrájkolnak, stb. (A gazdaság meg csakúgy szárnyal 
felfelé, mint a rakéta és persze mindenki elégedett.) Ezt sem értem.  

Átkapcsolok másik adóra. Határozott férfihang: Áremelés, adóemelés, járulékemelés, infláció, 
dráguló lakáshitel, megfizethetetlen közlekedés, regisztrációs adó, telefonadó, ilyen, olyan, amolyan adó, 
stb. (A lakosság közben persze egyre jobban él.). Ezt sem értem. 

Itt valami nagyon nem stimmel. Két dologra gondolok: 
Vagy valakik nagyon, de nagyon és folyamatosan átvernek minket… (a „mindenáron” hatalomhoz 

való görcsös ragaszkodás okán). 
Vagy pedig valakik feltalálták a szocialista magyar gazdasági csodát, melynek lényege: ha minél 

jobban tönkretesszük a gazdaságot, minél jobban eladósítjuk az országot és minél többet elveszünk, 
leépítünk, megszorítunk - annál gazdagabbak leszünk. Nagy hirtelen  jobban élünk, épülünk és 
mindenünk meglesz. Boldog ország - boldog nép. 

Ha ez így van, akkor cseppet se késlekedjünk! Nosza - ugorjunk neki és romboljunk szét mindent, 
ami még megmaradt. Döngöljük bele a parasztot a földbe, de sebtében ám! Az árakat meg az egekbe fel! 
Nem apródonként, hanem egyszuszra! Az országot meg árusítsuk ki csontig, hogy még fű se nőjön a 
helyén! Az életszínvonalat végképp le a padlóig. Az adó több legyen, mint a fizetés, stb. Ha működik a 
csoda, akkor egészen biztosan e-módszerrel rögvest jő majd a Kánaán. Dúskálhatunk a javakban, egyre 
gazdagodunk és boldogan élünk, míg meg nem halunk. 

Itt valami nagyon nem stimmel.  
Én eleinte nem hittem ebben a „minél rosszabb, annál jobban dicsekszünk” propagandában, de 

kormányunk tagjainak megnyilvánulásai meggyőztek engem és remélem Önöket is meg fogják győzni. 
Olvassák nagy odafigyeléssel, mérhetetlen szeretettel és hittel az alábbi nagyszerűségeket és  
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- szponzorált oldal – 
 

gondolkodjanak el mélyen - nagyon mélyen. Szinte szó szerinti idézetek következnek: (zárójelben pedig 
szerény véleményem) 
 
Draskovics Tibor: 

Az elmúlt évi viharos mértékű életszínvonal-emelkedés mellett… 
 

Veres János, miniszterelnök helyettes: 
2002-ben és 2003-ban soha nem látott mértékű reálbér növekedés következett be. 
(Kettejükön kívül ki tud még erről?) 
 

Lendvai Ildikó: 
 A baloldali pártok a szegénység és a leszakadás ellen harcolnak. 

(Érdekes, pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. A gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, a szegény 
rétegek pedig egye inkább lecsúsznak. 
 

Medgyessy Péter: 
A kormány azért emelte fel a lakáshitelek kamatait, hogy a lakosság egyre jobban élhessen.  
(Felemelhette volna jobban is, hogy még jobban élhessen a lakosság.) 
 

Lendvai Ildikó:  
Ellentmondás alakult ki az életkörülmények reális alakulása és a társadalmi közérzet között.  
(Azaz, a társadalom szerint romlott az életszínvonal, pedig az valójában jelentősen nőtt, csak a 
társadalom rosszul érzi.) 
 

Medgyessy Péter: 
Az emberek azért elégedetlenek, mert a kormány „túlságosan tisztességesen és becsületesen” 
valósította meg a munkavállalóknak tett ígéreteit, akik ezért még többet akarnak. Akik a 
javuló tendenciák ellenére negatív képekkel riogatnak, azokat „a mélységes tudatlanság és 
sanda szándék” vezérli. 
(Ez világos beszéd. Aki nincs  a kormánnyal megelégedve, aki egyre rosszabbul érzi magát a 
szigorítások, elvonások és áremelések tengerében, az rosszindulatú „sanda” alak.) 
 

Draskovics Tibor:  
Az államháztartási hiány 6.5%, de uniós módszerrel számolva elérheti a 8%-ot is. (Most 
akkor hát mennyi is valójában? Néhány héten belül ez már az ötödik felfelé módosított szám. 
Jó lenne végre az igazit is tudni. A tutit. Elvégre ez egy ország emberek - nem pedig ló árverés. 
Vagy mégis? Utolsó ajánlat: 8%. 8 először… 8 másodszor… és 8 harmadszor! Hölgyeim és 
Uraim a 8% nyert, de legyen már ennek az egésznek végre vége!)   

 
A mostani, igencsak romló állapotok mellett, ez az „egyre jobban élünk” propaganda enyhén szólva is 
gyanús. 
Itt valami nagyon nem stimmel. 
Itt valakik nagyon csúnyán átvernek minket. 

Juhász László 
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Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház 
6090 Kunszentmiklós Damjanich u.7 Tel: 06/76/351-344, 

Fax: 06/76/351-040   
  

XI.    NEMZETKÖZI 
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 
2004. július 11-18-ig 

 
   A népművészet iránt érdeklődő valamennyi korosztály részére, intézményünk ebben az évben XI. 
alkalommal rendezi meg a tábor programjait. A bentlakásos táborba nem csak egyénileg, hanem 
családoknak is lehet jelentkezni. 
   A jelentkezőknek teljes ellátást (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, tisztálkodási lehetőség, szállás), 
valamint a kötött ( szövés, gyöngyfűzés, kerámia, szalmafonás, gyékényezés, tojásfestés, nemezelés, 
népdal és néptánc tanulás, citeraoktatás, mézeskalácssütés, kerámia) és fakultatív (múzeumlátogatás, 
strandolás,  táncház) programokon való részvétel lehetőségét biztosítjuk. Kérjük, hogy a bentlakó 
táborozók hozzanak magukkal hálózsákot. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Részvételi díj: teljes ellátással 15.000.-Ft/fő/ hét 
Helyieknek : ebéddel 8.040.-Ft/fő/hét 

ebéd nélkül 5.400.-Ft/fő/hét 
Jelentkezni lehet a fent jelzett telefonszámon. 

 

MÁJUSKÖSZÖNTŐ KONCERT 
2004. ÁRILIS 30-ÁN, 20.00 ÓRAKOR 

A MAGYAROK HÁZÁBAN 
 

ELŐZENEKAR:  
ROCKANT 
DIEMOND 

 

RÓMEÓ VÉRZIK 
(FELVIDÉKI ZENEKAR) 

 

BELÉPŐ: 300.-FT 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

ÉJFÉLKOR UNIÓS KÖSZÖNTŐT MOND: BŐDI SZABOLCS POLGÁRMESTER 
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FELHíVÁS 
 

KÜZDELEM A MUNKA VILÁGÁBÓL TÖRTÉN Ő KIREKESZT ŐDÉS ELLEN PROGRAM 
 
Kunszentmiklós és Szabadszállás város önkormányzatai foglalkoztatási programot indítanak az Európai 
Unió Phare programjának támogatásával. A projekt a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium által 
meghirdetett „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” című program keretében valósul 
meg. 
 
A program keretében Kunszentmiklóson és Szabadszálláson 50 tartós munkanélküli vehet részt fejlesztő 
és betanító képzésben, valamint 8,5 hónapos foglalkoztatásban. A kiválasztott személyek közül öt nő 
„közösségi segítő” huszonöt férfi pedig „útfenntartó” betanító képzést kapnak. A résztvevők a 
foglalkoztatás ideje alatt a KÉSZ Kht. alkalmazottai lesznek, a képzések ideje alatt ellátásban részesülnek. 
 
A részvétel feltételei: 

- betöltött 18. életév 
- legalább 8 általános iskolai végzettség  
- megfelelő egészségi állapot (minden résztvevő orvosi vizsgálaton vesz részt) 
- fizikai alkalmasság 
- kunszentmiklósi, vagy szabadszállási állandó lakhely  
- tartós munkanélküli (egy éven túl, pályakezdők esetén 6 hónapon túl regisztrált) 

A program szempontjából tartós munkanélkülinek minősül az a személy is, aki a szerződéskötés 
időpontjában munkanélküli, és 
a) munkaviszonyban még nem állt, vagy 
b) aki az elmúlt három évben munkaviszonyt létesített, de munkaviszonya esetenként a 3 
hónapot, összesen a másfél évet nem haladta meg, vagy 
c) az elmúlt három évben csak közmunka programban, és vagy közcélú, és vagy közhasznú 
foglalkoztatásban vett részt, vagy 
d) rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres keresetpótló 
pénzellátásban részesül, amelynek folyósítása meghatározott időszakra történt és az 
ellátás folyósításának megszűnése várhatóan a programon belüli foglakoztatás megkezdéséig megtörténik. 

 
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével a következő címeken: 

• Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala – 14-es szoba, Csapó Sándorné. Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 
• Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala – Szabadszállás, Kálvin tér 1. 
• Kunszentmiklósi Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 
• Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Kunszentmiklósi Kirendeltsége – Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62/a 

 
A program részleteivel kapcsolatos további információkat a fenti címeken, 

vagy a 76/350-475 és 76/550-244 telefonszámon lehet kapni. 
 

Jelentkezési határidő: 2004. május 10. 1600 óra 
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AZ 
 
 

 
MÁJUS 1-ÉN, SZOMBATON 

MAJÁLIST 
szervez az epreskerti városi sportpályán 

 

PROGRAMOK 
 

8.00 órakor MOTOROS ÉBRESZTŐ 
 

10.00 órakor NYITÓBESZÉDET MOND  

BŐDI SZABOLCS POLGÁRMESTER ÚR 

 
10.10 órakor BOHÓCKERÉK GYERMEKMŰSOR  

A BUDAPESTI KINCSES SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN  
 

10.30 órakor MOTOROS, KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY 
 

11.30 CIGÁNYZENE ( Bódi József és zenekara)  
 

13.00 órától TÁNCBEMUTATÓ 
 A HAGYOMÁNYŐRZŐK ÉS AZ ÁMK MŰVÉSZETI ISKOLA SZEREPLÉSÉVEL 

 
14.00  órától –15.00 óráig  BIG –BAND ZENEKAR  JÁTSZIK 

 
14.00 óra MOTOROS FELVONULÁS A VÁROSBAN 

 
15.00-19.00 óra MERT MAGYAROCK BAND KONCERT 

(Repertoár: BIKINI, P-MOBIL, VIKIDÁL) 
 

CÉLLÖVÖDE, NAGY KÖRHINTA, GYERMEK KÖRHINTA 
 

Bográcsban főzés baráti társaságoknak! Helyet biztosítunk! 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk! Jó szórakozást! 

Büfét a Kisbojtár Vendéglő biztosít! 


