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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 
2004. március IV. kiadás Ingyenes 

Védtelenül? 
 
Kérdezhetjük ezt kisvárosunkban és szerte az 
országban. Hát igen. Betörés, rablás, zaklatás, 
gyilkosság, stb. sajnos ez életünk része és 
valóban védtelenek vagyunk ezekkel a 
történésekkel szemben. Mikor kezdődött és miért 
alakult így, teszik fel sokan a kérdést. 
Kunszentmiklóson legalább 25 éve hasonló a 
helyzet, csak sokáig nem minden ember 
érzékelte a bőrén. 
 Sokan tudták az igazságot, de politikai 
utasításra vagy a saját politikai érdekükben 
eltusolták az ügyet. Hiszen milyen jól 
jövedelmezett a választáskor bizonyos csoportok 
szavazata. Az emberek kritizálják a rendőrséget 
és nagyon sok az igazság alapja. De! Mindenki 
tudja, a törvények nem jók, gyengék, a 
rendőrséget gúzsba kötik, ezért sokszor nem a 
rendőr a hibás! Tudom, akkor is elvárják az 
intézkedést, és a rendőrség jelenlétét, mikor a 
törvény nem jogosítja fel rá. Jó lenne a lakosság 
és a rendőrség összefogása a bűnöző elemek 
ellen. 
 Nehéz dolog lesz, de meg kell tenni, nincs 
más lehetőség. Sokat segítene a közeledésen, ha 
nem a gazdák munkagépei vagy a szállítók 
teherautói lennének büntetve! Az emberek 

hangulata, és véleménye is jobb lenne, ha először 
csak figyelmeztetnék őket.  
Most már térjünk rá a lényegre, amíg a 
törvények gyengék és kijátszhatók, addig a 
törvényt tisztelő állampolgárok mindig vesztesek 
lesznek. Addig sok változásra nem számíthatunk. 
Ha a magyar jog komolyan venné a 
magántulajdon szentségét, és lehetőséget adna a 
tulajdonos számára, hogy birtokon belül ő maga 
is megvédhesse vagyonát, értékeit, - tehát ha  a 
jog támogatásával vághatná fejbe a betörő urat -, 
az biztosan előre vinne bennünket. A mostani 
helyzet az, hogy egy-egy bűncselekménynél nem 
a bűnöst, hanem a megtámadott, kirabolt 
tulajdonost, hurcolják meg. 
 Ha valaki azt gondolja, hogy a bűnözés 
elterjedése véletlen, az téved, nagyon is jól jön 
bizonyos érdekcsoportoknak. 
 Egy biztonságos és rendezett országban 
nehezebb a zavarosban halászni. Úgy gondolom 
népi mozgalmat kellene indítani a magán 
tulajdon biztonságának elérésére. Ha tetszik az 
ötlet, kérem jelezzék ezen a számon:  
20/951-8832 

Lesi Árpád

Az emberi közönségességről 
 

A tömeg, mind társadalmi erő, oly mértékben hatalmasodott el az én időmben, hogy nincs barlang, magatartás, 
szemlélet, ahová még elvonulhatunk előle. Természetesen oktalan és esztelen az, aki megsértődik a tömeg tényétől, 
s valamilyen finnyás és fanyalgó egyénieskedés nyafogó magatartásába menekül. A tömeg itt van, mint az eső, a 
szél, a föld. Számolni kell vele. De Arisztotelész ezt mondja: „A nagy tömeg egészen rabszolga-lelkületet mutat, s 
a barmok életmódját követi.” Két és félezer éve hangzott el ez a megállapítás; ma érvényesebb, mint valaha. 
 Az emberi közönségesség korunkban olyan reménytelen méreteket öltött, hogy nincs többé pedagógiai 
módszer, mely eredményesen tudna harcolni ellene. A tömeg reflexei már nem emberiek többé abban az 
értelemben, ahogyan a keresztény műveltség és a klasszikus ókori nevelés értelmében ismertük meg az emberit. 
Vitatkozni nem lehet velük; mintha iszákosokkal vagy eszelősökkel vitatkoznál, akik csak rögeszméiket dadogják 
válaszul. Érzelmeikre hatni nem lehet; másként éreznek, mint eddig az emberek. A részvét, az együttérzés eltorzult 
lelkükben; a kapzsiság, a vérszomj uralkodnak idegeikben, a korlátlan és mohón habzsoló, szomorú élvezetvágy. 
Az emberi közönségességnek nincs határa többé. Egy okkal több, hogy minden emberszabású ember makacson és 
bátran helyén maradjon, gondolkozzék, érezzen, ahogyan emberhez illik.  /Márai Sándor: Füves könyv/ 
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Tények az Egyesített Szociális Intézményről 
 

Riport Bődi Szabolcs polgármesterrel 
 

-A városban kósza hírek terjengnek az 
Egyesített Szociális Intézmény sorsáról. A 
lakosság tájékoztatása és megnyugtatása 
érdekében szeretnék tőled pár mondatban 
tájékoztatást kérni. 
-Az Egyesített Szociális Intézmények 
költségvetési támogatása – amely két részből, 
egy fejkvótából és egy önkormányzati kiegészítő 
támogatásból áll -, az elmúlt évek során 
meglehetősen torz képet mutatott. Egyre 
nagyobb mennyiségű állami támogatást 
igényeltek az Egyesített Szociális Intézmények, 
és feltételezhető az, hogy nem a legtakarékosabb 
működés valósul meg. 
-Információim szerint az önkormányzatot 
megkereste valaki az intézmény működtetésének 
esetleges átadásával kapcsolatban Igaz-e a hír? 
-Nagyon korrekt hátországgal, referenciával 
rendelkező vállalkozó jelentkezett nálunk, annak 
érdekében, hogy átvenné azonnali hatállyal az 
Egyesített Szociális Intézményt működtetésre. 
Ez azt jelenti, hogy természetesen az épületek, 
gépek, berendezések tulajdonjoga továbbra is 
önkormányzati, mindössze ennek a rendkívül 
komoly vagyonnak a működtetését vállalná az 
illető személy. A bejárás során meggyőződött 
arról, hogy ezek az állapotok meglehetősen 
siralmasak, különösen a Nemess kastély jelenlegi 
lerobbant külső és belső állapota javításra szorul, 
ami 100millió Ft-os nagyságrendű. Ennek az 
összegnek a kigazdálkodása a jelenlegi 
gazdálkodási módszer szerint megoldhatatlan, 
ezért is fogadtuk örömmel az ajánlatot. 
-Van-e az ajánlattevőnek referenciája 
valamelyik közeli településen, esetleg 
városunkban? 
-Természetesen mindenki szeme láttára zajlott a 
hajdani polgári iskola külső és belső felújítása, 
illetve a tornaterem rendbetétele, folyamatos 
karbantartása. Mindez jelzi azt, hogy egy nagyon 
komoly háttérmunkával és háttérkapcsolatokkal 
rendelkező alapítványról van szó. A garantált 

referencia alapján biztosítva látjuk az 
intézmények további eredményes működtetését. 
-Ezen intézmények dolgozói most 
kétségbeesetten várják a döntést, milyen 
fázisban vannak a tárgyalások? 
-Inkább azt mondanám, hogy kicsit ellenségesen 
fogadják a – lehetséges - változást, ami 
ugyancsak azt jelenti, hogy olyan belső 
tartalékok vannak, amelyeknek a kihasználása 
esetleg feszítettebb munkavégzést, 
költségtakarékosabb működtetést eredményezne. 
Azt mindenféleképpen tisztázni kell, hogy végső 
döntés ebben az ügyben még nem született. A 
döntések előrehaladott tárgyalási szinten vannak, 
és amennyiben megszületik a 3 fős bizottságnak 
a döntése, ezek után kerül majd a képviselő-
testület elé. 
-Mint tudjuk a 2003. évi költségvetési évet 
megközelítően 38 millió Ft-tal terhelte az 
intézmény önkormányzati támogatása. Ha 
esetlegesen az intézményműködtetése átkerül az 
alapítványhoz, számíthatunk-e további 
támogatási kérelemre? 
-Természetesen a 2004-es esztendőben még 
néhány millió Ft-os támogatásra az alapítvány is 
igényt tart. 2005-2006-tól kezdődően azonban 
ennek a támogatásnak a leépítését tervezzük. 
Amennyiben az önkormányzat kezelésében 
marad az Egyesített Szociális Intézmény 
mindhárom épületegyüttese, akkor is nagyon 
jelentős megtakarítás várható. Szeretnénk 2005-
re elérni azt, hogy az állami támogatáson felül ne 
kelljen az önkormányzatnak egyéb támogatással 
hozzájárulni a működtetéshez. 
-Az épületek borzalmas állapotban vannak, sőt 
egyre jobban romlik az állapotuk. Ígért-e ebben 
valamilyen változást az alapítvány vezetője? 
-A leendő üzemeltető rendkívül komoly 
pályázati rutinnal rendelkezik, és ugyanúgy, mint 
itt bent a polgári iskola épületét, feltehetőleg a 
Szociális Otthonnak az épületét is hasonló 
pályázati módszerrel és eredményességgel fel 
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tudná újítani, és olyan szinten tartani, hogy az 
megfeleljen a kor követelményeinek. De 
nemcsak karbantartásról, fenntartásról és 
szintentartásról van szó, hanem nagyon komoly 
fejlesztési tervekkel is rendelkezik, ami elkél 
most már, hiszen ez az intézmény, az átvétele óta 
– 1990 óta – stagnál, illetőleg romlik. 
-Az ott dolgozók megnyugtatására, állást 
foglalt-e az alapítvány vezetője a dolgozók 
alkalmazását illetően, ugyanis tömeges 
elbocsátástól tartanak? 
-Teljesen magától értetődő dolog, hogy 
személyes kapcsolatok alakultak ki az évek, 
évtizedek során, az ápolók és az ápoltak között. 
Ezeket a bensőséges, személyes kapcsolatokat 
semmiféleképpen nem szabad megszakítani, 
tehát azok a személyek, akik közvetlen 
kapcsolatban vannak az ápoltakkal, az idősekkel, 
azok a frontemberek kivétel nélkül 
megmaradnak. A háttérmunkában lehet egy 
racionalizálás, esetleg a karbantartók számának 
csökkentése várható hosszabb távon. Az átadás 
pillanatától kezdődően ugyanis az új üzemeltető 
ígéretet tett arra, hogy valamennyi személyt 
tovább foglalkoztatja. 

-Összegzésül néhány mondatban az érintettek 
megnyugtatására, mint mondhatunk még el 
ennek kapcsán? 
-Elsősorban azt, hogy fogadják nyitottan azokat 
a törekvéseinket, amelyek az intézmény 
hatékony, gazdaságos és európai szintű 
működését célozza. Akár a mi takarékossági 
intézkedéseinket, akár tárgyalásainkat az 
alapítvánnyal, hiszen ez a jelenlegi állapot nem 
tartható, mindenféleképpen változtatni kell rajta, 
olyan gazdasági körülményekbe kényszerített 
bele a jelenlegi kormányzat, hogy itt csak sarkos 
fordulókkal, nagyon határozott fordulattal lehet a 
további eredményes működést kiszolgálni. 
Mindenféleképpen váltásra kényszerülünk, tehát 
amennyiben nem az alapítványi kezelés fog 
megvalósulni, abban az esetben is az 
önkormányzat nagyon jelentős változásokat 
kíván végrehajtani. 
-Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és a 
lap olvasóit tájékoztattad! 
 
 

Interjút készítette: Kreisch Mihály képviselő 
 

 

 
Óvodai hírek 

„Nyitva van az aranykapu!” 
-mondja a gyermekdal. 

 Február 12-én délelőttre óvodánk is kitárta 
ajtaját a szülők előtt. Gyermekeink számára 
tartottuk a hagyományos „farsangi bulit”. 
Meseországgá változtak a csoportszobák, 
izgatott súgdolózások, kipirult arcocskák jelezték 
a készülődést. Igazi „terülj asztalkám” volt a 
finomságokból.  
 Örömmel láttuk a „Néphagyományőrző” 
programunk eredményét, a sok-sok gyümölcs 
kínálatból. Gyermekek, szülők, óvónénik együtt 
szórakoztak, beszélgettek, ettek-ittak, vígan 
voltak. A hangulatot növelte, hogy az óvónénik 
is jelmezbe öltöztek, a közönség legnagyobb 
örömére egy kis műsorral kedveskedtek.  

Jó volt így együtt lenni! Köszönjük! 

„KIVIRÁGOS-KIVIRRADATIG” 
 

 Ropták a táncot a 4. sz. óvoda SZSZK- 
szervezete által rendezett Szülők bálján a 
vendégek február 21-én.  
 Jótékonysági céllal indult a szervezkedés, 
és igazi dínom-dánom lett a vége. 
Gyermekeink és óvónői testületünk nevében 
köszönjük mindenkinek a segítséget, az 
adományokat és a 145.715Ft bevételt. 
 
 

Török Istvánné-vezető óvónő 
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- Szponzorált oldal - 

 
„Ki vagyon Ura életnek, vagyon Ura az halálnak es…” 

 

Csodálatos hírem van emberek! 2010-től 3 évvel tovább fogunk élni! 
 
 
Nem, nem - nem a Teremtő Isten ígérte, nem is Jézus Krisztus. Szűz Mária, országunk 
védelmezője meg aztán végképp nem hiteget ilyesmivel bennünket. Ő mostanság már amúgy is 
épp levette rólunk a kezét – mármint Gyurcsány Ferenc milliárdos sportminiszter szerint.(?!)  Nos 
hát kapaszkodjanak meg Kedves Barátaim, üljenek le és vegyenek mély lélegzetet, vagy az egyre 
drágább szívgyógyszereikből kapjanak be gyorsan néhány szemet, mert aki életünk 3 éves 
meghosszabitásáról döntött, az nem más, mint maga …….  Jaj, alig tudom az öröm és a hála 
könnyeivel küszködve, kellő áhítattal leírni a nevét. Ő maga… Ő maga… Medgyessy Péter, 
országunk dicső miniszterelnöke. Bizony kedveskéim, ez a drága, nagyszerű ember 3 plusz évet 
ígért nekünk. Most, hogy a „jóléti rendszerváltás”-nak köszönhetően már mindenünk megvan és 
az ország népe tobzódik a javakban – fogalmunk sem volt mi hiányzik még. S lám, a Nagyember 
tudta, mivel teheti boldogságunkat teljessé. Ami pedig a legcsodálatosabb e nemes cselekedetben, 
hogy ez a három boldog esztendő pártállás nélkül mindenkinek jár. A jobboldalnak is - bizony! 
Meg a szélsőjobbnak is. A magasabb életkorra jogosultságunk e nagyszerű megalkotója ezt a 
felülmúlhatatlan kegyet nem vonta meg sem a skinheadektől, sem a Vér és Becsület 
félfasisztáknak tartott tagjaitól, sem Csurka István árpádsávos vitézeitől. Mi több – a három év 
egyaránt jár vagyonosnak, szegénynek, elesettnek. 
 
 
Hát nem elragadóan gáláns? Hát nem felemelően rendes ember a mi kormányunk feje? 
Igazságossága csak Mátyás királyéhoz mérhető. Egy igazi európai. Se megkülönböztetés, se 
kirekesztés. Az ítélet elhangzott: mindenki 3 évvel tovább él és kész. Még talán a sokat szapult és 
oktalanul gyakran szidalmazott Orbán Viktor is, és talán az állandóan gyalázott és elvetemültnek, 
agresszívnak titulált, amúgy békés polgári körök tagjai is. S tán még a keresztények idő előtti 
legyilkolása is elmarad. 
 

 
Körülbelül eddig jutottam a hír hallatán egekbe csapó lelkesedésemben, amikor (bármennyire 
sajnálatos is egyesek számára) gondolkodni kezdtem. Tekervényeim ugyanúgy, mint millió és 
millió magyar ember tekervényei - arra a megállapításra vetemedtek, hogy az országértékelő, 
„országfelemelő” beszédben elhangzott 3 plusz évvel kapcsolatosan nagyon nem stimmel valami. 
 
 
Először 
Ki tudja, mennyi az eredeti előírás, és honnan tudja bárki is, hogy életében mikor kezdődik a 
plusz 3 év?  
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- Szponzorált oldal – 
 
 
Másodszor 
Aki netán a megnövelt idő előtt elhalálozik, annak már – bár ideje temérdek – se lehetősége, se 
módja nem lesz reklamálni. A túlvilágról nem kézbesítik a panaszos leveleket - telefon meg 
nincs. 

 
 
Harmadszor 
Ezért hát olyasmit ígérni, ami az egyes ember számára sem meg nem fogható, sem számon nem 
kérhető – az nem más, mint tudatos szemfényvesztés. 
 
 
Össze vagyok zavarodva. Tulajdonképpen mit is üzen nekünk a Nagyember? Csak tán nem azt üzente, 
hogy őt és a jelenlegi kormányt minimum 2010-ig hatalmon kell tartanunk minden áron, mert különben 
oda a plusz 3 év? Rafinált, nagyon rafinált propaganda ez. 40 éven át azt hangoztatták, - csak hát 
egynéhány ezer ártatlan lélek meggyilkolása vagy halálba kergetése időszakaiban erről teljesen 
megfeledkeztek - hogy az emberi élet a legnagyobb érték. Ezért hát úgy gondolják, hogy a plusz 3 évért 
lábuk elé borul ez a meggyalázott, szétszaggatott és nemzeti érzéseiben a mai napig megalázott 
keresztény gyökerű ország. Pedig ha tudnák, hogy milyen sokan - jaj de milyen nagyon sokan 
háromnál akár több évet is odaadnánk az életünkből, ha 40 év után végre megszabadulhatnánk 
tőlük. 
 
 
A plusz 3 év életprémium kapcsán az is eszembe jutott, hogy nem Medgyessy Péter az első, aki 
ilyesmiket szónokol. Népünk életének egyre nagyobb mértékű meghosszabbításának ígéretét az 
egyenesági elődök - mint például: Rákosi, Gerő, Kádár, stb. - is hangoztatták, és persze 
mindegyikük összekapcsolta ezt a mindenek felett álló szocialista berendezkedés 
nagyszerűségével. Nézzük csak meg közelebbről, hogy az egészségnövelő és élethosszabbító 40 
év alatt hová is jutottunk. Mostanra Magyarország  lett Európa beteg embere. Itt halnak meg 
legtöbben szív- és érrendszeri, valamint rákos betegség következményeként. Az elért életkor 
tekintetében szinte utolsók vagyunk Európában. Nálunk a legnagyobb a gyógyszerfogyasztás, 
legtöbb a rokkantnyugdíjas és az öngyilkos, ismét felütötte a fejét a TBC. Hát ennyi valósult meg 
a kommunista-szocialista idők felelőtlen, alaptalan ígéreteiből. Medgyessy plusz 3 éve folytatása 
ennek a semmitmondó igérgetéssorozatnak. Az életkor meghosszabbítására tett propaganda ízű 
próféciák 40 éven át nem rendelkeztek semmiféle alappal, és az alap most sem fogható meg. Egy 
munkásembertől hallottam az alábbi kis versikét: 
 
 

Ha szavaid nem rendelkeznek semmi alappal, 
Takard el azokat vörös kalappal. 
Kit a rikító vörös elkápráztatott, 
Egy ideig nem kéri számon az alapot. 

 
 
Nem állítom, hogy e néhány sor költői remek lenne, de jól tükrözi a mellébeszélés hatalmát, 
átmeneti eredményességét. 
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- Szponzorált oldal - 
 
Mire idáig jutottam, fene-nagy hevességemben, megint csak elkezdtem gondolkodni és rájöttem, 
hogy nincs igazam. Bár a nyugati világban  az egészségügy fejlesztésével érték el a polgárok  
hosszú életkorát, - nem kizárt - hogy ennek ellenkezője sokkal hatásosabb. Talán drasztikus 
leépítésekkel, elvonásokkal, áremelésekkel ország és nemzetrombolással – még jobban, még 
eredményesebben fokozható az egészség és még biztosabban növelhető az életkor. Ha így van, 
akkor igenis megértem Medgyessy Pétert és kormányát. Belátom, ők valóban mindent 
megtesznek azért, hogy jól éljünk és, hogy tovább éljünk. 

 

 
- Ezért emelik folyvást a gyógyszerek árát. 
- Ezért szüntetnek meg kórházakat. 
- Ezért zárnak be nélkülözhetetlen kórházi osztályokat. 
- Ezért sarcolják meg a nyugdíjasokat. (Az áremelésekkel többet vesznek el tőlük, mint 
amit kaptak.) 
- Ezért vonnak el milliárdokat az egészségügytől. 
- Ezért emelik folyvást a gázárakat (a meleg eltunyít és egészségtelen). 
- Ezért nem érkezett meg mindezidáig egy db sem Medgyessy által, az egy évvel ezelőtti 
Európa-terv meghirdetésekor ígért évi 150 új mentőautóból. 
- Ezért szüntetik meg az egészségünkért dolgozó közalapítványok tucatjait. 
- Ezért mentek neki kétélű karddal az orvostársadalomnak. 
- Ezért vonnak el milliárdokat a felsőoktatástól (többek között az orvosi egyetemektől). 
- Ezért akarják privatizálni (egészség érdekeltség helyett profit érdekelté tenni) a 

gyógyító intézményeket. 
 
 
Sőt minden bizonnyal azért emelik drasztikusan az egészségtelen alapélemiszerek árát is (hús, tej, 
kenyér stb.), hogy ezek helyett a kisnyugdíjasok és minimálbéresek próbáljanak meg 
koleszterinszegény és nem hizlaló táplálékot fogyasztani – mondjuk szabadon begyűjthető 
vadgyümölcsöket, réti sóskát, erdők és mezők ízletes gombáit - esetleg füvet, mint a pusztában 
legelésző barmok. 
 
 
Ez utóbbi azonban veszélyes kísérlet lenne. Erről lebeszélném életmeghosszabbító 
miniszterelnökünket. Például azért is, mert annak idején Elena Ceausescu (Ceausescu román 
elnök diplomával nem rendelkező, diplomás felesége) a fene nagy nadrágszíj megszorítás és 
országos takarékosság okán, a boldog és hosszú életet ígérő egészséges táplálkozásra szoktatás 
keretében - többek között - a fű (füleves) evésére próbálta rábírni a már szinte mindenéből 
kiforgatott román népet. A kísérlet azonban nem sikerült, mert a kiéhezett, nyomorúságba döntött 
román kisemberek olyan egészségessé és boldoggá váltak, és ezáltal oly mértékben növekedett az 
elérhető életkoruk, hogy fellázadtak és géppisztolysorozatokkal tették el láb alól a diktátort 
feleségestől - a nadrágszíj megszorító, folyvást takarékoskodó, népnyúzó - úgymond szocialista 
rendszerükkel együtt. 
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- Szponzorált oldal – 
 

Ugyanakkor a napjainkban kirobbant és polgárháborúval fenyegető a Kelet-Szlovákiai romák 
éhséglázadása is mintha azt igazolná, hogy a megszorítások és elvonások nem igazán eredményes 
megoldások a bajra. 
 
 

Persze ezzel nem akarok párhuzamot vonni Medgyessy és Ceausescu, között (Isten ments), sem 
pedig a magyarországi lakosság megszorongatása és a szlovákiai események között, mert hiszen a 
mi miniszterelnökünk valójában jót akar nekünk és halálosan komolyan gondolja – sőt talán még 
maga is elhiszi mindazt, amit népének mond. Ezt egy a közelmúltban elhangzott beszédének szó 
szerint idézett részlete is egyértelműen bizonyítja. Egyenesen 10 millió ember szemébe bele, 
televízión keresztül, büszkén és magabiztosan több egyéb mellett az alábbi nagyszerűség hagyta 
el ajakát: 

 
 

„Azért emelte fel a kormány a lakáshitel kamatokat, hogy a lakosság egyre jobban élhessen. Mert 
azt, hogy a lakosság ne éljen egyre jobban, azt én nem engedem meg.” 
 
 

Hát kérem szépen, aki ezt a mondatot világosan megérti, az mindent megértett, amit 
miniszterelnökünkről, kormányáról és 40 évig uralkodó szocialista elődjeik mellébeszélő 
propagandájáról tudnia kell. 
 
 

Például a fentieket hasonlítsuk össze azzal a két évvel ezelőtti választási ígérettel, amikor is 
ugyan ő a következőket mondotta volt - az ország nyilvánossága előtt. 
 
 

„Nem lesz gázáremelés, ha kell 20 évre aláírom, hogy nem lesz gázáremelés.” No meg aztán még 
ilyeneket fűzött hozzá ehhez és többi ígéreteihez. „Személyes garanciát vállalok.” 
 
 

Aki hát - kérem tisztelettel - a fenti megnyilvánulásokat megérti, az egy dolgot már biztosan tud. 
Tudja, hogy bizony-bizony a miniszterelnök szava semmire sem garancia. Sem 20 évre, sem 10 
évre, de még egyetlen percre sem. 
 
 

Amikor a fenti sorokat leírtam, azon mód meg is bántam. Mert mi van akkor, ha Medgyessy Péter 
ígérete mögött mégiscsak van valami. Az ilyen Nagyembereknél semmi sem kizárt. Mivel ő maga 
nem tagja a Szocialista Pártnak (papíron legalábbis nem), rendelkezhet akár más irányú 
kapcsolatokkal is. Teszem azt, esetleg jóban van a Teremtő Atyával, és persze az Ördöggel is, de 
legfőképpen magával a Halállal – az öreg kaszással. Ilyen ismeretségek, ilyen elmélyült 
kapcsolatok persze képessé tehetnék miniszterelnökünket arra, hogy élet-halál ura lehessen, azaz 
maga gazdálkodhasson elérhető éveink számával. Ez esetben viszont illene nagyon komolyan 
vennünk ezt a plusz 3 évet – és persze Medgyessy Péter minden szavát. 
 

Juhász László 
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Közbiztonság Kunszentmiklós II. 
 
 Az előző lapszámban megjelent cikkem óta 
sajnálatos módon több megdöbbentő 
bűncselekmény történt városunkban. Gondolok 
itt a Szippankó utcai nemi erőszak kísérletre, 
valamint a roma fiatalkorúak között lezajlott 
késelésre.  
 Ezek az események, illetve a cikk kapcsán 
történt megkeresések késztettek arra, hogy egy 
felhívást tegyek a lakosság felé. Úgy gondolom, 
hogy ezen a helyzeten, csak széleskörű 
összefogással tudunk segíteni. Ez esetben nem 
árt, ha tanulunk a kisebbségtől, akik példát 
mutatnak nekünk ebbéli erényükből. Ami 
mondjuk meg őszintén, magyar embernek nem 
igazán erőssége. 

A közmeghallgatáson Pásztor Attila 
kapitány úr elmondta, hogy 11 fő létszámot 
kapott rendőrségünk. Ezt követően a február 21-i 
képviselő testületi ülésen elhangzott, hogy 
különböző okok miatt nehézségekbe ütközik a 
létszám feltöltése. Pedig ha sok év után 
rendeződne ez a probléma, éppen 
megduplázódna a járőrök száma. Ezzel a 
feltöltéssel talán elérhetnénk egy „látható” 
rendőrséget. Ezután a kis kitérő után rátérek a 
felhívásra. 

 Tisztelettel megkérem azokat a 
lakosokat, akik nincsenek megelégedve 
településünk közbiztonságával, 
aláírásukkal erősítsék meg ezt a tényt. 
Az aláírásgyűjtés végeztével az íveket 
eljuttatjuk a belügyminiszter 
asszonyhoz, jelezve ezzel 
problémáinkat. 
 
Aláírásgyűjtő íveket a következő helyeken 
találhatnak:  Zöld fehér Söröző 
  Pósi Horgászbolt 
  Keverő üzem takarmányboltja 
  Ludányi Andrásné – Műszaki ker. 
  Fábián András- Háztartási bolt 
  Abbázia Pizzéria 
  Lángos sütő 
  Rózsa Presszó 
  ÁMK Büfé 
Köszönöm segítségüket, remélem az összefogás 

eredményhez fog vezetni! 
 

Vassné Kelemen Ágnes 
képviselő 

 

Az Egészségügyi Központ hírei: 
 

2004. március 11-én megkezdi tevékenységét a 
PRIMA-PROTETIKA Gyógyászati 

Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft. 
A rendelés helye: Kunszentmiklós, Kossuth u. 

2. (régi rendelő) FIZIOTHERÁPIA 
rendelőjében. 

A rendelés ideje: 1500 órától 1800 óráig, minden 
második héten csütörtökön. 

A rendelést végző szakorvos: Dr. Mohamed 
Hussein Mesylab ortopéd szakorvos 

 
A RENDELÉS INGYENES! IDŐPONT 

EGYEZTETÉS NEM SZÜKSÉGES! 

Szénanáthások figyelem! 
2004. április 3-án szombaton 900 – 1300 óra 
között INGYENES allergia szűrés lesz az 

Egészségügyi Központban. 
Új betegeknek bőr teszt, kivizsgált betegeknek 

javaslat meghosszabbítás. 
A bőr teszt előtt 1 héttel az allergia gyógyszerek 

szedését fel kell függeszteni! 
Fül-orr-gégész szakorvos végzi az allergia 

szűrést, ezért csak légúti allergiában szenvedő 
betegeket várunk! 

Forgóné Török Judit 
Intézményvezet
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KÉSZ KHT. hírek: 

Útépítéstől a szeméttelepig 
 

 A KÉSZ KHT az elmúlt években nem 
tartozott a város népszerű cégei közé. Az okáról 
megoszlanak a vélemények, amit meg lehet 
közelíteni emberi és szakmai oldalról is. 
Mindenesetre az új vezető másfajta 
gondolkodásmód felé próbálja terelgetni az itt 
dolgozókat. Ehhez viszont partnerek kellenek. Az 
új igazgató, úgy a város vezetésében, mint a saját 
dolgozóiban ezt megtalálta. Egyetlen problémája a 
pénzhiány, ami viszont már nemcsak helyi ügy. 
Az összes pályázati lehetőséget kihasználva lehet 
Kunszentmiklóson eredményt elérni, csak hinni 
kell, – néha még a csodákban is. 
 Kunszentmiklós- és Szabadszállás 
Önkormányzata közös pályázatot nyújtott be a 
Phare Program keretében útépítés, 
csatornarendezés és új zöld területek kialakítására. 
A pályázatot, és a vele járó nyolcvanmillió 
forintot a két önkormányzat megnyerte, így 50 fő 
alkalmazása válik lehetővé nyolc és fél hónapon 
keresztül. Ebből 35 fő kunszentmiklósi és 15 fő 
szabadszállási. A kunszentmiklósiak közül 5 fő 
szociális munkás. Az ötven fő számára a nyolc 
osztály iskolai végzettség alapkövetelmény. A 
résztvevők 3 brigádban fognak dolgozni. Kettő 
kunszentmiklósiakból, egy pedig 
szabadszállásiakból áll. A résztvevők elméleti 
képzést is kapnak, amelyből 25 fő vizsgát tesz, és 
bizonyítványt kap az elsajátított ismeretekről.  
 A kiírás értelmében tizenegy fő 
továbbfoglalkoztatása válik lehetővé újabb nyolc 
és fél hónapig. A foglalkoztatást a programban és 
utána is a KÉSZ KHT végzi. A kiképzett útépítő 
szakemberek később a kht. hasznos tagjai 
lehetnek, hiszen így lehetőség nyílik más 
településeken is útépítési munkák vállalására. A 
feladatot a kht. legjobb tudása szerint meg fogja 
oldani. 
 A város lakosságát régóta foglalkoztatja a 
szeméttelep ügye. Évtizedek mulasztását kellene 
egyszerre pótolni, ami megoldhatatlan feladat elé 

állítja a kht-t. Az áldatlan állapotok 
megszüntetéséhez olyan nagy pénzösszeg kellene, 
ami sem a városnak, sem a kht.-nak nem áll 
rendelkezésére. Így nem marad más, mint a lassú 
és aprólékos rendbetétel. A cég gépei a múlt 
század és az előző vezetés maradványai. Komoly 
munkát végezni velük nagyon nehéz. A 
szeméttelepen tarthatatlan állapotok uralkodnak, a 
megszüntetéséért mindent megtesz a cég. A 
balkáni állapotok kialakulásáért a guberálók is 
felelősek. Nem egyszer a bejáratnál öntetik le a 
szemetet. Akadnak olyanok is, akik pénzt kérnek 
azért, hogy a telepre be lehessen vinni a szemetet. 
Senki ne fizessen! A szeméttelepre az 
utánfutóval bevitt háztartási szemétért nem 
kell fizetni, csak az ipari hulladékért, azt is a 
kht telephelyén. A „szeméttelepi vadászok” az 
emberi hiszékenységet használják ki. 
Ha valaki ilyet észlel, kérem jelentse a kht. 
telephelyén. A szeméttelep problémáját 
megszüntetni csak nagyon komoly beavatkozással 
lehet. A KÉSZ KHT és a város vezetése mindent 
megtesz azért, hogy Kunszentmiklós 
szégyenfoltja hamarosan csak egy régi, rossz 
emlék legyen. 
 A KÉSZ KHT. pályázatot nyújtott be a 
közmunkaprogramra, 2004. február 16-án. Erre a 
lépésre a tavalyi év tapasztalata késztette az 
önkormányzatot, és a céget. Az idén 
mindenképpen a minőségi munka kerül előtérbe. 
A program keretében az eliszaposodott 
csapadékvíz elvezető csatornák tisztítása, a város 
legjobban szennyezet területeinek hulladék-
mentesítése, és a temetők rendbetétele lesz a 
feladat. A munkákat két brigád végzi – egy női és 
egy férfi – egyaránt hét fővel. A munkákat teljes 
egészében a KÉSZ KHT szervezi és irányítja. A 
pályázat keretében 11 fő, – a cigány kisebbséghez 
tartozó, – szociális segélyben részesülő 
alkalmazása válik lehetővé. 

KÉSZ KHT 
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 Egyéb városi hírek 
 

- A Kunszentmiklósi tejtermelők találkoztak az indulásra kész, izsáki új tejfeldolgozó tulajdonosával és 
polgármesterünktől tájékoztatót kaptak a tejpalackozás technikai lehetőségéről. 
 
- „Halló, itt Puszta Rádió Kunszentmiklós!” Ezt a bejelentkezést hamarosan gyakran fogjuk hallani, 
ugyanis elkészült a Puszta Rádió műsoridejének szerkesztett változata. (Az adás megkezdéséről és 
frekvenciáról külön közleményben fogjuk tájékoztatni a lakosságot.) 
 

Világkupa 
- A szabadon repülő modellezők Puszta Kupa elnevezésű világversenyére május utolsó hétvégéjén kerül 
sor. Akik szabad szálláshellyel rendelkeznek, kérjük az alábbi e-mail címen (a Teleházból feladható) 
pinkert@freestart.hu jelezzenek. Jelentkezni lehet még a Polgármesteri Hivatal 351-014-es 
telefonszámán. 
 
- Városunkban országos kempingtalálkozó lesz május 21-23-ig. A strand területén jelentős kulturális 
műsorral. 
 

Testvérvárosi kapcsolatok 
- Blumberg hivatalos küldöttsége május 20-án érkezik 4 napos Kunszentmiklósi tartózkodással, 25 fővel. 
 
- Az Önkormányzat pénzügyi átvilágítása március 9-én elkezdődik, melyről a Képviselő-testület döntött.  
A vizsgálódás célja, hogy feltárja a költségvetésben rejlő tartalékokat, valamint megszüntesse az előző 
ciklusokban kialakult némely helytelen gyakorlatot, továbbá feltárja és rendezze a tervezés és végrehajtás 
közötti esetleges átfedéseket, melyek időnként a város működését akadályozták illetve akadályozzák ma 
is.  
 
- A kunszentmilósi Ipari Parkba hamarosan betelepülő olasz cég - Ritmo Kft. - néhány héten belül elkezdi 
leendő alkalmazottai betanítását kecskeméti üzemében.  
Jelentkezés: (varrodai szakmában képzett személyek részére) Városháza 9-es szobájában március 16-ig. 
 
Tisztelt Ügyfelek! 
Értesítjük Önöket, hogy 2000. 01.01.-2000. 07. 17. között készült új típusú PVC alapanyagú 
személyazonosító igazolványok kerültek kiállításra. Ezen igazolványok PC alapanyagra történő cseréje 
indokolt. 2003. évben az okmányiroda minden érintettet tájékoztatott ez ügyben. A csere gyorsabb 
lebonyolítása érdekében, kérjük azon ügyfelek megjelenését, akik még nem jelentkeztek irodánkban. 
Ügyfélfogadás:  Hétfő-Kedd: 800-1200 óráig. 
 Csütörtök:   800-1200 óráig és 1300-1700 óráig. 
 Péntek:        800-1100 óráig. 
  Okmányiroda 
 

A Mi Ügyünk c. ingyenes városi laphoz bárki hozzájuthat a következő helyeken : 
- Abbázia Pizzéria 
- Lottózó 
- Kunbábonyi bolt 
- Lángos sütő 

 - ÁMK Büfé 
 - Városháza Porta 
 - Rózsa Presszó
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Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének lakosságot érintő 

Önkormányzati rendeletei 
 

-A Képviselő-testület a telekadót hatályon kívül helyezte. 

- A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a SAPARD-felhívásra, melynek témája: Falufejlesztés és 

felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése és a Kálvin tér rendezése. 

 - A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be, melynek témája: Ipar, telep és a környezet 

infrastruktúrájának fejlesztése Kunszentmiklóson és a Városi területek rehabilitációja c. pályázatra. 

 - A Képviselő-testület a KÉSZ KHT részére átadott feladatokra 2004. évi költségvetésben 15 fő 

közhasznú foglalkoztatásra 3.964.140,- Ft-ot, továbbá a szeméttelep kezelésére 2.500.000,- Ft-ot, támfal 

építésre 780.000,- Ft-ot, lomtalanításra 1.265.000,- Ft-ot illetve a marhalevél kezelő épület építésére 

153.000,- Ft-ot. 20 db pad készítésére és elhelyezésére és 20 db szeméttartó készítésre és elhelyezésre 

560.000,- Ft-ot biztosított. 

 - A Képviselő-testület 2004-es évben kátyúzásra és földutak egyengetésére, parkrendezésre 4.800.000,- 

Ft-ot biztosított. 

 - A Képviselő-testület elfogadta az ÁMK tervezésére kijelölt összeget, mely összesen 3.080.000,- Ft+ 

ÁFA. Ez magában foglalja a kazán tetőtéri egység, a teljeskörű fűtési hálózat felújítás valamint az 

akadálymentes útvonalak tervezési díját. 

 - A Képviselő-testület Tábori Ferenc Zeneiskola igazgatót fel kívánja terjeszteni a „Magyar Művészet 

Oktatásért Plakett” címre történő adományozásra. 

- A Képviselő-testület a polgármesteri keretet 1.000.000,- Ft-ban, az Ifjúsági és Sport Bizottság keretét 

1.000.000,- Ft-ban, a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság keretét 1.000.000,- Ft-ban 

határozza meg. 

- A Képviselő-testület döntött a Kálvin tér, Fürst Sándor utca, Bankós Károly utca felújítási tervének 

megrendeléséről. 

- A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a korábban önkormányzati tulajdonú, részletfizetéssel, 

kedvezményesen megvásárolt lakások tulajdonosainak felajánlja, hogy a vételár hátralékának egyösszegű 

kifizetése esetén az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről, valamint a lakások és helyiségek 

elidegenítéséről szóló 14/2001. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a (4) bekezdésében foglaltak szerint 

a határidő előtt történő kiegyenlítés esetén 30% engedményt ad. 
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2004 pontig 2004-ben kosárlabda gála 
 

 
A Miklóssy János Sportközpont és a 
Miklósi Kékrókák Kosárlabda Egyesület 
közösen, immár ötödik alkalommal 
rendezte meg a jubileumi kosárlabda 
gálát, amely idén természetesen 2004 
pontig tartott. A rendezvény február 20-
án kezdődött a megnyitóval, ahol a 
pólókra kerülő rajzpályázat 
résztvevőinek és győztesének Horváth 
Markónak  adtam át ajándékcsomagokat. 
Ezután egy NBII-es, és egy megyei 
bajnoki mérkőzéssel folytatódott a gála, 
majd a legfiatalabbak kezdték meg a 
pontgyártást. Több mint 260 kosaras tette 
hozzá a játéktudását és teljesítményét 
ahhoz, hogy 22-én vasárnap hajnali 0 óra 
39 perckor az egyesület ifjúsági 
játékosainak segítségével, Paróczi Pálné 
(Lidinéni a kosárlabdacsapat szeretett 
segítője) bedobhassa az utolsó kosarat. A 

fekete színben játszó csapat legfiatalabb 
játékosa, Bajnóczi Szofi vehette át a 
győztes csapatnak járó serleget, amit a 
Polgármesteri Hivatal ajánlott fel. A gála 
legtehetségesebb utánpótlás játékosa 
Csernai Zoltán lett, aki a Bács-Kiskun 
megyei kosárlabda szövetség által 
felajánlott serleget kapta. Idén nem volt 
olyan éhes a társaság, hiszen a tavalyihoz 
képest kevesebb, mint a fele, csak 60 kiló 
zsíros kenyér fogyott. A kistérség 
minden helységéből érkezett kosarasok 
ismét nagyon jól érezték magukat, ezért 
remélhetőleg jövőre is találkozunk 
mindenkivel! 

Köszönet Baranya Lajosnak, a 
Pepita videotékának, és a 
Kalória Kft-nek amiért 
támogatták a rendezvényt.

Sértő Róbert - igazgató 
 

Meghívó 
 

Kondor Katalin 
A Magyar Rádió elnöke tart előadás 

 
2004. március 18-án 1800 

A Városháza Nagytermében. 
Téma: A sajtó helyzete ma Magyaroszágon. 
A beszélgetés házigazdája: Bődi Szabolcs 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Rendezőség nevében: Lesi Árpád 
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BESZÁMOLÓ 
Kunszentmiklós Város Lakossága Számára 

 
Tisztelt helyi Lakosok! 
 
Rövid beszámoló az elmúlt évi polgárőr  tevékenységről. Az év 365 napján át tartó, - főleg éjszakai - 
járőr szolgálatunk alatt 9596 órai munkát fektettünk be. Tettük ezt 80 fővel és 3 szolgálati, valamint 6db. 
magán gépkocsival. 
A „hagyományos” szolgálaton túli események: 

� Malom kocsma feltörésénél hatósági tanúzás 
� Hóhelyzet, útlezárások, 6 napon keresztül. 
� Lakossági bejelentés: fiatalok kerítést rongálnak meg, ……….. utcában. 
� Szegediek felkérnek az éjszakai tehervonatok ellenőrzésekre (MÁV) 
� Lakótömb körüli futás biztosítása, ÁMK tanulóinak kérésére. 
� 2 db lakóház éjszakai őrzés – védelme. 
� Halálos vonatgázolásnál hatósági tanúzás. 
� Modellező VB- biztonsági őrzés – védelem 16 fővel 8 napon keresztül, 
� Részvétel a megyei Polgárőr Napon, Tiszakécskén, 50 fővel! 
� Motoros találkozó, kutyás őrzés – védelem 2 napon át. 
� Szentmiklósi Napok őrzés - védelem 15 fővel, 200 óra 4 napon át. 
� 3-ik URH beszerzése a Lada – Nivába. 
� Szüreti felvonulás útvonal biztosítása. 
� Bejelentés –  ………………. utca –terménylopások! 
� Gázcső megfúrásánál helyszínbiztosítás 2 helyen is!(Lakótelep) 
� Temetői Őrjáratok. Október végén. 
� Temetői Őrjáratok november elején. 
� Vasúti fosztogatók megzavarása, októberben. 
� Vasúti fosztogatók cselekvés közbeni megzavarása, novemberben 
� Eltűnt személy keresése, rendőrökkel együtt. 
� Lakossági bejelentésre Hunyadi utca sűrűbb ellenőrzése, betörés miatt 
� Temaforg váll-nál betörés után tettes keresése a rendőrökkel együtt 
� Útlezárás végrehajtása, emléktábla avatása alatt. 
� Helyszínelés segítése vasúti karambolnál (vonat-gépkocsi) 
� .Szentmise alatti biztonsági szolgálat a templom környékén 
� Szilveszterkor közös járőrözés a rendőrséggel, 3 gépkocsival. 

Ezek voltak a kiemelt események, de voltak a lakosság részéről dicsérő szavak is, ami meglepő és 
váratlan volt, de nagyon jól esett az Egyesület tagjai számára! Pl: engedély nélküli diszkónál intézkedés a 
tulaj felé, vagy magán boltos dicsérete, „mert hogy, azóta nyugodtabb a környék amióta arra is járőröznek 
a polgárőrök”. 
Tudjuk, hogy ennyi szolgálat mellett is megtörténnek a betörések, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
álljanak közénk, mert csakúgy lehet a közbiztonságot fokozni, ha minél többen vagyunk! Számításaink 
szerint legalább 2 fő kellene minden utcában! 
Köszönjük a Lakosság részéről a tavalyi évben felajánlott adó 1% - át, idén is várjuk a segítséget. 
Támogatóink részére közöljük a bankszámlaszámunkat: 11732150-20008725 
2004. Március 26–án tartjuk évzáró közgyűlésünket, amely egyben tisztújító is lesz, miután az alakulás 
óta eltelt 5 év. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Hajdu Antal-Egyesületi elnök 
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Kunszentmiklós Város Önkormányzata 
 

2004. március 15-én 
 hétfőn 10.00 órára 

 

szeretettel meghívjuk önt és kedves családját, rokonait, barátait és 
ismerőseit az 

1848-49-es Forradalom és szabadságharc 
 156. évfordulójának  

tiszteletére rendezett városi ünnepségünkre 
 

PROGRAMOK: 
10.00 órától a Városháza előtti Petőfi szobornál 

Gyülekező, huszárok felvonulása 
Ünnepélyes zászlófelvonás 
Himnusz közös éneklése 

Ágyúszó 
Óvodások műsora 

Nemzeti dal 
Kossuth Lajos azt üzente 

Donászi Magda- Március 15. 
Nincs szebb a virágnál 

 

Szavalat: 
Borsik Attila (Virágh Gedeon Szakközépiskola 12. osztályos tanuló) 

Ünnepi beszédet mond: Kreisch Mihály képviselő 
Diemond együttes – Nemzeti dal 

Szavalat: Kocsis Tamás (Baksay Sándor Ref. Gimnázim 10.a) 
Diemond együttes- 

Miért hagytuk hogy így legyen?  
Koszorúzás 

Huszárbemutató 
Szózat közös éneklése 

Közreműködik a zeneiskola fúvós zenekara 


