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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2004. október XI. szám Ingyenes 

Koncz Zsuzsa 

Kunszentmiklóson 
 
Rohan az idő! 35 éve már, hogy a Nagyvendéglő előtti téren a csézások egész nap bömböltették a friss 
slágert, s mi a Gimiben a nyitott ablaknál ácsingóztunk kifelé. 
Azóta sem sikerült élőben látnom, hallanom Koncz Zsuzsát, de még a megyében is alig. 

Most végre november 4-én este 7-kor a Városi Sportcsarnokban lehetősége nyílik 1500 embernek, hogy 
megtekintse az örökifjú énekesnőt. 
A jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, ennyi főt tudunk biztonságosan leültetni és 
kultúráltan kiszolgálni. 
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében. 
Színvonalas fény és hangtechnika, maradandó élmény a Sportcsarnok küzdőterén, november első 
csütörtökének estéjén.  

Jegyek elővételben a Művelődési Házban kaphatók. 
Állítsuk meg együtt az időt, s utazzunk diákkorunkba vissza a ragyogó slágerek szárnyán. 
 

Adó ügyfélszolgálat Kunszentmiklóson 
 
2005. január 1-től a kunszentmiklósi Okmányirodában kihelyezett adóügyintézés lesz. Vörös Attila az 
APEH Bács-Kiskun Megyei igazgatója az általános leépítés ellenére egy fő áttelepítését vállalta 
városunkba. Ugyanúgy, mint az Okmányiroda, minden érdeklődő igénybe veheti szolgáltatásait, megyén 
belül és kívül egyaránt. Már eddig is jelentős volt a más megyéből érkezők érdeklődése irodánk iránt, 
vélhetőleg az „adópont” belépésével dömsödi, apaji, lacházi ügyfelek is megjelenhetnek a kistérségi 
érdeklődők mellett. 
Egyúttal várjuk olyan személyek jelentkezését, akik felsőfokú pénzügyi végzettséggel és adótanácsadói 
vizsgával, illetve gyakorlattal rendelkeznek. Egyelőre fél éves próbaidővel indul az iroda. 
Megfelelő ügyfélszám mellett az APEH igazgatója állandósítja a kunszentmiklósi adó ügyintéző 
státuszát. Reméljük a 2005-ös bevallásokban jelentős segítséget tud nyújtani ez az új szolgáltatás. 
A jelentkezőket a Polgármesteri Hivatal 1. szobájában fogadjuk október 30-ig. December 1-től betanítás 
Kecskeméten lesz, 2005. január 31-én indul a kunszentmiklósi működés. 
 

Bődi Szabolcs - polgármester 
 

 

F E L H Í V Á S  
 
Kunszentmiklós belvárosában 10 darab térfigyelő kamerát helyeztünk el, s ezzel megkezdődött a terület 
24 órás megfigyelése.  

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, aki ezen a területen áthalad, hogy a felvételeket 8 napig őrizzük. 

Ennek a felhívásnak törvényi kötelezettségünkből adódóan ez úton tettünk eleget. 
 

Önkormányzat 
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Események és vélemények 
Amikről a kormány nem szívesen beszél, vagy nagyokat hallgat… 

 
 

Egy év alatt 120-ról 180 ezerre 
nőtt az eladósodott családok 
száma.  
(Köszönhető ez annak, hogy a 
bankok kedvező reklámokkal 
hitelfelvételre ösztönzik a 
lakosságot. Az ígért alacsony 
kamat mellé azonban olyan 
fizetnivalók társulnak, melyekbe 
belerokkannak a családok.) 
 
A Világbank nagyon rossznak 
tartja a magyar pénzügyi 
gazdálkodást. 
 
Az új kormány programját 
emelkedő adók, emelkedő 
illetékek és megszűnő 
kedvezmények jellemzik. 
 
Az átlagos pénzromlás elérte a 
7,2  %-ot.  
(Ez egész Középkelet-Európában 
a legrosszabb adat.) 
 
A magyar állam szeptemberben 
újabb egymilliárd eurós hitelt 
vett fel. 
 
Mádi László leszögezte, hogy a 
mostani kormány két év alatt 
már 10 csapást mért az 
otthonteremtésre. A 
lakásépítés drasztikusan 
csökken. 
 
Németh Miklós a rendszerváltó 
politikus otthagyta az MSZP-t, 
mert veszélyesnek látja, hogy a 
Gyurcsány  Ferenc által 
fémjelzett irányvonal kerekedett 
felül a pártban. 
 
Bayer Zsolt szerint ameddig 
két értelmiségi arról 
diskurálhat, hogy Orbán 
Viktortól kell félteni a modern 

Magyar Köztársaságot, addig 
itt kommunizmus van. 
Penetráns, népgyűlölő és 
velejéig rothadt 
kommunizmus. 
 
Mindent felszámolnak és 
eladnak. Felszámoltak számos 
intézményt, felszámolták a 
hadsereg egységeinek nagy 
részét. Most felszámolják a 
nemrég még több tucat hajóból 
álló magyar tengeri flotta utolsó 
két hajóját , ugyanis eladják a 
PANNON SUN és a PANNON 
STAR magyar tengerjárókat is. 
Ezzel a nemrég még több tucat 
nagy hajóval működő magyar 
tengeri flotta is végképp 
megszűnik. 
 
A The Economist cikke szerint 
Kovács László a nyolcvanas 
években kommunista volt, a 
kilencvenes években hirtelen 
demokrata lett, most pedig 
újjászületett, mint Európa-
Uniós energiaügyi biztos, és 
mint a kormányt továbbra is 
háttérből befolyásoló 
eminenciás. Hiába a magyar 
politikában a kaméleonoknak 
(köpönyeg-forgatók, színe 
változtatók) megy legjobban. - 
olvasható a lapban. 
 
A pénzügyi tárca legutóbbi 
közlése szerint az államadósság 
több mint 40 %-kal nőtt a 
kormányváltás óta és az év első 
8 hónapjában csak a kamatokra 
629 milliárd forintot költött az 
állam. 
(Sajnos a magyar lakosságtól 
beszedett személyi jövedelemadó  
az utolsó fillérig a kamatok 

fizetésére megy el, tehát nem 
gyarapítja az országot.) 
 
Az Európai Újjáépítés és 
Fejlesztési Bank valamint a 
Nemzetközi Valutaalap 
hevesen bírálja a magyar 
gazdaságban uralkodó 
állapotokat. 
 
A TÁRKI közvélemény-kutató 
cég szerint egyre nagyobb a 
Fidesz előnye. 
 
A kormányprogram címe: 
Lendületben az ország. 
Megfigyelők véleménye szerint 
- lefelé csúszva a lejtőn - 
könnyű egyre nagyobb 
lendületet elérni. 
 
A 2002-es választásokkor 
fennhangon ígért ápolói 
hűségjutalmak kifizetése eddig 
nem valósult meg, Gyurcsány 
Ferenc kormányprogramjában 
pedig már nem is szerepel. 
 
Gémesi György (MDF) 
véleménye szerint az 
önkormányzatok forrás-hiány 
miatt vergődnek. Lamperth 
Mónika viszont azt állítja, 
hogy a jelenlegi kormány 
minden eddiginél többet tett az 
Önkormányzatokért. 
 
A jövő évi költségvetési 
javaslatból kitűnik, hogy a 
kormány 2005-ben az 
államadóság újabb 760 milliárd 
forintnyi növekedésével számol. 
 
KURIER című osztrák napilap 
szerint Gyurcsány Ferenc 
ingatlan spekulációval 15 
millió eurós vagyont halmozott 
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fel és így forintmilliárdos ex-
kommunista került a kormány 
élére. Ugyancsak KURIER 
szerint: Amióta a szocialisták 
átvették a kormányzást 
Magyarországon, a deficit 
folyamatosan nő a gazdaság 
pedig elveszítette vonzerejét. 
Gyurcsány Ferenc szerint 
viszont „Soha ennyi jövedelem 
a magyar emberek 
pénztárcájában nem áramlott, 
soha ennyivel nem nőttek a 
nyugdíjak.” 
 
Gyurcsány Ferenc 
kormányprogramja szerint 
jövőre jelentősen emelkedik a 
regisztrációs adó mértéke és áfa 
is járul hozzá. A vállalkozói 
engedély illetéke 100 %-kal, az 
útlevélé 50 %-kal, a forgalmi 
engedélyé 50 %-kal, gépjármű 
átírása 30 %-kal emelkedik. 
 
A KSH szeptemberi jelentése 
egyre romló makrogazdasági 
adatokat tartalmaz. 
 
A szocialisták nagy hangon 
bejelentett munkaidő 
csökkentési terve a Gyurcsány 
programból teljesen kimaradt. 
Tehát nem lesz 38 órás 
munkahét. 
 
Jövőre átlagosan 15 %-kal 
drágulnak autópálya matricák 
– állítja az INDEX. 
 
A DEUTSCHLAND rádió 
véleménye Magyarországról a 
következő: Mind gazdasági, 
mind politikai szempontból 
válság van Magyarországon. A 
kormánynak fogalma sincs, mit 
kellene tenni. Újabb és újabb 
megszorításokat vezetnek be, 
emelkedik a pénzromlás üteme, 
nő a munkanélküliség, a külső 
adósság és a költségvetés belső 
hiánya katasztrofálisan nő. A 

szegénység már a középréteget 
is érinti és a kormány fele annyit 
sem költ kutatásra, fejlesztésre, 
mint az Orbán kabinet. A 
beruházási kedv pedig 
megtorpant. 
 
Magyarországot terror-
cselekményekkel fenyegette 
meg az al-Kaida. Meglehetősen 
rossz politikának tűnik 
hazánkat terrorcselekmények 
áldozatának kitenni csak azért, 
hogy az Irakba küldött 
néhányszáz magyar katonával 
megpróbáljuk Amerika 
kegyeit keresni, főként annak 
tükrében, hogy a cserébe ígért 
magyar részvétel az iraki 
újjáépítésben is csak ígéret 
maradt. 
 
Hazánk gazdasági és politikai 
állapota olyan mélyre süllyedt az 
elmúlt két évben, hogy az olasz 
hírügynökség  már 
Magyarországot is a balkáni 
államok közé sorolja. 
 
Az európai zöldek 
vezérszónokai szerint Kovács 
László uniós meghallgatása 
sértő volt az európai 
parlamentre nézve. Kovács 
ugyanis nincs birtokában az 
alapvető ismereteknek sem. Az 
Energia Klub szerint 
képtelenség, hogy egy ilyen 
felkészületlen és hozzáértést 
nélkülöző embert küldött 
Magyarország európai 
biztosnak. Kovács uniós 
szereplése erősen rontja 
Magyarország megítélését. 
Példa nélküli módon Kovácsot 
újra a meghallgató bizottság 
elé idézték. 
 
Áder János szerint a Medgyessy 
kormány általi ígéretekből 185 
nem valósult meg és ezek a 
Gyurcsány-féle 

kormányprogramban  már 
nincsenek is benne. 
 
Szili Katalin 2003. 
szeptemberében azt találta 
mondani: „Addig lesznek 
botrányok a szocialista párt 
körül amíg a régi 
nomenklatúra a helyén 
marad.”. Jánosi György 
viszont azt mondta szeptember 
22-én: „Vissza kell térni a 
szocialista pártnak a 
baloldaliság eszméjéhez.”. Az 
eredmény: mindkettőjüket 
kiszorítják az MSZP 
vezetéséből.  (Helyük ott csak 
az egyetértőknek, a 
bólogatóknak van) 
 
A zöld szervezetek és 
környezetvédők nem értik miért 
ad a hatóság további 
engedményeket annak a cégnek, 
amely ötvenezer ember ivóvizét 
beszennyezte. 
 
Kedves szocialisták. 
Gyurcsány Ferenc az ellenzék 
elnökét éhes disznóhoz 
hasonlította. Botka 
polgármester pedig Orbán 
Viktort agresszíven ugató 
görbe lábú kutyának titulálta.  
(Ugye milyen intelligens és 
kultúrált ez MSZP-s stílus?) 
 
Szeptember 3-án Lendvai Ildikó 
frakcióvezető kijelentette „Az 
MSZP hadat üzen a 
szegénységnek.” 
(A szocialisták szegénység elleni 
küzdelmeit 40 éve jól ismeri az 
ország. A nyomorúságban élők 
különösen.) 
 
A kormány „áldásos” 
manipulációinak 
következményeként 
Magyarországon az 
autópályák építése kétszer 
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annyiba kerül, mint bárhol 
Európában. 
(Csak tán nem valakiknek a 
zsebébe jelentős plusz pénzek 
vándorolnak?) 
 
Újabb alkotmánysértés 
történt.  
Alapjogoktól fosztotta meg az 
önkormányzatokat a tisztelt 
Ház.  – állapította meg az 
Alkotmánybíróság. 
 
Kb. 10 % lakossági gázáremelést 
tart reálisnak a közeljövőben a 
Magyar Energiahivatal. 
 
A kormány felfügesztette a 
Balaton vízminőségét biztosító 
mederkotrásokat. Már erre 
sincs pénz. 
 
Eladják a Szegedi Pick Szalámi 
gyárat. Az üzem máris levélben 
jelentette be, hogy 450 dolgozó 
elbocsátását tervezi novemberig.  
 
A VPOP újabb 300 fő 
elbocsátásával számol. 
 

Baranya megyében november 1-
jével újabb 38 dolgozót 
bocsátanak el az 
egészségügyből. 
 
Három év alatt 850 fővel 
szándékoznak csökkenteni a 
Magyar Televízió dolgozóinak 
létszámát. 
 
Ha az EU hozzájárul a tervezett 
újabb 270 ezer tonnás brazil 
csirkeimporthoz, akkor 
Magyarországon e-szakmában 
mintegy százezer munkahely 
szűnhet meg. 
 
A DIEPRESSE szerint a 
MATÁV két év alatt 3750 
alkalmazottját teszi utcára. 
Igaz, hogy papíron 
Magyarországon 6 % körüli a 
munkanélküli, ugyan-akkor 
további félmillió embert már a 
munka-nélküliek 
nyilvántartásában sem 
szerepel. 
 
Újabb 90 munkahely szűnik meg 
a pécsi dohánygyárnál. 

 
Az elvtársi Kulturális 
Bizottság a szegedi szabadtéri 
játékok általuk kinevezett 
főigazgatója részére mintegy 
kétmillió forint jutalmat 
szavazott meg. 
 
Húszmillió forint elvtársi 
jutalom csak úgy. Budapesten  
hetente gyulladnak ki az 
autóbuszok, a járatok száma 
drasztikusan csökken, az utazó 
közönség elégedetlen. Az Orbán 
kormány évi ötven új 
autóbuszával szemben ez évben 
már csak 13 nullkilométeres 
buszt helyeztek forgalomba. Aba 
Botond a BKV vezérigazgatója - 
illetékes elvtárs - mégis 
húszmillió forint jutalmat kapott. 
Vajon miért? 
 
A MÁV szintén remekel, mert 
jövő évre 300 vasúti járatot 
szüntetnek meg. (Lehet, hogy 
valaki ezért is felvesz 20 millió 
forint jutalmat.) 

 
 
 

Nyugdíjas dáridó 
 
 
Ez év októbere a nyugdíjasok hónapja. Minden napja ünnep. 
Lesz itt költekezés, lesz itt dőzsölés, meg heje-huja, dínom-dánom. 
Ez - az idős (öregecskedő) emberekért fáradhatatlanul dolgozó, nagyszerű kormány ugyanis egy százalékkal 
emelte a nyugdíjakat. Nem tévedés – megismétlem: egy egész százalékkal (éves szinten) felemelték a 
nyugdíjakat. 
Igaz, hogy az ez évi pénzromlás már a hét százalékot is jócskán meghaladta és a nyugdíjak vásárlóértékének 
csökkenése ennél is több. Az is igaz, hogy ezt mind elveszítették a nyugdíjasok, de most kemény 1% -ot 
visszakaptak. 
Nekem leégne a bőr … . A kormány bőre nem ég. Az jó vastag. 
De semmi ok a búslakodásra – a választások közeledtével lesz majd újra ígérgetés orrvérzésig. Abból majd 
bőven jut megint a nyugdíjasoknak is.   
 
 
          Juhász László 
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Részlet Benyovszki Lajos székelykeresztúri polgármester a Szentmiklósi Napokon elhangzott beszédéből 

Tisztelt ünneplő közösség! Kedves kunszentmiklósi barátaink! 

   Nem az a fontos, hogy hol élünk, hanem egy a fontos, hogy mi van bennünk, a szívünkben, lelkünkben, a 
fejünkben, mi sugárzik a szemeinkből, mit őrzött meg ki-ki magának a Szent Istváni örökségből. 
Szent István óta változott a világ. Ezért Tamási Áron szállóigévé vált szavai jutnak eszembe „Azért vagyunk a 
világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. 
   Vagyunk, igen vagyunk, és addig vagyunk ameddig élünk. 
   A világon vagyunk. A széles nagy világon, benne a korban, benne az időben, jelen pillanatban a III. évezred 
elején. Létünknek célja, értelme, megvalósulása van. Ez a megvalósulás pedig abban gyökerezik, hogy valahol meg 
kell találnunk otthonunkat. Mi, magyarok, a szétdaraboltságban valahol otthon kell legyünk. 
   Ti, kedves kunszentmiklósi barátaim, a mai – régi szóhasználatban – csonka Magyarországon találtátok meg az 
otthonotokat. Nekünk, a határon kívül rekedteknek, nekünk, akik nem eljöttünk Magyarországról, akik nem 
elhagytuk Magyarországot, hanem Magyarország hagyott el bennünket, nekünk Erdélyben, azaz Romániában, 
Délvidéken, azaz Jugoszláviában, Felvidéken, azaz Szlovákiában rendeltetett az a hely, az a falu vagy város, az a 
tűzhely, ahol otthon kell lennünk, ahol meg kell találnunk az otthonunkat. 
   A ti valóságotok az anyaország magyar valósága. 
Mi, ama kinti, otthonról lemaradt hajlék lakói, az erdélyi nagy hegyek lábától megtépázott sorsú magyarként 
szemléljük a világot. 
   Más országban, más valóságban élünk, de egyaránt őseink földjén, a Szent István alapította hazában. 
   Illyés Gyula óta azonban tudjuk, hogy nekünk, a szétdarabolt haza magyarjainak, van egy közös hazánk „Haza a 
magasban”. Nem fizikai értelemben, hanem a lélek magasságában, a szellem magasságában. Ez a határokkal nem 
körvonalazható haza a mi kultúránk, anyanyelvünk, közös múltunk, közös vágyaink. Ebben a lelki hazában 
egyformán otthon vagyunk mind. 
   Önök is, mi is. És az a haza, ennek a hazának a megtestesítői, egyformán Szentek előttünk. 
   Szent a nyelv, amelyet édesanyánktól kaptunk. Ezért is neveztetik édes anyanyelvünknek. 
   Számotokra természetszerűen van, megadatott a nyelv, kaptátok, nem kell harcolnotok érte. Mi is kaptuk, de 
nekünk – Reményik Sándor szavaival élve – „Rózsafa mely hóban virul”. Fagy rágja, hó dermeszti, szél tépázza, de 
virul. Mi talán jobban érezzük, hogy ez milyen drága, milyen szent nekünk. Mert védelmeznünk kell. Mert 
küzdenünk kell érte, ki kell állnunk mellette. Mint ahogy az édesanyák kiállnak a veszélyben, kiszolgáltatottságban 
levő, űzött gyermekeikért. 
   És egyformán szent – nektek is, nekünk is. Balassi Bálint szava, Vörösmarty, Arany János, Petőfi, Ady, József 
Attila szava, vagy Bartók és Kodály dallamai. 
   S ha legszentebb igénket latolgatom, csak akkor jövök zavarba, ha azt hallom „Hazádnak rendületlenül légy híve, 
óh magyar!” 
   Melyik hazának? Annak, amelyik úgy van felrajzolva a térképre, hogy Románia, vagy annak, amelyik ott fenn 
lebeg a magasban szinte megfoghatatlanul, vagy itt lent, bennünk, a szívünkben, sajgó forrósággal. Egyelőre ez, 
csak ez van számunkra, amelyben magyarként otthonra leltünk, ez a haza a magasban. Csak ez. 
   Igen, az otthonainkat, a hazánkat szétdarabolta a történelem. De bárhogy is van, szeretnünk kell azokat! 
Szeretnünk kell, mert nekünk csak ez van. Ez a széttépett, szétdarabolt. Itt kell őriznünk a nyelvünket, a 
kultúránkat, itt kell őriznünk, ápolnunk a „szent érzést” a nemzethez való tartozás fájdalmasan szép, gyönyörű 
érzését. Nekünk fáj a magyarságunk, s ettől a fájdalomtól megerősödve, megtisztulva mondjuk: 
   Legyünk igaz magyarok, legyünk a nemzet hű fiai, bárhol is élünk. És érezzük, hogy akárhol is van az ember, 
otthon egyek vagyunk. Gyertek Erdélybe, menjetek Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára, Szerémségbe, a Mura 
vidékére vagy Őrvidékre, a másik hét ország, a másik hét magyar haza bármelyikébe, véreitekre fogtok találni ott. 
És tudjátok, hogy ama magasban levő haza mindnyájunké, mert itt, vagy ott, vagy bárhol a nagyvilágban, 
mindenütt összekapcsol bennünket közös múltunk – Szent István öröksége, s talán össze fog kapcsolni a jövőnk is. 
Ehhez a közös jövőhöz kívánok erőt és kitartást mindannyiunknak – önöknek itt az anyaországban, és nekünk is, 
akik a határon kívül élünk. 

Benyovszki Lajos 
Székelykeresztúr polgármestere 
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Béremelés: 6% 
 
Végre! A kormány rászánta magát, hogy újra rendezze (felzárkóztassa) a közalkalmazottak és 
köztisztviselők bérét. 2002-ben gavalléros, 50%-os alapbér emelés történt, ami ugyan valójában átlag s 
csak a kezdőknek és alapóraszámban tanítóknak volt ennyi. Ezt a kormány szeptembertől megemelte, s 
2002. december 31-ig fizette is. 2003 január 1-től az önkormányzatunknak kellett kinyögni azt a közel 
200 milliós plusz költséget. Ez, abban az évben 10 Széchenyi utcának megfelelő hosszúságú, 
aszfaltborítású utat jelentett volna. 2004-ben mind a felhalmozásban, mind a működésben súlyos 10 
milliók hiányában vágtunk neki az évnek. 
 
A kormány augusztusban újabb gusztustalan ötlettel állt elő. Aki januárban már betervezett 5% 
béremelést, az most pályázhat 1%!-ra. Tehát ha 30 milliót kiizzadtunk volna, kaphatunk 5 milliót. DE EZ 
NEM BÉREMELÉS, hanem EGYSZERI kifizetés. Megint ki-ki alapon mulatunk. A kormány kikéri, mi 
kifizetjük. Kár, hogy már 2003-ban gatyára vetkőztetett bennünket. 250 milliárd hiányzik az 
önkormányzatok támogatásából.  
2005-ben újra a legvédtelenebbek fosztogatása folytatódik, a társadalombiztosításé, az önkormányzatoké. 
Ehhez kell a bivalybőr. Nem csak a táskához… 

Bődi Szabolcs – polgármester 
 
 

 
Értékünk az Ember 

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 

 
A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Kunszentmiklósi Kirendeltsége 

tisztelettel meghívja az 
 

Európai Unió által támogatott Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program 
„A munkanélküliség megelőzése és kezelése” 

című 1.1 intézkedése keretében megvalósuló 
 

MÉRFÖLDKÖVEK, BIZTOS PONTOK 
Munkaerőpiaci programnyitójára 

 
A rendezvény időpontja: 2004. október 20. 1000óra 

A rendezvény helyszíne: ÁMK Klubterme  (Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.) 
 

Program: 

10:00 óra Köszöntő 

„Mérföldkövek, biztos pontok” 
megyei program ismertető 

Kirendeltségi alprojekt ismertetése 

Állófogadás 
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-szponzorált oldal- 

Kevesek reménye – sokak félelme… 
 

ELKEZDŐDÖTT  A  GYURCSÁNY  KORSZAK 
 

A magyarországi baloldal hatalomra jutását követően sokféle korszakot átéltünk már, úgymint: Rákosi, Kádár, 
Grósz, Horn, Medgyessy korszakokat - hogy csak a legemlékezetesebbeket említsem. Az ország akkori és jelenlegi 
állapotát nézve egyik sem volt kimondottan sikertörténet, de majd most…! 

Megérkezett ugyanis  minden bajok orvoslója, a baloldal megmentője és reménysége, aki olyan  nagyszerű 
dolgokra készül, amelyekkel úgy, de úgy fellendíti majd ezt az országot, hogy csak na. Az illető neve: Gyurcsány 
Ferenc, foglalkozása: saját vagyont „építő” milliárdos (jelenleg mellékesen Magyarország miniszterelnöke is). 
Úgyszólván semmiből került elő erre az igen nagy és embert próbáló feladatra az önmagát dinamikusnak,  
határozottnak és felettébb őszintének bemutató ember. 

Na és? Kérdezhetnénk Horn Gyula szavaival - de nem tesszük. Ehelyett inkább gondolkodóba esünk. 
Mostanság, magyarok néhány országverő vihart már átélt százezrei töprengenek el azon, hogy vajon milyen is 

lesz ez a már sokadik - szocialistának nevezett „korszak”. Nagyon valószínű, hogy meglehetősen rövid lesz.  
Aligha tart ki 2006-ig. Baljós jel ugyanis, hogy emberünk gyors, diadalmas, ám illegitim hatalomra jutását 
leginkább a baloldal legbelsőbb bugyraiból sugárzó félelmek árnyékolják be.  

Új miniszterelnökünk még alig kezdte el „lendületesen” lengetni a karmesteri pálcát, máris egyre nagyobb a 
bizonytalanság a párton belül. Egyre többek szájából hallani, hogy csak a hatalomba beágyazódott, vezető szerepet 
betöltő, vagy egyéb zsíros állásokat birtokló szűk réteg, valamint a mindig a győzteshez dörgölődők hosszú és 
edzett nyelvű csapata hiszi és állítja, hogy Gyurcsány Ferenc a legmegfelelőbb ember. A párton belüli többiek: a 
baloldali alternatívok, a felvilágosultabbak, az inkább szociáldemokrata félék, a nagyjából eurokonformok, a 
magyar érzelműek, a háttérbe szorítottak, a kegyvesztettek, valamint az ifjabb generáció zöme és természetesen a 
külső szimpatizánsok nem elhanyagolható része is erős ellenérzéseket táplálnak, sőt félelemmel viseltetnek az új 
kormánnyal és annak vezetőjével szemben. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy akkor hát miért szavaztak egy emberként Gyurcsányra a parlament baloldali 
tagjai közül azok is, akiknek erős kétségeik vannak?!  Csak!!!  Mert „meggyőzték” őket. Az efféle „meggyőzés” 
eszközeit azonban alighanem hiába keresgélnénk a „Demokrácia eszköztára” című fejezetben.  

A nyilvánosság előtt szereplő pártemberek is gyakran csupán színlelt nyugalma és erőltetett mosolya nem ritkán 
a színfalak mögötti kellemetlen, a párt egésze szempontjából igencsak veszélyes „mocorgásokat” igyekeznek 
palástolni, s egyben a toldozáson, foldozáson is átvilágló csúnya repedéseket takargatni. 

Egyes csoportok szerint Gyurcsány padlóra fogja küldeni az MSZP-t. Legyengíti, erkölcsileg és morálisan tovább 
lazítja, majd szétveri a pártot. Ezen a véleményen van több más ismert politikus mellett például Csintalan Sándor,  
a szocialisták volt alelnöke is.  

Olyan véleményeket is hallani néha, hogy Gyurcsány afféle MSZP-s torgyándávid, vagy hogy a József és az 
Ibolya nevű pártszétverő hurrikánok már elvonultak, de máris közeleg a Ferenc. Az előbbiek kártételeit már 
ismerjük, az utóbbira pedig - szokás szerint – megint csak nem vagyunk felkészülve. Csak annyit gyanítunk róla, 
hogy ez most a másik parton is pusztítani fog. 

Mások attól tartanak, hogy a politikához alig értő Gyurcsány „határozott, dinamikus”, ám kellőképp át nem 
gondolt döntései magát az országot is padlóra küldik 

Nem kevesen vannak azon a véleményen, hogy az új „nagyember” tulajdonképpen a háttérben az SZDSZ 
szekerét tolja és a választásokra is a szabad demokratákat szándékozik helyzetbe hozni az általa szétdúlt  MSZP 
romjain. Ugyanakkor ezzel ellentétes vélemények is közszájon forognak, melyek szerint Gyurcsány éppen az 
SZDSZ mohóságának féken tartását tűzte ki céljául. 

Az is elhangzik olykor, kisebb- nagyobb úgymond „kódolt” összejöveteleken, hogy az új miniszterelnököt 
egyáltalán nem érdekli sem a párt, sem pedig az ország sorsa, így aztán a hirtelen és könnyedén megszerzett magas 
tisztségét leginkább önös célokra fogja felhasználni, hatalmi, politikai és vagyoni téren egyaránt. Tudja ugyanis, 
hogy a baloldal jelen gyengeségeit kihasználva most úgyszólván bármit megtehet. De azzal is tisztában van, hogy 
kevés idő áll rendelkezésére - ezért sietni, kapkodni fog. Érdekes, de veszélyes időszakra készülhetünk. 

 
 



   A mi ügyünk 

 8 

-szponzorált oldal- 
Sokakban vált ki félelemmel vegyes nemtetszést az is (a párt hitelét és jövőjét féltve), hogy a miniszterelnök 

nyilvános szereplései, mint például: Gyurcsány futása, Gyurcsány fagylaltozása, Gyurcsány a tehenek között, stb., 
de főleg ezek tálalási stílusa a médiában, nem kevés emberben rossz emlékeket hoznak a felszínre. Az efféle 
népszerűsítés könnyen nőheti ki magát olyasmivé, amik a történelem nagy diktátorait lengték körül. Legutóbb 
például Ceausescu uralkodott, majd bukott bele csúfosan népének ilyenfajta elemekkel feltüzelt „rajongásába”. 

Ezek a baloldalon belüli különböző platformok és csoportok, vagy azok tagjainak külön- külön véleményei, 
félelmei, de van egy nagy közös félelmük is. Ami pedig nem más, mint az, hogy miközben ez a milliárdos 
„munkásember” demokratikus eszközökkel alighanem semmit sem tud majd kezdeni az egyre egységesebb és 
egyre erősebb jobboldallal, aközben nagyvonalú kormányzási stílusával és a politikai gyakorlatának 
hiányosságaival viaskodva, úgy összekuszálja majd a baloldalt, hogy akarva-akaratlan Orbán Viktor amúgy is 
valószínű miniszterelnökségét teszi végképp bizonyossá, akár kétharmados többség erejéig.  

A polgári oldalon sem ismeretlen az a vélemény, mely szerint a beígért, illetve máris zajló „lendületes 
kormányzás” nem tervezett, kellemetlen hozadékai is hozzájárulnak majd a jobboldal további erősödéséhez. Szinte 
bizonyos ugyanis, hogy a kezdeti balos eufóriát követő állapot a kijózanodás lesz. Ezért tehát – Hajrá 
Magyarország, hajrá magyarok és hajrá Gyurcsány Ferenc! 

Érthető ez a sokféle vélemény, a sokféle elvárás. Éppúgy, mint a sokféle félelem, hiszen Gyurcsány Ferenc nem 
más, mint az a bizonyos „messziről jött ember”, aki „azt mond, amit akar” és persze azt ígér, amit akar. Megteheti, 
mert kevesen ismerik. Gyors és vitatható meggazdagodásán és pártbéli múltján kívül szinte semmit nem tudni róla. 
Emberileg legalábbis eddig, keveseknek(se) sikerült igazán kiismerniük. 

Számomra azonban az a legvalószínűbb forgatókönyv, melyről csak igen körülményesen és nagy odafigyeléssel 
lehet picinyke információmorzsákhoz jutni. (Már csak emiatt is ez a legvalószínűbb változat.) Ezen igen kevesek 
által ismert és hétpecsétes titokként őrizni próbált forgatókönyv szerint Gyurcsány Ferenc nem más, mint most még 
mentőangyalnak álcázott leendő áldozat. Áldozat a szó szoros értelmében, merthogy 2005 tavaszáig neki kell majd 
elvinnie az MSZP összes balhéját az idei megroggyant költségvetéstől, a már általa beadott jövő évi teljesíthetetlen 
költségvetésen át az eddigi, de főként a várható drasztikus megszorításokig. Ő lesz az, akire rákenik majd az 
áremeléseket, az eladósodást, az ország lecsúszását, a gazdaság állapotát, stb. és talán még azért is felelőssé teszik 
majd, hogy egyáltalán merészelt megszületni.(Bajban, vészhelyzetben jócskán láttunk már példát a váratlan elvtársi 
hátba döfködésekre)  

A majdan minden bajok okozójának kikiáltott és kellőképpen meghurcolt Gyurcsányembert követően a 
hatalomba makulátlan figurákat tolnak majd előre a pártot háttérből még akkor is irányító nagy öregek és ezek a 
patyolat tisztának látszó múlttal kifényesített díszletemberek nagyon fognak vigyázni, hogy a 2006-os 
választásokig tartó már nem túl hosszú időszakban kizárólag a választópolgároknak tetsző dolgok történjenek e 
hazában. Mindegy milyen áron. Ugyanis tisztában vannak vele, a bábukat mozgató „veteránok”, hogy vagy 
nyernek 2006-ban, vagy nagyon nagy árat fizetnek azért, amit ebben a négy évben műveltek ezzel az országgal.  
Vigyázat (!) - mert ez csak egyik szála a nagy alapossággal kidolgozott választási stratégiának.   

Csakhogy ebben a Gyurcsánynak (az INDEX szerint régi tanára által következetesen Gyurcsányinak) nevezett 
fickóban több van ennél. Őt nem lehet csak úgy félreállítani. Ebbe a majdani akcióba jó néhány „nagy” elvtársnak 
bele törhet a foga. Sőt, magának az egész pártnak is bele törhet. Amibe egyszer a mi Ferencünk belekapaszkodott – 
legyen az vagyon, hatalom, népszerűség, vagy bármi más – azt egykönnyen nem ereszti el.  

Amúgy  új emberünk „lendületes kormányzása” ellenére úgy tűnik, hogy a helyzet változatlan. 
A csillogóbb csomagolás és a határozott keménység láttatása mögött ugyanaz van, mint ami eddig is volt. Az 

MSZP belsejéből jövő tiltakozásokat sem hallva meg, a haza maradék javainak kiárusítása folytatódik, sőt 
felgyorsulni látszik. Újabb hiteleket vesz fel az ország és továbbra is az ígérgetések uralják a mindennapokat.  

Kormányprogramjában például Gyurcsány miniszterelnök a lehető legszélesebb rétegeknek ígérte, hogy szinte 
minden vágyukat meg fogja valósítani. Magyar ember még ekkora ígéret hegyeket nem látott. Az ígéret lista 
címszavakban is legalább húsz oldal. No persze mindent csak úgy általános formációban, úgymint: megvalósítására 
törekszünk, támogatjuk, szándékunkban áll, igyekszünk, el akarjuk érni, folytatjuk, kiemelten kezeljük, 
felgyorsítjuk, átcsoportosítunk, biztosítjuk stb.. Tehát szinte semmi számon kérhető konkrétum – csupán 
semmitmondó ígéret özön bele a képünkbe és mindez olyan mennyiségben, hogy csupán töredékének 
megvalósítása esetén is kijárna Gyurcsány Ferencnek minimum egy szentté avatási ceremónia.  
Tehát remény, rácsodálkozás, hit, bizonytalanság és félelem egyaránt lakója most e megcsonkított kicsiny hazának. 
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-szponzorált oldal- 
A pillanatnyi helyzetet, a baloldal dilemmáit, a pártot már-már szétfeszítő erők tehetetlenségét talán az az 

egyébként mélyen elkötelezett elvtársi ember érzékeltette a legjobban, aki nemrég egy vidéki rendezvény 
szünetében a következőket találta mondani: „Feri megválasztásával alighanem zsákbamacskát ajándékoztunk 
magunknak Merthogy ember nincs ma az országban, aki meg tudná jósolni, hogy mit fog tenni párttal, országgal, 
néppel, ez az alig ismert, kiszámíthatatlan fickó. Mi még bízunk, de félünk is. Egyrészt bízunk, hátha előbb-utóbb 
mégis valami jó mászik elő abból a zsákból - ugyanakkor fogalmunk sincs mit teszünk majd, ha mégsem. Másrészt 
félünk, mert fennáll a veszélye, hogy Gyurcsány megválasztásával egy újabb kormányválság gyorsan sarjadó 
magvát ültettük el. Márpedig e cikluson belül még egy ilyen eseményt ez a párt már nem bírna ki. Az a nap minden 
bizonnyal a jelenleg is betegeskedő MSZP haláltusájának kezdetét jelentené.” 

           Juhász László 
 

Bizony – bizony… 
 

Bizony, bizony zavarosak a dolgok errefelé. 
Míg más népek fejlődnek, töretlenül haladnak előre – addig mi civakodunk, büntetünk árkokat ásunk.  
Kiárusítjuk a hazánkat, nyomorúságot küldünk polgárainkra. 
Pártoskodunk, pereskedünk, eladósítjuk magunkat. 
Javainkat elkótyavetyéljük védelmünket, biztonságunkat leépítjük.  
Hadseregünket szétzavarjuk, országunkat idegenekre bízzuk, népünket eláruljuk.  
Kívül rekedt magyarjainkat eltaszítjuk. 
Maradék katonáinkat mások érdekeiért harcolni küldjük messzi földekre és mindezen gaztettek összességét pedig - mi 
politikának nevezzük.             
Mi a békés élet helyett történelmet írunk 
Mi ezer éven át mindig történelmet írtunk – népünk lassú felmorzsolódásának történelmét...  
De nekünk ez nem volt elég.  
Nem volt elég Mohács, Arad,  Doberdó, Isonzó…  Nekünk Trianon  kellett, és a Don-kanyar. 
Majd Szálasi testvér és Rákosi elvtárs is. 
No meg kommunizmus és annak mindenféle nevű folytatása - is.  
De még ez sem volt elég, mert nekünk mindig történelmet kell csinálnunk. 
Mi nem tudunk s  tán nem is akarunk leszámolni ellenségeinkkel. 
A nemzetet pusztító belső ellenséggel sem.  
Csak a szánkat jártatjuk, miközben hol ezek, hol azok, hol meg éppen amazok taposnak, nyúznak, irtanak bennünket. 
Mi hosszasan és jó nagyokat siránkozunk, de tűrjük sorsunkat bénán. 
Mi nem akarjuk végleg kivívni a szabadságot.  
Nekünk mindig kell ellenség - az a jó, ha külső és belső is van egyszerre. 
Ha nincs - hát keresünk magunknak. 
Nekünk úgy kellett Afganisztán és Irak is, mint egy falat kenyér. 
Az al-Kaida meg pláne. 
Mert mi boldogulás helyett is történelmet akarunk írni. 
Mi nemzeti egységet kiáltunk, de híján vagyunk az összefogásnak… 
Mi civakodó nép vagyunk… Mi magyarok vagyunk! 
Sokat háborúztunk idegenekkel, de legfőbb ellenségeinket magyar anyák szülték… mitől majd 
szemlesütve jártak, vagy belehaltak szégyenükbe, 
mert sehogy sem értették – gyermekik 
hogyan s mitől fajoztak így el. 
Hús a húsukból, vér a vérükből… a  nemzet ellensége lettek.  
Anyáik, apáik ellensége…majd gyermekeik, unokáik ellensége is. 
A haza pusztítóit és kisemmizőit saját véreink segítették sokat és segítik ma is.  
Mi pedig tűrtük, tűrjük és tán az idők végezetéig is tűrni fogjuk… 
Mert mi magyarok vagyunk. 
           Juhász László 
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a mi ügyeink…� 
 
Tisztelt kunszentmiklósi Polgárok! Új rovattal jelentkezünk, melyben az Önöket foglalkoztató kérdésekre 
válaszolunk. Minden hónapban négy olyan témakör kerül terítékre, melyekkel kapcsolatosan a legtöbb 
kérdés érkezett. 
 
1. Városkapu (Bermuda háromszög): 

- Milyen pénzből épül és miért nem másra költi az önkormányzat ezt a pénzt? 
- 2.895.000,- Ft önkormányzati önrész és 26.062.000,- Ft pályázat útján elnyert állami támogatás. A 

megnyert pályázati összeg céltámogatás, más beruházásra nem használható fel, csak park 
megvalósítására. 

2. Térfigyelő rendszer: 
- Az önkormányzat milyen munkálatokat folytat a villanypóznákon? 
- 7.597.000,- forintos hitelből, 10 kamerából álló térfigyelő rendszer kiépítése folyik, mely 

bármikor tovább bővíthető. Reményeink szerint üzembe helyezése után csökken a 
közterületeinken elkövetett bűncselekmények száma. 

3. EDDA koncert: 
- Miért kellett fizetni a koncertért, amikor eddig minden rendezvény ingyenes volt? 
- Ez a kérdés megosztotta a szervező bizottságot is. A rendezvény költségvetése behatárolt keretek 

között mozgott, ezért a rendezvény színvonalának megtartása miatt kénytelenek voltunk a 
koncertre belépődíjat szedni. Az Edda együttes a fellépést 1.115.500 forintért vállalta. A 
koncertből származó bevétel 1.496.000 forint. A fennmaradó összeget felhasználtuk a rendezvény 
többi programjainak finanszírozására. 

4. Bíróság: 
- Lesz-e új bírósági épületünk? 
1. Az Önkormányzat jelképes összegért – 1000 forintért – biztosított építési területet az új bírósági 

épület számára. 
2. Az Építési Hivatal 2004. júliusában kiadta az építési engedélyt.  
3. Az építkezés elindítása már nem önkormányzati hatáskör.  

 
Tisztelt Olvasó! Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel Önben városunkat érintő közügyekben, 
kérem, jutassa el hozzám. 
 

Tisztelettel: 
           Bábel Péter 
 

 
F E L H Í V Á S  

 
Kérjük, hogy az Alszegi temetőben lévő 2-3-4 temetési hely számú „Édesanyánk” feliratú sír 
hozzátartozói szíveskedjenek a KÉSZ Kht. irodáját felkeresni. 
Jelentkezni lehet munkaidőben 7-16 óráig személyesen a Kossuth L. u. 54. szám alatt vagy a 76/550-244-
es telefonszámon. 
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KÖSZÖNET A SZENTMIKLÓSI NAPOK TÁMOGATÁSÁÉRT  

A Szentmiklósi Napok szervező bizottsága nevében, mint főszervezők Lesi Árpád, Vassné Kelemen Ágnes, Bábel 
Péter megköszönjük a vállalkozóknak, akik támogatták rendezvényünket, az ÁMK Művelődési Központnak és a 
fellépő művészeknek a rendezvény színvonalas lebonyolításához nyújtott segítségüket. 

TTÁÁ MM OOGGAA TTÓÓII   LL II SSTTAA   

Főtámogatók: 
AREVA Hungária Kft. 

Ferenczi Béla – KIP Kft. 
Juhász László Cukk Halcsali Készítő Vállalkozás 

Komáromi István Egyetértés MGTSZ. 
TEMAFORG Kft. 

Támogatók: 

ABBÁZIA PIZZÉRIA Tihany 
Anikó 

Alföldi Attila vállalkozó 
Árkádia 

BÁCSVÍZ Rt. 
Baski László vállalkozó 

BB Divat 
Bobek Zsuzsa vállalkozó 

Bolváry Security 
BORING 2000. Bt. 

COSINUS GAMMA Kft. 
Czinkóczi Vilmos 

Csepregi Károlyné vállalkozó 
Csereklei Márta vállalkozó 

Data Comp Bt. 
Dr. Jakab László 

Duna Autóház Skoda 
márkakereskedés 
Dunakenyér Rt. 

DUNAPENT AUTÓ Kft. 
DUÓ Kft. 

É – VITAMIN 
EL – SZER 2000. Kft. 

ÉLBER Kft. 
ELEKTROMARK Bt. 

ETALON Bt. 
Fábián András vállalkozó 

Fájintos Kft. 
Fa-tányér Bt. 

First Sun Kft – Kínai Beijing 
üzlet 

Gajár János vállalkozó 
Gecze és Társa Bt. 

Gergő László vállalkozó 
Gulyás Trans 

Hajdú Tibor vállalkozó 
Halom Bt. 

Háziasszonyok Boltja 
Hingyi János vállalkozó 

id. Szőke Ferenc vállalkozó 
J és V Kft. 
Jáger Kft. 

Janovics Balázs vállalkozó 
Józan Sándor vállalkozó 

Katolikus Egyház 
Kecskés Antal vállalkozó 

Kecskés és Társa Fafeldolgozó Kft. 
KÉSZ Kht. 

Kisbojtár Étterem 
Kiskunsági – Coop Rt. 

Kobra Állatpatika 
Koloszár József vállalkozó 

Konczi Trade Kft. 
Kreisch Mihály vállalkozó 

Kun Bálint vállalkozó 
Kunatom Kft. 
Kustár Gazda 
Lesi Árpád 

Lesi Árpádné 
Ludányi András vállalkozó 

Majoros Katalin fodrász 
Márfi Tünde cukrász 

Márkus Csaba vállalkozó 
Matics Lajosné fodrász 
MEDI VERDIKT Kft. 

Mokaszin Butik 
MOL Rt. 

Németh Gábor vállalkozó 
Night City Club 
NIPTEX Kft. 

Nyúl János vállalkozó 
Olaszica Bt. 

OTIS Bt. 
OTP Bank Rt. 

Pákász Étterem 
Páli Norbert vállalkozó 
Páli Sándor vállalkozó 
Pappné Snóbel Tünde 

vállalkozó 
Pentacolor Kft. 

PFADT Kavicsbánya 
Photo Hall 

Pipitér Büfé 
Református Egyház 

Rizman Tiborné vállalkozó 
Rózsa presszó 

Sebestyén István vállalkozó 
SIKK Üzletház 
Suzuki Barna 
Sz és J Kft. 

Szabadszállás és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

Szabó Jónás vállalkozó 
Szabó László vállalkozó 

Szent Miklós Fogadó 
Szent Miklós Gyógyszertár 

Szerencsejáték Rt. 
Szőke Ferenc vállalkozó 
Szőke Zoltán vállalkozó 
Takács Ferenc vállalkozó 
Takács Zoltán vállalkozó 

TEMAKUN Kft. 
Terményker 

Téti Margit vállalkozó 
TITÁN Bt. 

T-FON 2000 Kft. 
Törőcsik Ernő vállalkozó 

TRIDENT Kft. 
Turóczi és Tsa. Bt. 

Zala Dávid vállalkozó 
100 Ft-os Bolt Damjanich utca
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A Bűnmegel őzési Bizottság ülésér ől 
 
2004. október 4-én a Rendőrkapitányság épületében a Bűnmegelőzési Bizottság megtartotta soron következő 
ülését. Az ülésen jelen volt a bizottság minden tagja: Dinnyésné Mészáros Irén, Vassné Kelemen Ágnes, Mayer 
József alezredes úr, dr. Szilágyi László, Hajdú Antal, Alács Sándor, Kreisch Mihály elnök. Jelenlétével megtisztelte 
ülésünket Bődi Szabolcs polgármester úr, Nagy János jegyző úr. 

Elsőként Mayer József rendőrkapitány úr a legutóbbi ülés óta eltelt időszakot értékelte, tájékoztatta a bizottságot a 
fontosabb eseményekről: 
A legfrissebb adatok alapján tavaly ilyenkor 480 bűncselekmény volt, idén ez a szám 287-re csökkent. A személy 
elleni bűncselekmény kategóriában szintén csökkenés van, a tavalyi 19-el szemben az idén 12. A közlekedéssel 
kapcsolatos bűncselekmény 18 történt az idén, ez szinte azonos a tavalyi adatokkal, a városhoz képest nagy szám, 
de ez átlag alatt van. Államigazgatási bűncselekmény száma az idén 5. Hivatalos személy elleni erőszak tavaly 1 
volt, az idén 2. Közrend elleni bűncselekmény tavaly 50 történt, most 89. Az emelkedés oka az, hogy ebbe a 
kategóriába tartozik a közokirat hamisítás és az okirattal való visszaélés. Az okirattal való visszaélésnél a hamisított 
adás-vételi szerződésekre kell gondolni. A garázdaság száma, ha nem is sokkal, de 2-3-al csökkent. A vagyon elleni 
bűncselekmények száma tavaly 339 volt, ez most 150-re csökkent. Azonban ez most várhatóan emelkedni fog, mert 
van valaki, akinek jó pár ügyben még számot kell adnia és van egy fiatalkorú csapat is, akiknek még bíróság elé 
kell állnia. 
A kapitány úr megemlítette, hogy az Áldozatvédelmi Iroda létrehozása ügyében már felvette a kapcsolatot az 
illetékesekkel. Keresik az iroda helyét. Hetente egy alkalommal erre kiképzett kolleganőt tudnának 2 órában 
alkalmazni. Az iroda feladata az lenne, hogy az áldozattá vált állampolgároknak segítséget nyújtson, hova tud 
fordulni, nem csak jogi, erkölcsi, hanem anyagi szempontból is. Itt szerepelnek pályázati lehetőségek is. A másik 
dolog az Ifjúságvédelmi Előszolgálat létrehozása. Ez abból állna, hogy egy egyenruhás rendőr az intézmények 
pedagógusait bevonva, ellenőriznék a városnak azon részeit, ahol az iskolába járni nem szerető gyerekek 
meghúzódnak. 
A közlekedésbiztonságra való nevelés is nagyon fontos dolog. A kívülállónak azonnal szemet szúr, ami ennek a 
városnak a közlekedésével kapcsolatban tapasztalható. A város szervezetéből adódóan szűkek az utak. Az átlagtól 
nagyobb a kerékpár forgalom. Hiába van kerékpár út azt nagyon kevesen használják. A kerékpárosok a közlekedési 
jelzőtáblákat, szinte kivétel nélkül figyelmen kívül hagyják. A város közlekedési kultúrája azt mutatja, hogy 
teljesen mindegy hol közlekednek, a kerékpárnak van elsőbbsége. Kerékpáros baleset nem történt.  
Végül a kapitány úr megköszönte a polgárőrség hatékony segítségét, együttműködését a rendőrség munkájában. 

Ezután Hajdú Antal a Polgárőr Egyesület elnöke hozzászólása elején fontosnak tartotta, hogy naprakész 
információkkal rendelkezzenek, mert csak úgy tudnak gyorsan reagálni az eseményekre. Közel 12 szervezet 
segítségére számítanak a bűnmegelőzésben, javasolja bevonni a Szülők Egyesületét is. Elmondta, hogy a statisztika 
csak azt az adatot tartalmazza, amit bejelentenek. Az apróbb ügyek is borzolják a lakosság kedélyállapotát. Az 
állampolgári bejelentéseknek nagyon fontos szerepe van. Viszont szeretné, ha a bizottság tagjaihoz is érkeznének 
bejelentések, mert akkor ők közvetlenül tudnák a rendőrség felé jelezni.  
Tisztelettel kéri a lakosságot, hogy a Szomszédok Egymásért Mozgalom, ami jelenleg 120 családnál működik, 
tovább bővülne. 
A továbbiakban Bődi Szabolcs polgármester úr jelentette a bizottságnak, hogy a térfigyelő rendszer műszaki 
átadására e hét pénteken sor kerül, amely nem lesz túl ünnepélyes, a rendszer gyakorlatilag szolgálatba áll. 

Továbbiakban szóba került a tanyagondnoki rendszer létrehozása, mely együttműködne a védőnőkkel, 
családsegítőkkel, szociális gondozókkal. Fontosnak tartja a bizottság, hogy széleskörű figyelem irányuljon ezekre a 
tanyán élő emberekre, mert egyedül potenciális áldozattá válhatnak. 

Az ülés kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult. Ezt követően Mayer József bemutatta a 
Rendőrkapitányság épületét, amely a legmagasabb európai normáknak is megfelel, de bizonyos területeken jelentős 
létszámhiánnyal küzd. 
 
          Kreisch Mihály 
         Bűnmegelőzési Bizottság elnöke 
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Egyéb Városi Hírek 
 

- A Képviselőtestület legutóbbi ülésén áttekintette a költségvetésben eltervezett, eddig megvalósult 
beruházásokat: Diószegi Emlékház felújítása, Liszt Ferenc utcai lakásfelújítás, az uszoda területén 
karbantartási munkálatok végrehajtása, Rákóczi úti iskola homlokzat-felújítása, Bartók Béla út építése 
befejeződött, szeméttelep támfalának építése folyamatban van, a Mentőállomás tervei elkészültek, 
ÁMK klímaberendezése beszerelésre került, az ÁMK Művészeti Iskolának fazekaskorong, videó 
keverő, fénymásoló, fotónyomtató került beszerzésre. 

 
- A testület úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utca 60. sz. alatti ingatlan bérbe adja az olasz érdekeltségű 

Manufatture Rit-mo Kft.-nek. 
 
- A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Virágh Gedeon Szakközépiskola részére biztosítja a 

pályázathoz szükséges önrészt. 
 
- A képviselőtestület elfogadta a Hoffman Építőipari Rt-től a Virágh Gedeon utcára vonatkozó útépítési 

ajánlatát és az útépítést az utca teljes hosszára megrendeli. 
 
 

Az októberi és novemberi a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság által kidolgozott 
munkaterv alapján ezen munkálatok fognak városunkban megvalósulni: 

• Virágh Gedeon utca teljes aszfaltozása 
• Szabadság utcai járda teljes felújítása (20 éves probléma) 
• Tasskertesi Általános Iskola Bocskai utca felöli részén járda szakasz építés kezdődik 
• Tasskertesi temető Szabadság utcai bejáratánál parkoló kialakítása illetve a Kölcsey utca felöl 

Németh László vállalkozó segítségével a bejárat felújítása. A Madách utcai közkút áthelyezése a 
temető területére. 

• Kis utca, Liszt Ferenc utca, Móra Ferenc utca, Vörösmarty utca, Honti Lajos utca szilárd 
burkolatú felújítása elkészül 

 
Ezen kívül 250 db lombos fa, 50 db rózsatő és 200 db árvácska kerül kiültetésre a város területén. 
Az érintett lakosokat megkérjük, hogy a kiültetett virágokat ne vigyék haza saját kertjükbe. 

Köszönettel: 
 Lesi Árpád - VTMB elnök 

 

II. Országos Birkafőző Verseny 
 

A II. Országos Birkafőző Verseny Szervező bizottsága ez úton köszöni a zsűri tagjainak munkáját. 
Külön köszönet Kévés Sándor önzetlen segítségéért! 

Zsűri tagok: 
Benyovszki Lajos – Székelykeresztúr 

polgármestere 
Peter Gilly – Blumberg Baráti Kör elnöke 
dr. Naszvadi György – Kunszentmiklós 

díszpolgára 

Tóth István 
Kustár István 
Fábián András 
Márkus József 

 
Köszönjük! 
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Szociális Bizottságok Kistérségi szinten 
 
   2004. október 13-án került összehívásra városunkban a Kistérség Szociális Bizottságainak találkozója. 
A helyi Szociális Bizottság tagjain kívül jelen voltak Szabadszállás, Tass, Kunpeszér, Apostag, 
Dunavecse és Szalkszentmárton képviselői, továbbá a helyi Munkaügyi Központ képviselője, az 
Egészségügyi Központ vezetője, Családsegítő Szolgálat vezetője és a KÉSZ Kht. igazgatója. 
Alács Sándor a helyi Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy az ülés célja megosztani egymással a 
tapasztalatokat, ezáltal összetett képet alkotni a kistérségben élők szociális helyzetéről és az 
önkormányzatok szociális területein végzett munkájáról. Pár vitaindító kijelentést intézett a megjelentek 
számára. 
   Első témaként a helyben elég sok problémával küzdő szociális bérlakások helyzete. Sajnos vannak 
olyan bérlők, akik nem fizetnek lakbért. Az elmúlt pár hónapban megemelte az önkormányzat a bérleti 
díjakat, amely ezáltal is kedvező a bérlő számára. A környező településeken szociális bérlakások csak 
elvétve vannak, hisz sajnos mindenhol gondot okoz az ezzel járó többlet költségek finanszírozása.  A 
helyi bizottság azon az úton szeretne eljárni, hogy mindent megtesz az állampolgárért, ebből adódóan a 
kötelezettségeket is be szeretné hajtani. Mindenki tudja, hogy az önkormányzatok gazdasági helyzete 
nehéz és szűkös, ami várhatóan a 2005-ös évben sem lesz könnyebb, tehát ezekre a bevételekre is 
szüksége van az önkormányzatnak.  
   A második kérdéskör a munkahelyteremtéssel volt kapcsolatos. Hogyan tudnak fellépni a környező 
településeken azokkal a személyekkel szemben, akik egyáltalán nem akarnak elhelyezkedni és helyette 
segélyekből, illetve a munkanélküli járadékból kívánják a megélhetésüket biztosítani. Valószínűnek tartja, 
hogy ez nem csak helyi probléma.  
   Végezetül egy nagyon fontos kérdés került megtárgyalásra az Egyesített Szociális Intézménnyel 
kapcsolatban. Jelenleg városunk tartja fenn ezt az önkormányzat tulajdonában lévő intézményt. Bábel 
Péter képviselő úr felszólalásában megjegyezte, hogy Kistérségi szintű összefogásra volna szükség az 
intézmény fenntartásához, hisz nemcsak a helyi lakosok veszik igénybe az Otthon szolgáltatásait, hanem 
a környező települések is. Ezzel szemben csak a mi önkormányzatunktól kap támogatást. A fent említett 
problémákkal kapcsolatban a jelenlévő kistérségi képviselők véleménye megosztott.  
Bencze András a szabadszállási Szociális Bizottság elnöke pontról-pontra elmondta észrevételeit a saját 
településére vonatkozóan, ami a környező településekre nézve is sok hasznos információt nyújtott. Az 
Egyesített Szociális Intézménnyel kapcsolatban támogatta Bábel Péter képviselő úr nézeteit, és jelezte, 
hogy kezdeményezni fogja a szabadszállási polgármesternél, illetve hivatalánál a problémát, mert valóban 
szükség van az összefogásra a kialakult helyzet megoldása érdekében. 
Természetesen ez az összefogás nem csak ebben az esetben volna fontos, hanem az összes helyi, illetve 
Kistérséget érintő problémák megoldásában. Mindenképpen szükséges a lakosság együttműködése ahhoz, 
hogy a város elinduljon a fejlődés útján. 
       
          Alács Sándor SZB elnök 

 

Köszönet! 
 
Tisztelettel megköszönjük a sok segítséget, amit rendezvényünk lebonyolításához adtak. Bődi Szabolcs 
Polgármester Úrnak, dr. Balogh Lászlónak a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének, Bíró Károlynak a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés tagjának, vállalkozóknak, magánszemélyeknek és mindenkinek aki segített! Külön 
köszönet Sértő Róbertnek és munkatársainak, hogy a termálfürdő strandját biztosították részünkre 2004. augusztus 
21-ére az I. Rokkantnyugdíjas és Nyugdíjasok Országos Találkozójára, amely nagyon jól sikerült. 

Rokkantnyugdíjasok 
    Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
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Ajándék az óvodásoknak 
 
Nagy öröm érte szeptember 1-én a tasskertesi óvodásokat. A Tass-Kertesi Óvodáért Egyesület egy új csúszdával 
ajándékozta meg a gyerekeket. Mint az egyesület elnöke és az óvoda vezetője szeretném megköszönni, először 
azoknak a szülőknek és volt szülőknek, akik az egyesület tagjai és tagsági viszonyuk fenntartásával lehetővé teszik, 
hogy működjön az egyesület. Azoknak is akik adójuk 1%-át az egyesületnek ajánlották, ugyanis a múlt évben 
befolyt összegből lett vásárolva a játék. Természetesen a város Képviselőtestületének is köszönöm az egyesület 
részére nyújtott támogatást. Nagy segítségünkre volt az ütéscsillapító kialakításánál Kurdi János és a Vízmű 
dolgozói, Nagy Gábor vállalkozó, aki elhordatta a kimarkolt földet. Nagyon nagy köszönettel tartozom Szabó 
Jónásnak, aki a kiásott gödröt gyöngykaviccsal töltette be és még bányahomokot is hozatott az óvodának. Így az 
egyesületnek csak a játék árát (200.000,- Ft-ot) kellett kifizetni, minden más ajándék volt a gyerekeknek.  
Hálás köszönet mindenkinek! 
         Fekete Sándorné 
          Tass-Kertesi Óvodáért Egyesület elnöke 

              3 sz. Óvoda vezetője 
 

Gyógyszertári ügyelet 
 

2004. 10.11.-10.15. (hétfő-péntek) Tass          08:00-21:00 óráig 
         Szabadszállás 00:00-24:00 óráig 

2004. 10. 16. (szombat) Kunszentmiklós-Magyar Korona 12:00-14:00 óráig 
2004. 10. 17. (vasárnap) Kunszentmiklós-Magyar Korona 08:00-13:00 óráig  

Nyitva tartás: 
Magyar Korona Gyógyszertár    Szent Miklós Gyógyszertár 
(Kálvin tér 10.)      (Rákóczi út 1.) 
hétfő-csütörtök 07:30-16:30     hétfő-péntek 08:00-18:00 
péntek    07:30-16:00     szombat        09:00-12:00 

Koncz Zsuzsa koncert 
a 

Kunszentmiklósi Miklóssy János Sportközpontban 

2004. november 4-én 1900 órai kezdettel. 

Jegyek korlátozott számban kaphatók!!! 

Elővétel az Általános Művelődési Központban 1.500Ft, 

helyszínen 1.800Ft áron. 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 76/351-344 

Jegyek rendelhetők a következő faxszámon és e-mailen:  

76/351-040 

kunszent@axelero.hu 
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A Miklóssy János Sportközpont (Kunszentmiklós, Marx tér 1/E) 

meghirdeti bérbeadásra Sportcsarnokának büféjét 

vendéglátói tevékenységre 

kizárólagos értékesítési joggal. 

 
• A büfé 14 m2 nagyságú, víz, villany, ki van építve. 

• Az árusítás feltételei: 
1. Nyitva tartás: iskolai tanévben hétköznap reggel 8-tól, délután 2-ig, minden hétközi és hétvégi 

sport-, és egyéb rendezvényen. Tanítási szünetben szintén a sport-, és egyéb rendezvények 
alkalmával. 

2. Az üzlet elhelyezkedéséből adódóan, TILOS SZESZES ITALT ÁRUSÍTANI: 
- a bajnoki-, a kupa-, valamint a nemzetközi mérkőzések kezdetét megelőző egy órától a mérkőzés 

befejezését követő egy óráig terjedő időszakban; 
- diáksport-egyesület és iskolai sportkör foglalkozás ideje alatt. 
(4/1997. Kormányrendelet, I. 22.) 
3. Bérleti díj: 16.000,-Ft+áfa/hó. A bérleti díj az intézmény kihasználtságának arányában kerül 

megállapításra. 
4. Bérleti időtartam: 2004. december 1-től, 2006. június 15-ig. 
5. Az árusításhoz szükséges eszköz biztosítása, valamint az engedélyek beszerzése a vállalkozó 

feladata. 

• A pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 15 napon belül, az Intézmény 
vezetőjéhez. 

• Több jelentkező esetén versenytárgyalás 2004. november 5-ig, kiértesítéssel. Ha a nyertes pályázó 
az adott időszakon belül felmondja a bérleti szerződést, akkor a versenytárgyaláson résztvevő 
pályázók (a licitálás sorrendjében) előbérleti jogot kapnak. 

• Bánatpénz 35.000,- Ft, mely a jelentkezéssel egyidejűleg a Kunszentmiklós Város Polgármesteri 
Hivatal pénztárába fizetendő be. A bánatpénz a befizetendő bérleti díjba elismerésre kerül. 

 

Információ: (06)-30/3495-885 

 
A József Attila Művelődési Ház 

felnőtt  színjátszó kört  
szervez  

Szabolcsi Erzsébet vezetésével 
megbeszélés időpontja: 

 2004. szeptember 29-én (szerdán) 18 órakor lesz az ÁMK-ban 
 

A foglalkozáson a részvétel ingyenes! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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�   Szüreti felvonulás és bál   � 
 

A Kunszentmiklósi Hagyományőrző Néptánccsoport 2004. október 9-én Jótékonysági Szüreti bált 
rendezett. A kis csapatunk a Gyöngyösbokrétára épülve maradt fent. 2000-ben egyesületté alakult. A 
jelenlegi formáját 2004-ben érte el. Csoportunkban 63 táncos lábú személyt tartunk nyilván, az óvódás 
korosztálytól egészen a felnőtt korúig. E kis csapat vezetője Izsák Zoltán. 
Mint minden évben az idén is nagy számú közönséget vonzott magával a szüreti felvonulásunk, melyen 
72 szereplő volt jelen.  

A sort szamárháton az öreg csősz vezette körbe a városon, őt követte 21 csősz pár, virágokkal 
feldíszített hintókon, a beöltözött cigány és csikós táncosok, végül a zenekar kocsija zárta a sort. 
Szereplőink helyszíni érkezését, 8 lovas csikós ostor csapkodása jelezte. Az utcán lévő táncaink 
nézőközönségét, a kormosnak beöltözött gyerekek riogatták. Felvonulásunk végét az esti bál követte, 
melyen Selyem Zsigmond és zenekara közel 600 vendégnek húzta a talpalávalót. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevőnek, táncosnak és azok szüleinek és minden 
egyes támogatónak, akik segítették e hagyományokban gazdag jótékonysági szüreti bál létrehozását. 

 
Támogatóink: 

 
Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, Bődi Szabolcs polgármester, Képviselőtestület; 

Suba étterem: Mészáros Istvánné; ÁMK; Rendőrkapitányság; Polgárőrség; Kincses Ékszerbolt; 
id. Koloszár József és neje; Baranyi Pékség; Lambéria Kft. Kecskés család; Vonzerő fehérnemű üzlet; 

Állatkereskedés; Fábián Kázmér; Márfi Tünde cukrászda; Drink bár; K és P Kft. Zöldségbolt; 
22-es Önkiszolgáló Tasskertes; Juhász Halcsali; Gergely Csaba; Virág üzlet: Kovácsné Bobek Zsuzsanna; 

Virág üzlet: Duzmathné Sós Ica; T-Fon Kunszentmiklós; Háztartási Bolt; Herczeg István fodrászat; 
Baranya Lajos; Fotogén Műterem: Somogyi György; 100 Ft-os Bolt. 

 
 
 

Tisztelt Nép! 
 
Köszönetük és tiszteletük, szüreti mulatságban aktív szereplésükért. Jószág, ember, szereplők, mindent 
megtettek, szemet, lelket gyönyörködtető jó hangulatért és látványért. 
Hagyományőrző tevékenységükhöz erőt, egészséget, hosszantartó jókedvet kívánok. Maradjon meg 
növény és jószág szeretetük.  
Egészséges, boldog, békés jövőt hozzá! 
 
 
Ezt a levelet kaptam egy kunszentmiklósi állampolgártól, aki a jót is meglátja városunkban. Ezúton én is 
szeretném megköszönni a Hagyományőrző Néptánccsoportnak és minden egyes résztvevőnek a 
színvonalas szüreti rendezvényt. 
 
       Tisztelettel: 
          Lesi Árpád 
           képviselő 
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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 

 

 

 
2004. október 4-t ől minden hétf őn  

17.30-TÓL FELNŐTT TÁRSASTÁNCOKTATÁS 
 INDUL AZ ÁMK-BAN. 

A TANFOLYAM DÍJA 
1000,-FT/F Ő/HÓ 

a táncokat tanítja: 
MIHÓ DIÁNA 

Jelentkezni az ÁMK Műv. Házban személyesen, vagy a 76/351-
344 TELEFONSZÁMON lehet. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A tanfolyamot csak megfelel ő létszám esetén tudjuk 
elindítani! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztőségi hírek: 

A Mi Ügyünk c. ingyenes városi laphoz bárki hozzájuthat a következő helyeken: 
 

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 Petró Imre (gumijavító műhely) 

Termény Kereskedelmi Kft. (Rákóczi F. út 59.)  
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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 

 

2004. október 23-án, szombaton 
09.00 órától 

az ÁMK nagytermében emlékezünk meg az 
 

1956-os Magyar Forradalom 

és 

Szabadságharc 

48. évfordulójáról 
 

Ünnepi beszédet mond Bődi Szabolcs  polgármester. 

Az ünnepi beszédet követően az ÁMK diákjainak  műsorát láthatjuk. 
Felkészítő tanár: Kácser Györgyi  

Majd a Virágh Gedeon Szakközépiskola  előadása következik 
Felkészítő tanár: Polgár Sándorné  

Ezt követően a Baksay Sándor Református  Kollégium  műsora zárja 
az ünnepséget az ÁMK-ban. 

Felkészítő tanár: Szabolcsi Erzsébet  
 

A megemlékezést 10.30 órakor az Alszegi temető előtt felállított kopjafa 
megkoszorúzásával zárjuk. 

 
Hontalanság Hitvallása 

 
Hontalan vagyok,  

mert vallom, hogy a gondolat szabad, 
mert hazám ott van a Kárpátok alatt 

és népem a magyar. 
 

Hontalan vagyok 
mert hirdetem, hogy testvér minden ember 
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer 

mindenki, aki jót akar. 
 

Hontalan vagyok 
mert hiszek jóban, igazban, szépben. 
minden vallásban és minden népben 

és Istenben, kié a diadal. 
 

Hontalan vagyok 
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet 

és maradok ez úton, míg csak élek 
töretlen hittel ember és magyar. 

Wass Albert 
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� Őszi Kupa 2004. � 
 

90-es korcsoport: 
 
Résztvevő csapatok:  Kunadacs 12 fő 
   Szalkszentmárton         15 fő 

Miklósi GYFE       12 fő 
Eredmények:               Miklósi GYFE – Kunadacs                5:1 
               Szalkszentmárton – Kunadacs   5:1 
               Szalkszentmárton – Miklósi GYFE    0:1 
 

1. Miklósi GYFE /Szobodek Zsolt, Tóth Richárd, Mendi Attila, Sztakó Tibor, Márkus József, 
Banyák Gyula, Kévés Sándor, Kelemen Adrián, Márkus Norbert, Kónya János, 
Pálfi András, Csiklya Csaba, Döme Tibor, J. Tóth Barnabás, Kovács Milán, edző: 
Hegedűs Sándor/ 

2. Szalkszentmárton 
3. Kunadacs 

 
Különdíjak:  Szobodek Zsolt /legjobb kapus/ Miklósi GYFE; Kovács Ádám / legjobb mezőnyjátékos/ 

Szalkszentmárton; Kévés Sándor /gólkirály/ Miklósi GYFE 
 

95-ös korosztály: 
 
Résztvevő csapatok:  Lajosmizse V.L.C.     10 fő 
   Kunadacs  10 fő 
   Miklósi GYFE I-II.  15 fő 
 
Eredmények: Miklósi GYFE I.- Kunadacs  1:1 
  Miklósi GYFE II. – Lajosmizse  1:12 
  Kunadacs – Lajosmizse   0 : 3 
  Miklósi GYFE I.- Miklósi GYFE II. 11: 0  
  Miklósi GYFE I. – Lajosmizse   3 : 3 
  Miklósi GYFE II. – Kunadacs   0 : 6 
 

1. LajosmizseV.L.C 
2. Miklósi GYFE I. / Szemes Sándor, Kelemen Csaba, Hingyi András, Szűcs Tamás, Beszedics 

Tamás, Ájpli Mihály, Janovics Sándor, Szilágyi László, Amrus Lambert, 
Horváth Lukács, Szemes Mihály, Kiss Márk, Bábel András, Szemes László, 
edző: Lovász Sándor./  

3. Kunadacs 
4. Miklósi GYFE II.  

 
Különdíjak:  Sápi László / legjobb kapus / Kunadacs; Kiss Richárd /legjobb mezőnyjátékos/ 

Lajosmizse V.L.C.; Szemes Sándor /gólkirály/ Miklósi GYFE I. 
 

Köszönet az Önkormányzat ISB hathatós támogatásáért! 
Külön köszönetet mondunk a szülőknek az önzetlen segítségükért! 


