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PICUR VÁR CSALÁDI NAPKÖZI 
szép körülmények között, új helyen várja a kisgyerekeket. 

 
Augusztusban elköltözött a családi napközi a Virágh Gedeon utca 30. sz. alatti 
családi házba. Játékra, pihenésre, étkezésre egyaránt kultúrált, gyermekbarát 
környezetet alakítottunk ki. Bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
számára tudunk nyugodt, szeretetteljes felügyeletet biztosítani. Egész napra, fél 
napra, alkalmilag – szülők igényeinek megfelelően – vehető igénybe a 
szolgáltatás. Meg tudjuk oldani az esti, hétvégi nyitva tartást is. Havonta 1 
alkalommal nyílt napot tartunk, ahol az anyukák és gyermekek közösen 
játszhatnak. 

Különleges, egyedi igényeket is igyekszünk kielégíteni. 

Nyolc hónapos működésünk alatt 15 kisgyermekes szülőnek nyújtottunk 
segítséget azzal, hogy biztonságban, jó körülmények között hagyhatta 
kisgyermekét. 

Jöjjön el hozzánk és személyesen meggyőződhet róla, milyen a PICUR-VÁR 
CSALÁDI NAPKÖZI. 

Gondozónőink Asztalos Jánosné, Erzsi és Tóth Gézáné, Zsófi várják Önt és 
kisgyermekét. 
A családi napközi működtetője a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások 
Egyesülete. 
 

Támogatóink a Phare Nők munkaerő-piaci re-integrációja program, a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és Kunszentmiklós Város 

Önkormányzata. 
 

EDDA 
Péntek este 19 órai kezdettel 

MAKRAI PÁL, GERGELY ÉVA 
Tűzijáték 

BALÁZS FECÓ 
Szombat este 
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X. SZENTMIKL ÓS NAPOK  PROGRAMJA 

2004. szeptember 10. (péntek) 

12.00  TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓK FOGADÁSA  

14.00 –18.00  KUNSZENTMIKLÓS BAJNOKA: sportvetélkedő Helyszín: Miklóssy János 
Sportközpont 

14.00  ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS: Helyszín: Kálvin tér 

17.00  ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ: Beszédet mond: Bődi Szabolcs polgármester 
 Orgonahangverseny Előadó: Dinnyés Soma Helyszín: Református templom 

18.30 MADARAS LÁSZLÓ GRAFIKUSM ŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK  
 MEGNYITÓJA 
 „TERMÉSZETES FORMÁIM… -  
 … DIGITÁLIS SZÍNVILÁGOM” CÍMMEL TÓTH EDINA  
 FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 
 Helyszín: ÁMK 

19.00 SZENTMIKLÓSI NYUGDÍJAS BÁL : zene, tánc, tombola (belépő: 400Ft/fő) 
 Helyszín: ÁMK 

19.00  EDDA KONCERT Helyszín: Uszoda 

2004. szeptember 11. (szombat) 

8.00-tól:  ZENÉS ÉBRESZTŐ: A Kunszentmiklósi Zeneiskola Fúvós Zenekarának 
részvételével. Helyszín: Szabadtéri Színpad és városszerte 

8.00-20.00: BESZÉLGETÉS BALOGH JÓZSEF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL ŐVEL 
 Helyszín: A rendezvények területén 

9.00  XVIII. KONTI JÓZSEF BIRKÓZÓ EMLÉKVERSENY 
 Helyszín: Miklóssy János Sportközpont 

8.30 –13.00  II. KUNSZENTMIKLÓSI BIRKAF ŐZŐ VERSENY Helyszín: Kálvin tér 

9.00-tól  X. SZENTMIKLÓSI KUPA Női kispályás labdarúgó torna 
 Helyszín: Epreskerti sportpálya 

9.00 – 17.00  ILONCSUK SZABADCSAPAT – ÍJÁSZAT – BEMUTATÓJA 
 Helyszín: Uszoda területén 

9.30  V. BEGE MÁRTON SAKK EMLÉKVERSENY Helyszín: ÁMK 

11.00–17.00  GYERMEK LOVAGOLTATÁS Helyszín: Uszoda területén 

10.00 TASSKERTES: VASÚT UTCA- RÁKÓCZI ÚTI PARK ÁTAD ÁSA 

10.00 –12.00  GYEREK PROGRAMOK 
 10.00 „Sicc” című mesejáték előadása Kemény Henrik közreműködésével 
 Helyszín: Szabadtéri színpad 
 11.00 Zeneképzelet - zenés műsor gyerekeknek. Helyszín: Szabadtéri színpad 

10.00 – 14.00  „JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA” Kovács György és zenekara 
 Helyszín: Kálvin tér 

10.00 –tól  ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ MÓZES ALBERT EMLÉKÉR E 
 Helyszín: Baksay Sándor Református Gimnázium 

10.00 – 18.00  KÉZMŰVES PROGRAMOK GYEREKEKNEK  Gyöngyfűzés, arcfestés, henna 
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 Helyszín: ÁMK mögött 
10.00  ÖREG MOTOROSOK TALÁLKOZÓJA 
 Helyszín: Kenyérbolt mögötti sportpálya 

10.00  LOVAS, HINTÓ, HUSZÁR FELVONULÁS 
 Helyszín: a város területén, indulás az uszodától 

13.00 – 14.00  KUNSZTÁR VERSENY HELYEZETTJEINEK FELLÉPÉSE 
 Helyszín: Szabadtéri Színpad 

14.00 BIRKAFŐZŐ VERSENY ÉS A „GONDOS GAZDA, RENDEZETT PORTA”  

 VETÉLKED Ő EREDMÉNYHIRDETÉSE 
Parlagfű mentesítési akció tárgynyeremény sorsolása Helyszín: 
Szabadtéri Színpad 

14.00-tól  ÖREG MOTOROSOK FELVONULÁSA 

11.00 – 18.00  ULTI BAJNOKSÁG Helyszín: Szentmiklós Fogadó 

13.00  HUSZÁR ALAKI BEMUTATÓ Helyszín: Kálvin tér 

14.00 – 17.00  VERSENYTÁNCOSOK PÁROS BEMUTATÓJA 
� Kecskeméti Lánchíd utcai iskola sporttánc csoportja 
� Kecskeméti Kán-kán csoport 
� Violin Művészeti Iskola bemutatója 
� Alex Moore tánccsoport egyesület versenytáncosai 
� Kiskunlacházi alapfokú művészeti iskola tánccsoportja 
� Kunszentmiklósi tánccsoport 
NÉPTÁNC BLOKK 
� Hagyományőrzők és az ÁMK művészeti iskola tánccsoportja 
� Székelykeresztúri Pipacsok együttes 

 Helyszín: Szabadtéri Színpad 

15.00  BÚVÁRBEMUTATÓ PRÓBAMERÜLÉSSEL 
 Helyszín: Miklóssy János Sportközpont 

15.00-tól:  ÖKÖRSÜTÉS Helyszín: Sportpálya területén 

16.00-tól: LOVAS – ÍJÁSZ BEMUTATÓ Helyszín: Uszoda területe 

18.00  KUNOKÁK EGYÜTTES FELLÉPÉSE Helyszín: Szabadtéri Színpad 

19.00 – 20.00  GERGELY ÉVA ÉS MAKRAI PÁL ELŐADÁSA 
 Gergely Éva: Részletek a Gyönyörű vagy Magyarország és a Karády dalok  
 című lemezeiről 
 Makrai Pál: Részletek az István a király, az Egri csillagok, a Jézus 
 Krisztus Szupersztár és a Hair című rockoperákból 
 Helyszín: Szabadtéri Színpad 

20.00  DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS A MAGYARSÁG MEGMARADÁSÁÉR T  
 DÍJAK ÁTADÁSA Helyszín: Szabadtéri Színpad 

20.15  BALÁZS FECÓ KONCERT Helyszín: Szabadtéri Színpad 

22.00  TŰZIJÁTÉK Helyszín: Sportpálya (ÁMK mögött) 

22.20  UTCABÁL Helyszín: Szabadtéri Színpad 
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2004. szeptember 12. (vasárnap) 

9.00  NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA TORNA 
 Helyszín: Miklóssy János Sportközpont 

9.00  ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

9.30  SZENTMISE A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

11.00  TŰZOLTÓ BEMUTATÓ Helyszín: Kenyérbolt mögötti sportpálya 

13.30 – 18.00 ERŐSEMBER VERSENY Nick Árpád részvételével Helyszín: ÁMK sportpálya 

18.30 TRIANON CÍM Ű FILM VETÍTÉSE 
Megnyitja: Koltai Gábor rendező Helyszín: ÁMK előadóterem 

20.30  X. SZENTMIKLÓSI NAPOK ZÁRÁSA 
 Zárszót mond: Bődi Szabolcs polgármester 

 
 
 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK : 
(Szombat, Vasárnap) 

 
VIRÁGH KÚRIA KIÁLLÍTÁSAI:  

Felső-Kiskunság természetrajza és történeti kiállítás 
 Trianon kiállítás 

Diószegi Balázs Munkácsy díjas festőművész tárlata a felújított Diószegi emlékházban 

 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: 
Madaras László grafikusművész kiállítása 

Tóth Edina fotókiállítása: „Természetes formáim” címmel 
„Amit a kábítószerről tudni kell” Bűnügyi és rendőrség történeti múzeum kiállítása 

Káposztás János: Magyar termékek 

VIDÁMPARK - Steingruber Pál 
Helyszín: ÁMK Sportudvar 

KÉZM ŰVES BEMUTATÓ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR 
Helyszín: Fűzfasor 

 
 

M INDEN ÉRDEKL ŐDŐT SZERETETTEL VÁR KUNSZENTMIKLÓS VÁROSA !
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AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖRTÉNT … 
Események és vélemények, melyekről a kormány nem szívesen beszél vagy nagyokat 

hallgat 
A Pénzügyminisztérium már 
nem is titkolja, hogy újabb 
„bokros” csomag vár ránk. 
Hirtelen 200 milliárdot kell 
bevasalni. Minden területen 
megszorítások, az 
intézményeknél 5 % 
kötelező megtakarítás, 
leépítések stb.. 
(Ez óhatatlanul tízezrek 
elbocsátásával jár a 
közszférában. Ráadásul a 
kormány által ígért 6 %-os 
köztisztviselői béremelés 80 
%-át megint az 
Önkormányzatokkal 
fizettetik ki. A már eddig is 
végletekig kizsigerelt 
települések ezt szintén csak 
létszámleépítésekkel tudják 
megoldani) 
 
Budapesten 75 %-kal 
szándékoznak emelni a 
parkolási díjat. 
 
Egyre többen követelik a 
„haláladó”-nak nevezett 
nagyon magas örökösödési 
illeték módosítását. 
 
Az egész Európai Unióban 
Magyarország az, ahol az 
átlagjövedelmeket is a 
létező legmagasabb 
kulccsal adóztatják. 
 
Szakértők szerint az idén a 
tavalyihoz képest is jobban 
romlik a szegények 
helyzete. Már ez évben 
eddig is 850 Ft havonkénti 
átlagjövedelem emelkedést 
1000 Ft többletkiadás terhel 
(KSH).  
(Nem csoda, hogy 
Medgyessy Péter 
kijelentette, „Lejárt a jóléti 
államok ideje.”.) 
 

Nyolcvanmilliós kötbért 
engedtek el egy cégnek 
Szombathelyen.  
(Naná, hogy szocialista 
képviselő cégéről van szó.) 
 
Egy új rendelkezés szerint a 
karambolos autók javítására 
kiutalt biztosítási összeg is 
adóköteles. 
(Akkor mi értelme a 
biztosításnak, hiszen csak a 
kár felét fedezi.) 
 
Júniusi adat szerint újabb 
317 milliárd forinttal n őtt 
az államháztartás hiánya. 
 
Egyes kivételezett cégeknek 
nem kell 
társadalombiztosítást 
fizetniük. 
(Hű de nehéz kitalálni, hogy 
vajon milyen kötődésű 
cégekről van szó…) 
 
A MALÉV-nál szuper 
bulival ünnepelték meg 
(próbálták feledtetni) 130 
dolgozó elbocsátását. 
 
A KSH szerint 
Magyarországon háromszor 
gyorsabban romlik a pénz, 
mint az EU -ban. 
 
A kiköt ők után eladják a 
folyami áruszállítást is. 
(Ez újabb 30 elvesztett 
munkahelyet jelent.) 
 
A Vajdaságban (Szerbia) 
folyamatosan zajlanak a 
magyarverések és a magyar 
zászlók égetése is 
napirenden van. 
(A magyar kormány nem 
sokat tesz.) 
 

A kormány tömeges 
elbocsátásokból kívánja a 
megmaradók bérét emelni. 
 
Megyeri Dávid cikkében 
arról ír, hogy komoly 
veszélyt jelent, hogy a 
Posztkommunista pártok 
szociáldemokrataként 
hirdetik magukat. (Tudjuk) 
 
A Medián szerint a Fidesz 
20 %-kal vezet az MSZP 
előtt. 
 
A szakszervezetek 
tiltakoznak az ellen, hogy a 
beígért adócsökkentést 
leépítésekből, 
elbocsátásokból 
finanszírozza a kormány. 
 
Az ORFK belső 
tanulmánya szerint a 
bűnözői szervezetek, a 
maffia alakulatok szépen 
felosztották maguk között 
az országot és kapcsolataik 
már az államigazgatás és 
rendvédelem szintjéig 
érnek. 
 
Matolcsi György véleménye 
szerint a magyar 
gazdaságból egyszerűen 
kilopták a biztonságot. 
 
REUTERS arról ír, hogy a 
legújabb felmérések 
szerint a magyar diákok 
Orbán Viktort nevezték a 
legnépszerűbb magyarnak 
és Medgyessy Pétert 
minden idők legrosszabb 
magyar 
miniszterelnökének. 
 
Elbocsátja 93 dolgozóját az 
Arvit Hűtőipari Rt. 
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A Fitch nemzetközi 
hitelminősítő lesújtó 
véleménnyel van a magyar 
gazdaságról. 
 
A Fidesz 20-ról 22 %-ra 
növelte előnyét a 
szocialistákkal szemben. 
 
Medgyessy munkaidő 
csökkentési ígéretét már a 
napirendről is levették. 
 
A kormány két év alatt 9 
alkotmánysértő törvényt 
hozott. 
 
A Fidesz szerint pártállami 
időket idéz, hogy az MSZP 
„Politikai Bizottságot” hoz 
létre. 
 
Egyes pékek bevallották, 
hogy az úgynevezett barna 
kenyér nem teljes őrlésű 
lisztből készül, hanem 
malátával van megfestve. 
 
A nagy dirrel-dúrral 
meghirdetett parlagfű-
mentesítéstől a kormány 
egyszerűen elvonta a 
pénzt. (Az ügy már az 
Alkotmánybíróság előtt 
van.) 
 
Kiskunfélegyházán 10 
hónap felfüggesztett börtönt 
kapott állatkínzásért egy 
férfi. 
(Az” emberkínzó” 
hatóságok és az emberkínzó 
rendeletek kitalálói vajon 
mennyit kapnak?) 
 
Tarjányi Péter szerint nem 
gyakorol nyomást a 
kormányra a baloldali 
tőkésekből álló gazdasági 
reformklub (GRK). Bár 
nem sikerült 
elképzeléseikkel áttörést 
elérniük. 

(Ebben az egészben csak a 
megnevezés az érdekes: 
„baloldali tőkések”. Röhej.) 
 
A kormány a mentősöknek 
tett ígéretét sem teljesítette. 
 
A KSH legújabb adatai 
szerint magas az infláció és 
tovább növekszik a 
magyar államadósság. 
 
Egyes szocialisták szerint is 
tarthatatlan, hogy jelenleg 
harminchatféle adónem van 
a jogszabályokban. 
 
Az év végén a cseh és a 
lengyel katonák is el 
akarják hagyni Irakot. 
(A magyarok természetesen 
maradnak.) 
 
Eladják a Malévet. 
(Szép jövő: a Magyar 
Nemzeti Légitársaság kínai 
tulajdonban.) 
 
Sokak véleménye szerint 
Budapest koszos, büdös, az 
utak járhatatlanok, egyes 
kerületek lakhatatlanok. 
(Tudja ezt Demszky Gábor 
is. Valószínűleg ezért is 
költözött ki a városból 
Budakeszire.  Hogy még 
távolabb legyen a saját 
maga által létrehozott 
koszfészektől, két tengerparti 
ingatlant is vásárolt az 
Isztrián, és egy jól fizető 
brüsszeli állást is kiharcolt  
magának.) 
 
A statisztika szerint 
Magyarországon az 
átlagkeresetek az uniós átlag 
20 %-át is alig érik el. Az 
53.000,-forintra emelt 
minimálbér vásárlóértéke 
1,9 %-kal csökkent ebben az 
évben. 
 

A Bolyi Állami Gazdaság 
szocialista képviselők 
érdekeltségébe került. 
 
Ságvári Endre dicséretével 
és egyéb írásaival Hiller 
István új életre kelti a 
tudományos sztálinizmust. 
(Elemzők véleménye.) 
 
Szeptember elejétől 
papírkorlátozás lesz a 
parlamentben. 
(A hadikommunizmus 
idején volt ilyesmi.) 
 
Idén rendkívül olcsó a búza. 
A félelmetesen magas 
energiaárak miatt azonban 
drágább kenyérre 
számíthatunk a pékek 
szerint. 
 
A munkaügyi tárca a 
foglalkoztatottság 
bővítéséről beszél, a KSH 
szerint azonban az idén 
30.000-rel kevesebb a 
munkahely, mint egy éve. 
(Bizonyára jó érzés 
összevissza hazudozni.) 
 
A pénzügyőrök 6 %-os idei 
béremelését is 
elbocsátásokból kívánja 
fedezni a 
pénzügyminisztérium. 
 
Az Unió hiába kérte, hogy 
kommunista 
pártkatonákat senki ne 
küldjön uniós posztra, a 
kormány mégis a 
legkommunistább 
elvtársat, Kovács Lászlót 
küldi. 
Teszi ezt a kormány annak 
ellenére, hogy Kovács 
elődje, Balázs Péter az 
uniós pénzek elosztásában 
fontos posztot birtokolt, 
ugyanakkor Kovács 
Lászlónak ezt a posztot 
nem adják meg, helyette 
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egy, Magyarország 
szempontjából  közömbös 
beosztást kap. 
( Nem számít, mennyit veszít 
az ország.  Lényeg az, hogy 
Kovács elvtársnak jó helye 
legyen.) 
  
A jelenlegi kormány  bukása 
után haladéktalanul ki kell 
tüntetni a most bevezetett 
standolási törvény kitalálóját 
(a vendéglátósok napi plusz 
1-2 órát igénybe vevő 
szeszesital statisztikája.), 
ugyanis nem sokan tettek 
annyit a baloldali koalíció 
megdöntéséért, mint ez az  
egyenlőre ismeretlen 
lángelme. 
(Egyébként a Fidesz 
szorgalmazására azóta már 
el is törölték ezt a 
marhaságot. Az eredeti 
rendelet iránti felháborodás 
azonban már aligha 
törölhető ki az emberek 
fejéből.) 
 
Mostanság katasztrofális 
környezetszennyezések 
történnek Magyarországon.  
(A kormány mégis elvette a 
pénzt a környezetvédőktől, 
hogy ne tudják feltárni a 
multik környezetszennyező 
tevékenységeit.) 
 
A több mint tízmilliárdos 
bróker botrány nyomozása 
„nagyszerű” eredményt 
hozott. A bűnösök a 
pénztárosok, mert nem 
figyeltek eléggé.  
(Az, hogy a milliárdok 
kiknek a zsebébe kötött ki, az 
továbbra is rejtély.) 
 
Az Európa Terv eddigi 
reklámozására mintegy 500 
millió Ft közpénzt 
használtak fel. Továbbra is 
hevesen reklámozzák, de 
eddig egyetlen fillér 

kifizetés sem történt. A 
májusban tapasztalt 
hatalmas hírverés után 
hallgatnak a programról. 
(Persze akkor választás előtt 
voltunk, kellett az ígérgetés. 
Majd 2006-ban ismét 
előveszik a témát. Megint 
nagy lesz a felhajtás és 
megint nem történik  majd 
semmi.) 
 
A kormány a jövő évi 
áremeléseket előre 
szeretné hozni erre az évre 
azzal az indokolva, hogy a 
jövő évi infláció csak így 
tartható. 
(Az idei inflációnak meg 
már úgyis mindegy, mert az 
ígéreteknél már most is 
lényegesen magasabb.) 
 
Medgyessy Péter azt kérte 
minisztereitől, hogy 
számolják fel a mindennapi 
kis hazugságaikat. 
(És a nagy hazugságokkal 
mi a teendő – kérdem 
tisztelettel?) 
 
Egy év alatt 1240 milliárd 
forinttal n őtt hazánk 
államadóssága. 
 
Medgyessy Péter a Szólás 
Szabadsága című műsorban 
az SZDSZ zavaros 
korrupciós ügyeiről beszélt, 
például az M6-os autópálya 
kapcsán is. 
(Ha Medgyessy tud valamit, 
kötelessége lett volna 
feljelentést tenni. Nem 
tudunk ilyenről.) 
 
Kormányzati előterjesztés 
készült a pedagógusok 
elbocsátásáról és a 
körzetesítésekről. A Fidesz 
az oktatás durva 
leépítéséről beszél. 
 

A jövőben 100 forint helyett 
375 forintot kérhetnek a 
gyógyszertárak pluszban 
attól, aki ügyeleti időben 
vált ki valamilyen 
patikaszert.  
 
A Gazdasági Kutató 
Intézet szerint az idén a 
vártnál  magasabb lesz a 
pénzromlás üteme és 
jelentősen nő a 
munkanélküliség. 
 
A kedvezőtlen kilátások 
miatt leépítéseket terveznek 
a feldolgozóipari cégek. 
 
100 dolgozót küld el a 
Pannon Volán. 
 
Augusztus 9.-én, hétfőn a 
Magyar Rádió műsorában 
Aczél Endre kijelentette: 
„Medgyessy ma 
megdönthetetlen.”. 
(Tévedni tetszett kedves 
Aczél úr!) 
 
Kellemetlen dolog és 
jellemző példa az ország 
jelenlegi erkölcsi 
állapotára, hogy maga az 
igazságügy miniszter sem 
mond igazat. Bárándi 
Péter a brókerügy kapcsán 
bizonyította be, hogy nem 
minden igaz, amit mond. 
 
Rövid időn belül eladják a 
Magyar Villamos Művek Rt, 
a Posta, a Hollóházi és 
Zsolnai Porcelángyár, a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, 
24 Volán társaság, a Richter, 
a Tokaji Kereskedőház Rt, a 
Bábolnai és a Bolyi 
Mezőgazdasági Rt, a 
Mezőhegyesi Állami 
Ménes- birtok Rt és a MOL 
Rt még állami kézben levő 
részét. 
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Mindezen történések 
közben egy „nagyszerű” 
kormányválságot is végig 
izgulhattunk, aminek 
koránt sincs vége. 
 
Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök jelölté 
választásával a baloldali 
elvek felett végképp győzött 
a pénz hatalma – foglalt 
állást a Fidesz. 
 
A Der Standard bécsi lap 
kommentátora Paul 
Lendvai szerint a kormány 
körül zajló zűrzavarok 
miatt, fáradság nélkül 
Orbán Viktor ölébe 
hullhat a győzelem a 2006-
os választásokkor. 
 
Süddeutsche Zeitung 
liberális újság emlékeztet 
arra, hogy Kiss Péter és 
Gyurcsány Ferenc egyaránt 
„derék kommunista” volt. 
Gyurcsány a rendszerváltás 
után „hallatlan 
pénzérzékkel, szédítő 
spekulációkkal gigantikus 
vagyont halmozott fel. „ 
 
The Economist azt a 
véleményt fogalmazta meg, 
hogy a magyar politikai 
életben a 
köpönyegforgatók 
boldugulnak igazán. 

 
FINANCIAL TIMES úgy 
véli, hogy Gyurcsány Ferenc 
helyzete még akkor is 
bizonytalan marad, ha a 
parlamentben támogatást 
kap. 
 
Szakértők szerint ez évben 
még jelentősen emelkedhet 
a villany és a gáz ára. 
 
A Videoton Holding Rt. 
kunhegyesi gyárában leállt a 
termelés. 180 embernek 
nincs munkája. 
 
Egy szakértői tanulmány 
szerint bármikor 
beomolhat a fővárosban a 
Margit híd 
pályaszerkezetének egy 
része. A Városházán ezt 
cáfolják. 
 
A The Economist elemzése 
szerint Medgyessy Pétert 
hátba döfte egykori 
pártfogoltja Gyurcsány 
Ferenc, „a szegények 
multimilliomosból átvedlett 
bajnoka”. 
 
A Liberation c. francia 
újság kiemeli: a 
munkáskörnyezetből 
származó, korábbi KISZ 
vezető Gyurcsány 14 millió 
eurós vagyonával, ma 

Magyarország egyik 
leggazdagabb üzletembere, 
akinek hatalmas tőkéje az 
állami vagyonból és a 
kommunista 
pártvagyonból származik. 
 
„Jómódú Brutus” így 
jellemzi Gyurcsány Ferencet 
egy osztrák lap. Baljósnak 
tetsző ez a párhuzam mert, 
hogy Brutusból soha nem 
lett Caesar. 
 
Gyurcsány Ferenc 
kijelentette, miután 
„szocialista Orbán 
Viktornak” titulálták, „hát 
nem utasítom vissza”. 
 
A Szonda Ipsos legfrissebb 
felmérése szerint Gyurcsány 
Ferenc kétes 
meggazdagodását és zűrös 
privatizációs ügyleteit a 
társadalom nem nézi jó 
szemmel. Továbbá az 
megkérdezettek 59%-a 
jelenleg a Fideszt tartja 
esélyesnek a győzelemre. 
Az MSZP esélyét csupán 
14% vallja. 
 
Olyan politikát kell 
csinálni, ami a feje 
tetejéről a talpára állítja a 
mai perverz jóléti 
újraelosztást – fogalmazott 
Gyurcsány Ferenc. 

 
Elégtétel 

Pert vesztett a Szentmiklós Népe 
 
A Szentmiklós Népe nevű lap, melynek cél- profilja a jelenlegi városvezetés ellen hergelni a 
lakosságot, pert vesztett Pintér Gyula református lelkész úrral szemben. 
A Kecskeméti Városi Bíróság ítéletében elrendelte, hogy a Szentmiklós Népe jelentős 
összegű nem vagyoni kártérítést köteles fizetni a lapban megjelent egyik sértő írása miatt. 
Az ítélet jogerőre emelkedett, azaz fellebbezésnek nincs helye. 

 
Juhász László 
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Végre megtörtént 
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata egymillió forintért visszavásárolta az évekkel ezelőtt 
manipulatív módon elkótyavetyélt kunbábonyi játszóteret. 
A szerződés aláírása és eladó felé az összeg átutalása megtörtént. 
A szerződés aláírása nem a város hibájából húzódott el. 
Annak biztosítására, hogy  a játszótér  hosszú távon játszótér maradhasson, a szerződésben az 
szerepel, hogy művelési ág változtatás 25 évig nem lehetséges. 
A város folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket és amennyiben ilyen kiírás történik 
akkor a játszótér felújítására pályázni fog. 

Juhász László 
 

T Á J É K O Z T A T Á S  
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Szociális, Népjóléti, Egészségügyi és 
Foglalkoztatás-politikai Bizottsága a 2004/2005. tanévkezdésre augusztus hó folyamán 
beiskolázási támogatást nyújt a kunszentmiklósi lakóhellyel rendelkező tanulók részére. 
Kivéve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókat, mivel ők 
egyszeri támogatásban részesültek. 
 

Támogatási összegek: 
 
• Általános iskolák (ÁMK, Fördős Lajos):  4.000,- Ft/tanuló 
• 8 osztályos gimnázium (5.-8. évfolyam):  4.000,- Ft/tanuló 
• Középiskolák (9-12. évfolyam): 5.000,- Ft/tanuló 
• Máshol tanulók 
(évfolyamra és oktatási intézményre való tekintet nélkül):  6.000,- Ft/tanuló 

 
A helyben tanulók részére a beiskolázási támogatások átutalásra kerülnek az oktatási 
intézmények gazdasági hivatalához. 
 
A tanulmányaikat nem Kunszentmiklóson folytató diákok iskolalátogatási igazolás 
ellenében augusztus 25 – október 10. között a Polgármesteri Hivatalban vehetik fel a 
támogatást. 
 
Pénztári nyitva tartás: Hétfő:  9:00-12:00 
 Kedd:  9:00-12:00 
 Szerda:  Szünnap 
 Csütörtök:   9:00-12:00 és 13:00-15:00 
         Péntek:    9:00-11:00 

 
Alács Sándor
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„Nincs Kormányválság 
„Nincs kormányválság” 

„Nincs kormányválság” 
 

Semmi van! 
 

        „Személyes garanciát vállalok.” A 2002-es választások környékén ezekkel a bíztató 
szavakkal nyugtatott minket Medgyessy úr, az MSZP minden választási ígéretével 
kapcsolatban. Sok más mellett olyat is mondott például, hogy „aláírom: 20 évig nem lesz 
gázáremelés”. 
         Most meg tessék, nyakunkon a baj. Mi lesz hát most már mivelünk? Medgyessy 
megbukott…, oda a személyes garancia, ami -  valljuk meg őszintén -  eddig sem sokat ért. 
A miniszterelnök menesztését már jóval korábban megelőzte a kormányprogram, a 
költségvetés, a magyarságpolitika, az egész magyar gazdaság csődje -  csak hát ezek a 
történések a mai napig titkolandók és cáfolandók. Leváltások, kirúgások, 
kormányátalakítások, átszervezések, toldozgatás – foldozgatás kísérték az ország 
hanyatlásának folyamatát, pedig könnyen lehet, hogy nem is az emberek voltak a hibásak, 
hanem az a baj, hogy az egész ránk erőltetett kormányzati koncepció eleve úgy rossz, ahogy 
van. Legalábbis az ország számára bizonyosan. 

Pedig milyen szép volt minden. A médiából folyt az öndícséret, folytak a csupa 
nagyszerűségek: „végre megfelelő pályára állt az ország” – „példamutató a kormány és a 
baloldal egysége” – „jó irányba mennek a dolgok” – „nő a termelés, csökken a 
munkanélküliség” – metróépítés, Erópa Terv, ilyen terv, meg olyan terv (csak terv) -  
„modern Magyarországot építünk” – „ Világvárost építünk”- „nincs gazdasági válság” – 
„nincs  kormányválság”, stb.. 
Hazugság volt az egész! 
        Apropó – látták Medgyessy Pétert a Friderikusz műsorban? Volt min meglepődni.  
Miniszterelnökünk eddigi nyilvános beszédei alkalmával általában leégett. Gyatra 
magyarsággal fogalmazott, némileg zavaros megnyilvánulásai irritálóak és nevetségesek 
voltak. Mondatainak értelmi hiányosságait csak habogása – hebegése múlta felül. A szólás 
szabadságában viszont egy egészen más Medgyessit láthattunk és hallhattunk, aki 
mondandóját jól fogalmazottan és gördülékenyen adta elő. Magabiztos, jól tájékozott ember 
benyomását keltette és rendkívül okosakat mondott igazán magyaros szép kiejtéssel. Talán 
most találkoztunk először az igazi Medgyessyvel? Hol volt  eddig? 
        Erre talán az egyetlen elfogadható magyarázat, hogy a koalíciós partnerek az elmúlt 
években csupáncsak eseti spontán, vagy netán szándékos folyamatossággal, bohócot 
igyekeztek csinálni a miniszterelnökből. Távirányítással vezérelték, dróton rángatták, és 
amikor végre megpróbált saját fejével gondolkodni (pl. Csillag István és az ő autópályái), 
akkor meg, kapván – kapva a régen várt alkalmon - nagy hirtelen „kirúgták”. Persze tudjuk, 
hogy ez ennél hosszabb és bonyolultabb folyamat volt, de az okok stimmelnek: Medgyessy 
nem képviselte kellő odaadással megbízói szándékait. 

Szóval az SZDSZ kormány gyorsan magszabadult a főembertől, mert az keresztezte 
érdekeit. Igen – nem tévedés – SZDSZ kormányról beszélek. Vagy Önök nem tudták, hogy 
szerényke öt százalékukkal valójában a szabad demokraták (liberálisok) kormányozzák ezt az 
országot? Több politikai szakértő is hangsúlyozta már, hogy az SZDSZ „zsaroló pozícióban” 
van a kormányon belül. Én a magam részéről inkább a „mérleg meghatározó nyelve”  
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kifejezést használnám. A szocialisták kénytelenek mindenben egyetérteni Kuncze Gáborék 
elképzeléseivel, egyszerűen azért, mert minden hatalmuk a „szabad madarak”-tól függ. Azok 
pedig nem tesznek mást, csak azt amit bármelyik párt tenne ebben a kényelmes helyzetben. 
Maximálisan kihasználják az adódó lehetőségeket akár az MSZP érdekeinek ellenében is. 

Röviden fogalmazva: a kisebbik kormánypárt valós hatalmával szemben a szocialisták 
csak látszathatalommal bírnak . Ez ugyan nagyon kifizetődő néhány száz „hajlékony” MSZP-
s vezető számára, de magára a párt egészére nézve kifejezetten megalázó és nagyon nehezen 
viselhető állapot. 
        Tehát Medgyessy megy – Gyurcsány jön. A baloldali arcok mostanság mosolygósak. 
Egyféle „hurrá hangulat” uralkodik köreikben. A szocialisták eufórikus mámorban úsznak, 
mondván: megoldottuk a kormányválságot (ami persze szerintük soha nem is volt) – 
megoldottunk mindent. Pedig a fenéket! Semmit sem oldottak meg! Hiába Gyurcsány Ferenc 
lehengerlően magabiztos fellépése, bátor tetteket ígérő nyilatkozatai – a helyzet sajnos 
ugyanaz, mint eddig. Pénz nincs, a „felszívódott”, vagy szétosztogatott százmilliárdokat már 
aligha lehet visszakaparintani - a gazdaság állapota olyan, amilyen - hovatovább elfogy a még 
elkótyavetyélhető állami vagyon is - a külső és belső adósság az egekbe tornyosul - a 
munkanélküliség nő – a makro-mutatók egyre csak romlanak, stb. – és ráadásul továbbra is 
kormányválság van. Legalábbis a színfalak mögött ez a téma. A mostani „gyors megoldás” 
egyetlen eredménye, hogy a baloldal egységének látszatát még egy ideig fenn lehet tartani. Ez 
is valami. 

Bizonyos meghatározó csoportok szerint ugyanis Gyurcsány jövője pont azért labilis, 
mert elsöprő fölénnyel győzött. Ezt csak úgy érhette el, hogy jó diplomáciai érzékkel maga 
mellé állított bizonyos erőket, de az azokkal homlok egyenesen ellentétes érdekű és szándékú 
erőket is megnyerte magának. 

Az egészről egy régi magyar intelem jutott eszembe: „Lajos, Lajos! Széllel szembe 
……. bajos”. Ez Gyurcsány Ferenc elkövetkezendő helyzetére az alábbi módosítással lehet 
helytálló: Ferenc, Ferenc! Ha igaz, hogy széllel szembe ……. bajos, akkor egyszerre két, 
netán három irányba ugyanazt tenni teljességgel lehetetlen. Fennáll tehát a veszélye, hogy 
egyes befolyásos erők hamarosan heves és tettekbe forduló nemtetszésüket fogják kifejezni. 
Gyurcsány számára az egyetlen (meglehetősen halovány) túlélési esélyt csupán az a valós 
veszély kínálhatja, hogy ez a párt ebben a ciklusban még egy miniszterelnök cserét már aligha 
tudna megvalósítani anélkül, hogy ne hullana darabjaira. 

A jelölt úr lendületes, a dolgok feje tetejére állítását ígérő nagyformátumú 
elképzelései, a nagypolitika egyes szereplőit máris kezdik kissé aggasztani. 
Megnyilvánulásainak módját és tartalmát  már saját táborából is sokan naivnak, kissé 
gyerekesnek, de mindenképpen ellentmondásosnak  ítélik. meg. Sőt megválasztói és 
patronálói  némi félelemmel, de legalábbis egyre inkább elbizonytalanodó érzések közepette 
figyelik a Gyurcsány Ferenc körül kialakuló határozottnak tűnő, ám egyre  homályosabb  
aurát, amelyen át mind kevésbé látni, hogy mit is akar ez az ember valójában. 

 Igazi „zsákbamacska” – állítják egyes baloldali körökben – aki majd az SZDSZ-szel a 
háta mögött akár fel is robbanthatja a már amúgy is csúnyán  megrepedezett MSZP-t, és 
annak felsöpört maradékával megcélozza a kukát. 

 Vannak azonban olyan vélemények is, hogy a szocialisták racionális eszközökkel 
történő megerősítését követően a Szabad Demokraták gyengítése lesz a főcsapás iránya. 

 Emberünk eddigi nyilatkozataiból egyelőre viszont az tűnik ki, hogy a koalíciós 
pártoknál minden marad a régiben, ám a társadalom szerkezetében, a szociális és jövedelmi 
viszonyokban, a javak elosztásában, a hatalom stílusában stb. - az alapokat is megrengető 
változás bekövetkezése várható. 
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 Nos, alighanem mindhárom variáció vakvágány lenne és az új miniszterelnök gyors, 

biztos bukását eredményezné. Mégpedig azért, mert a magyar belpolitika momentán 
rendkívül törékeny és érzékeny pálya, ezért ha Medgyessy finom, óvatos taktikázásait sem 
volt képes elviselni, hogyan viselne el radikális, „durva” lépéseket bárkitől is. Nemcsak a 
politika szereplői, hanem a magyar társadalom legkülönbözőbb csoportjai is hevesen 
ellenállnának minden őket negatívan érintő komolyabb beavatkozás esetén. Olyan ország 
pedig a mesékben sem létezik, ahol a miniszterelnök keményen az asztalra csap és nagy 
hirtelen mindenkinek jó lesz. Kis hazánkban a legvalószínűbb variációnak az tűnik, hogy  
minél erősebb és határozottabb lesz itt az asztalcsapkodás, annál erősebben és határozottabban 
csap vissza valamilyen irányból valaki. Lehet, hogy  épp az asztal.    

Fideszéknél is időben felmérték a helyzetet és először okosan kivártak, ölbe tett kézzel 
nézték politikai riválisaik marakodását, önmaguk gyengítését, majd mostanság egyre 
erőteljesebbé válik az a vélemény, hogy Gyurcsány Ferenc megválasztása, úgyszólván 
„f őnyeremény” a jobboldal számára. 

További aggály az új miniszterelnökkel (jelölttel) kapcsolatban, hogy ő a demokrácia 
szabályai szerint nem is tölthetné be ezt a tisztséget. A miniszterelnököt ugyanis az 
országgyűlés választja meg a nép által voksolással a parlamentbe bejuttatott képviselők közül. 
Gyurcsány Ferenc nem tagja a parlamentnek, mert a nép nem választotta őt sem képviselőnek, 
sem semminek. Gyurcsány Ferenc ügyét zárt ülésen az MSZP bizonyos szűk köre döntötte el, 
a nép megkérdezése és saját tagsága megkérdezése nélkül.  A választópolgárokat 
antidemokratikus módon egyszerűen kirekesztették a döntési folyamatokból éppúgy, mint 
annak idején a pártállami időkben tették. 

Tehát ez a szépreményű milliárdos, ez a magát munkásember pártinak kikiáltott 
nagytőkés, ez a mindent feje tetejére állítani akaró ország megváltó jelölt csak lóg itt nekünk a 
levegőbe – „csak egy hajszálon függ” - és abban reménykedik, hogy a közelében senkinek a 
zsebébe nincs olló, vagy bármiféle vágószerszám, mert olyan magasról szabadesésben 
lezuhanni nagyon fájdalmas lenne. Medgyessy már átesett ezen pedig őt nem egyetlen hajszál, 
hanem betonpillérek tartották. 
      A fenti bizonytalanságokhoz még az is hozzátartozik, hogy új emberünk igazából nem 
politikus. Nem vitás azonban, hogy jó érzékkel megáldott üzletember. Ahhoz ért igazán. 
Medgyessy bankár volt, aki politikuskánt megbukott. Gyurcsány üzletember, aki 
politikusként…?! 
              Mindenesetre baljósan rossz kezdetnek számít az is, hogy a miniszterelnök jelöltet 
már első nyilvános szereplésekor kifütyülték Az ugyan nem derült ki, hogy a füttykoncert a 
volt KISZ káder Gyurcsánynak, a sportminiszter Gyurcsánynak, a vitatott körülmények között 
gyorsan meggazdagodott milliárdos Gyurcsánynak, vagy a leendő országvezető, politikus 
Gyurcsánynak szólt -  csak az a biztos, hogy neki szólt. Személyesen Gyurcsány Ferencet, a 
balliberális koalíció reménységét „tisztelték meg” az állampolgárok ezzel a cseppet sem 
hízelgő megnyilvánulással. 
        A Mi Ügyünk című lap legutóbbi számában bátorkodtam utalni rá (megjósolni), hogy 
meglepetésekre kell számítani a közeljövőben. A meglepetések lám elkezdődtek, de ez még 
csak a jéghegy csúcsa. A politikai „nagyfazékban” nem állt le a fortyogás. A kulisszák 
mögötti némely folyamatokba betekintést nyerve (de azokról nem árulkodva) annyit azért 
megkockáztatok kijelenteni, hogy nagyon érdekes és igencsak mozgalmas időszak elé nézünk. 
Nem fogunk unatkozni.  
 
                                                                                                  

Juhász László 
6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 47/a 

Telefon: 76/351-613 munkaidőben 
76/550-088 munkaidőn kívül 
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TÁJÉKOZTATÓ 
„Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” 

című közmunka programról 
 
 
     Kunszentmiklós és Szabadszállás Önkormányzata közös pályázatot nyújtott be a 
Phare program keretében útépítésre és új zöld területek kialakítására. A pályázatot és a 
vele járó nyolcvanmillió forintot a két önkormányzat megnyerte, így 50 fő alkalmazása 
vált lehetővé nyolc és fél hónapon keresztül. Ebből 35 fő kunszentmiklósi és 15 fő 
szabadszállási.  
      A szerződéskötésre április 30-án került sor, ezt követte a toborzás. A jelöltek ezután 
120 órás felzárkóztató képzésben vettek részt, amit a Munkaügyi Hivatal szervezett a 
számukra. A tényleges munkavégzést július elsején kezdték meg. 
    Az 50 személy közül öt nő szociális munkásként dolgozik, ők roma családoknál 
vállalnak gyermekfelügyeletet, e mellett bevásárlást, hivatali ügyintézést is végeznek. 
      A többiek valamennyien férfiak, akiket útépítésre, illetve az ehhez kapcsolódó 
munkákra: kátyúzásra, parkrendezésre, átereszek tisztítására, parkok gondozására, 
elhanyagolt területek rendbetételére képeznek ki. A tevékenységben résztvevők 20 
százalékát a program befejezése után újabb nyolc és fél hónapig foglalkoztatni fogják. 
Mind az 50 fő munkáltatója a KÉSZ KHT. A résztvevők 3 brigádban dolgoznak. 
 Az 1. brigád (vezetője: Horváth Győző) a Szélső, Rózsa Ferenc, Kun, Attila utcákban 
dolgozik. Árkot ásnak, útpadkát nyesnek, átereszeket tisztítanak. Lekaszálják a nagy 
füvet, kialakítják a padkán a rézsűt, szélesítik és mélyítik az árkokat, lajtkocsi 
segítségével vízzel mossák át az átfolyókat. 
A 2. brigád ( vezetője: Lakatos Antal) jelenleg a Rákóczi úton dolgozik. Eddig a Kálvin 
téren tevékenykedtek. Kitisztítják a vízelvezető árkokat, és ők voltak azok, akik 
kitakarították a Fürst Sándor és Damjanich utca sarkán lévő elhanyagolt területet, ezt 
murvakővel beterítették, és virágládákat helyeztek el. Rendbe teszik az OTP mögötti 
területet, majd pedig a Balog József utcában végeznek árokásást, padkarendezést. 
A 3. brigád (vezetője: Horváth Róbert) a Szécsi telepen, a Bartók Béla u. - Határ u.- 
Munkácsy u. által határolt területen dolgozik. Bozótirtást, árokásást, parkrendezést 
végeznek. Kátyúztak a Balogh József utcában. 
       Augusztus végétől a programban résztvevő 45 férfi dolgozó közül 26 számára 
útépítő betanító szakmai képzés indul, amely 200 óra elméleti és 200 óra gyakorlati 
foglalkozásból áll. Az ebben résztvevők ettől kezdve heti három napon át végzik a 
mostani munkájukat, egy nap elméleti, egy nap pedig gyakorlati oktatást kapnak. 
       A tanfolyamot sikeresen elvégző dolgozók egy részét a KÉSZ KHT. útépítő 
munkák során alkalmazza. Illetve, ha ilyen munka pillanatnyilag nincs, akkor hasonló 
jellegű tevékenység végzésében vesznek részt. 
 
      Már a toborzás folyamán kiderült, hogy „küzdeni fogunk”. A toborzás szigorú 
feltételekhez kötötten zajlott. A részvétel feltételei időben nyilvánosságra lettek hozva. 
Ezek az alábbiak voltak: 
- betöltött 18. életév 
- legalább 8 általános iskolai végzettség 
- megfelelő egészségi állapot (minden résztvevőnek orvosi vizsgálaton kell részt 

vennie) 
- fizikai alkalmasság 
- kunszentmiklósi, vagy szabadszállási állandó lakóhely 
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- tartós munkanélküli ( egy éven túl, pályakezdők esetén 6 hónapon túl regisztrált) 
 
Kikötés volt 118 fő toborzása, és ebből kellett előszűrés során 50 főt kiválasztani. 
A kiválasztás szigorú feltételei között szerepelt, hogy csak bizottság választhat illetve a 
bizottságban külső szakértő (pszichológus) kell hogy legyen. 
Nagyon  sok fiatal jelentkezett akik rossz szociális körülmények között élnek, illetve 3 
vagy annál több gyermekük van, ezáltal feleségük  gyesen van.  
       Részletes tájékoztatás ellenére a felvételre jelentkezők nem voltak elég 
tájékozottak. A kiválasztás során ezért is értek bennünket támadások (miért Ő, miért 
nem Én stb.) 
     Mivel a kiválasztásnál elsődleges szempont volt, hogy azok kerülhetnek a 
programba akik régóta kirekesztődtek, vagy régóta munkanélküliek. Ezeknek az 
embereknek újra meg kellett tanulni  illetve taníttatni a munkahelyi formát (időre 
bejárást, fizikai munka terhelést stb.) Munkavégzésük során folyamatos bejelentések 
érkeztek a lakosságtól, hogy ezek az emberek miért ott dolgoznak, ki rendelete őket 
oda, mit kell nekik csinálni stb. Itt hangsúlyozzuk, hogy ezek az emberek közterületen 
dolgoznak. Ezeknek az embereknek az önbecsülésük eléggé alacsony, felgyülemlett 
bennük a jogos vagy vélt megkülönböztetés. A tájékoztatás, meghirdetés, informálódás 
során csak azt emelik ki a dolgozók, ami nekik fontos, ezt segítik a kisebbségi vezetők 
is ( itt sajnos meg kell jegyezni, CKÖ a vezető váltása miatt az új vezetők nem ismerik 
a projektet). Ezáltal hamis információk jutnak felszínre ami a közösség megtévesztésére 
szolgál. 
   A nem megszokott létszám, a jól csinálják - nem jól csinálják, van rájuk szükség - 
nincs rájuk szükség sajnos örök dilemma lesz, de itt most az a cél, ez a projekt 
sikeresen záruljon, sikeresen véghez tudjuk vinni, hogy ez az 50 fő  meg tudja  mutatni, 
hogy igenis képesek dolgozni. Minden emberben benne van az előítélet, a félelem, de 
most nagy szükségünk van a megértésre, a segítőkészségre, az odafigyelésre, a 
kultúrált, emberi viselkedésre. Nagy hangsúly van az informálódáson is. Ezért 
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy melyik brigád hol fog dolgozni, mit fog 
csinálni. 
Tisztelt Kunszentmiklósiak!  
Bármilyen jellegű felvilágosítást adunk bármilyen jellegű bejelentést tehetnek a KÉSZ 
KHT-nál a 76/550-244 telefonszámon! 
 
       Csapó Sándorné 
            pályázatíró 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
 
A Szociális Bizottság felhívja a lakosság figyelmét, hogy akik jelentős közüzemi 
díjhátralékot halmoztak fel, próbálják annak kifizetését saját erőből megoldani, 
mivel a Bizottságnak korlátozott anyagi lehetőségei miatt nem áll módjában 
ilyen irányú kérelmeket támogatni. 
 

         Szociális Bizottság 
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-szponzorált oldal- 

Mindent felzabálnak… 
Mindent tönkretesznek, felélnek az undorító, kártékony, szőrös „férgek”. 

 
A gyapjas pille hernyóinak milliárdjai a Balaton-felvidéken ötvenezer hektár erdőt, gyümölcsöst 

és egyéb növényi kultúrát taroltak le csupaszra.  Már a Balaton déli területein is óriási a pusztítás. Sőt 
a katasztrófa Zalában is gyorsan terjed, és már megközelítette az osztrák határt. Akkor kellett volna 
erélyesen fellépni a férgek ellen, amikor még kis területen garázdálkodtak. Ez nem történt meg. De 
még most sem történik semmi. A sokmilliárdos kár jövőre a többszöröse lehet és félő, hogy védekezés 
híján 1-2 év alatt az egész Dunántúl a lepkék hernyóinak martaléka lesz. Akkor már biztosan nem 
lehet megállítani őket és ellepik majd az egész országot. Nagyokos „szakértők” szerint csak 10 év 
múlva lesz hasonló invázió. Csak az a kérdés, hogy ezt megbeszélték-e a hernyókkal is? Aligha. 

Kártételük csak a sáskajáráshoz hasonlítható. A fertőzött területeken szinte egyetlen falevél sem 
marad és egyetlen szem gyümölcs sem takarítható be, ezért a fák növekedése megáll és azok jelentős 
százalékban, tavasszal már ki sem hajtanak, vagy csenevész hajtást hoznak. A hernyók a jövő évi 
rügyek nagy részér is felfalták. A kormány illetékesei hajmeresztő felelőtlenséggel, tétlen közönnyel 
néznek ki nagy „okos” fejükből, miközben lassan a fél országot felzabálják ezek a dögök. Azzal 
érvelnek „kiváló nagyjaink”, hogy nincs pénz a védekezésre. 

Miként lehetséges, hogy bár százmilliárdokat sarcoltak már be tőlünk az elmúlt két és fél év alatt 
és az ország javarészét is kiárusították már - még sincs pénz semmire? 

Tartsanak velem. Hátha az alábbi hírek között találunk közösen némi aprót, amiből juthatott volna 
kevéske permetszerre is a szőrös férgek ellen. 

Wekler Ferenc a parlament SZDSZ-es alelnökének egyik cége 46 millió forintot kapott, élettársának 
édesanyja 40 milliót. 
Wekler Ferenc további 128 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, két falu határára 
kiterjedő hatalmas, új szerzeményű földbirtokaira. 
Más egyebekkel együtt a Wekler család és cégei összesen 272 millió vissza nem térítendő támogatást 
kaptak. 
Wekler Ferenc politikai hatalmával visszaélve azt is elrendezte, hogy szőlőbirtokait a Szekszárdi 
borvidékhez csatolják és ezzel borait lényegesen magasabb értéken adhatja el. 
A szekszárdiak felháborodva tiltakoznak. (Nagyon hasznos dolog a hatalom ebben a kormányban.) 

Évi 211 millióért pihentette, üdültette munkatársait a Vagyonkezeklő (ÁPV) Rt.  
(Bizonyára azért, mert példásan szétprivatizálták az ország vagyonát és azért, hogy a maradékot még 
szorgalmasabban kótyavetyéljék el.) 

Draskovics Tibor július 01.-től jelentősen növelte az ÁPV Rt. egész felső vezetésének javadalmazását. 
Például a vagyonkezelő vezérigazgatója 1,6 helyett mostantól 2,5 milliót vihet haza havonta (60 % 
feletti béremelés), de a többi vezetők bére is 350-800 forintra emelkedett. 

A Komárom-Esztergom megyei közgyűlés szocialista elnöke 6 millió forint jutalmat kapott (csak 
úgy). Továbbá 10 milliós autót bérelnek számára, de új gépkocsit kapott helyettese, valamint a 
főjegyző és a főosztályvezető is. 

Közel 2,5 millió forint jutalmat kapott a XVIII. Kerület polgármestere, mert jól beterjesztette a 
költségvetés tervezetét. (A buta ember azt gondolná, hogy ez prémium nélkül is kötelessége lett volna). 

Mindez csak néhány példa a sok közül, ugyanis sorra érkeznek a hírek miszerint megyei elnökök, 
továbbá kisebb-nagyobb egyéb megyei vezetők, valamint MSZP-s polgármesterek, alpolgármesterek, 
stb. – egyszóval: baloldali „Nagyegerek„ és „Kismiskák” sorra kapják a többmilliós jutalmakat, 
prémiumokat. 

Mint akik vesztüket érzik – sebtében osztogatják egymásnak az állam pénzét, az adófizetők 
pénzét, a mi pénzünket és még nem is beszéltem az elbrókerkodott tizenmilliárdról, vagy a Medgyessy 
által jelzett egyéb zavaros ügyek sokaságáról, stb.. 
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-szponzorált oldal- 
Alighanem ezekben a nem kevés pénzekben benne rejtőzködik a mindent felzabáló, mindent 

tönkretevő hernyók elpusztításához hiányzó összeg is. Márpedig osztogatás helyett most a 
legfontosabb feladat, a gátlástalanul pusztító kártékony „férgek” megfékezése lenne, mielőtt még 
teljesen felzabálják, tönkreteszik az egész országot.  

Juhász László 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata a 2004/2005-ös tanévben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.  
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek fedezetéül három forrás 
szolgál: 

1./ A települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás, amelynek havi összegét 
pályázónként állapítja meg a Képviselőtestület.  

2./ A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: a megyei önkormányzat 
tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott 
pályázó ösztöndíjának összegét. 

3./ Intézményi támogatás: az Oktatási Minisztérium az önkormányzatok által 
megállapított támogatások összegét azzal megegyező mértékben kiegészíti. 
Ennek maximális összege 2001-2004-ig minden évben 5.000,-Ft/fő/hó volt. 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében két típusú 
pályázat nyújtható be: 

• A típusú pályázat: felsőoktatási hallgatók részére, a támogatás időtartama 10 hónap 
• B típusú pályázat: leendő felsőoktatási hallgatók részére, a támogatás időtartama 

3x10 hónap. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó 
által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
  

A pályázat benyújtási határideje: 2004. október 22. 
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
 
A pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal 9. számú helyiségében, 
valamint a 350-301-es telefonszámon. 
 
 

         Polgármesteri Hivatal 
 



   A mi ügyünk 

18 18 

Beszámoló a 2004. augusztus 20-i gyermekprogramról, horgászatról, 
célbadobásról és focimeccsről 

 
 Szép idő, jó hangulat, sportszerű magatartás, váratlanul nagy létszámú gyereksereg, és kísérő 
szülők – érdeklődők, sok jó ember egy helyen a Bibó Károly utca közepén, a Bakér parton, a 
focipályán a nyírfák alatt. 
 Korán reggel 6 órakor kezdtek gyülekezni a horgászok a rendezvényre. Rövid eligazítás után 
sorsolás, majd 8 órától 11 óráig tartott a horgászverseny. Sajnos halat nem lehetett fogni, mert nem 
volt, pedig tavaly ilyenkor az első helyezett 68db kárászt fogott, és többen fogtak jelentős mennyiségű 
halat. 
 A Bakér csatorna a 24. óráját éli, - „vége van”. Sürgősen kotorni kellene stb., de ez egy másik 
téma. 
 A horgászok – meg kell mondani -, ennek ellenére kitartóak voltak, és a kedvüket nem szegte ez 
a tény, sőt általánosan mondva mindenki remek formába hozta magát. 
 Nyúl Jánosné, Erika a kicsi gyerekeknek játszóházat hozott a helyszínre, öntöttek, és gyártottak, 
és rajzolták a halakat, és különböző figurákat készítettek, nagy sikere volt, köszönet érte. 
 A sok szép díj a versenyszabályok szerint mind kiadásra kerültek. Összesen 4db kupa, 32db 
érem, 1db emlékplakett, 31 db horgászbot, 1db orsó, 80kg etető anyag, és egyéb csalik, 15db strand 
labda, stb. 

Eredmények a 10 éves korosztályban: 
1. Páricsi Norbert 
2. Szapek Noémi 
3. Bimbó Martin 
4. Márkus Anna 
5. Lovas Imre 
6. Mezei Máté 
7. Szobodek Norbert 
8. Bimbó Richárd 
9. Sebestyén Viktor 

10. Sári Noémi Klára 
11. Bimbó Izabella 
12. Márkus Adrienn 
13. Gáspár Béla 
14. Szórádi László 
15. Kis Barnabás 
16. Müllner Zsuzsanna 
17. Nédó József

Eredmények a 14 éves korosztályig: 
1. Tóth Éva 
2. Mitró László 
3. Bugány Márk 
4. Nyúl Gergő 
5. Szobodek Sándor 
6. Kopin Dániel 
7. Nyúl János 
8. Sári László 
9. Tóth Viktor Mátyás 
10. Nédó Attila 
11. Bimbó Szandra 
12. Szabó Péter 
13. Sirkó Zoltán 

14. Kévés Bettina 
15. Müllner Alexandra 
16. Zimányi Roland 
17. Homoki Nagy Zoltán 
18. Tóth Zsolt 
19. Szórádi Imre 
20. Illyés László 
21. Horváth Zoltán 
22. Márkus József 
23. Sztakó Dániel 
24. Szécsi Péter 
25. Turcsányi Zoltán 
26. Varga Csaba

 
Hajlottkorú öregfiúk eredményei: 

1. Hegedűs János 
2. Márkus Vilmos 
3. Mikulesz István 

4. Kévés István 
5. Tóth István 
6. Tóth Zsolt 

7. Müllner Imre 
8. Márkus Zoltán 
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 A hajlottkorú versenyzők által felszerelt horgászbotoknak sok gyerek csodálattal adózott, a nádbot – cérna – 
gombostű – a piros, fehér, zöldre festett libatoll, demizsondugó stb. nem szokványos, inkább a régebbi 70es éveket 
idézte fel az idősebb horgászokban. 
 A horgászeredmények után ebéd következett, halászlé, kecskepörkölt, birkapörkölt sós burgonyával, 
savanyúsággal, ami új erőt adott a további délutáni programokhoz. A főzőket dícséret illeti a sok finomságért és 
fáradozásért. 1db emlékplakett is átadásra került, Csákfalvi Gábor sporthorgásznak, segítőkészségéért, sok-sok 
munkájáért, és most már a harmadik alkalommal tett támogatásért, köszönjük Gábor. 

 A célbadobó verseny is megrendezésre került fokozott érdeklődés mellett az alábbi eredmények születtek: 
1. Márkus József 5 találat 

2. Bimbó Krisztián 4 találat 
3. Szlobodek Norbert 2 találat 

4. Szabó Péter 1 találat 
5. Sári Noémi 1 találat 

6. Márkus Adrienn 1 találat 
1500 órakor került sor a Hajlottkorú öregfiúk és a „Meztelen csigák” gyerek csapat mérkőzésre 2x30 
percben Nyúl János játékvezető derekasan vezette a mérkőzést, sárgalap is kiadásra került. A szurkoló 
közönség próbálta befolyásolni a bírót, de ő határozottan tette a dolgát. 
A végeredmény 3:2, az öreg fiúk javára megérdemelten. 
Öregfiúk csapata: Meztelen csigák csapata: 
Csap. Vez.: Márkus Zoltán Csap. Vez: Bimbó Krisztián 
 Szapek Zoltán Kévés István 
 Kévés István Márkus József 
 Mitró László Márkus István 
 Csákfalvi Gábor Zimányi Roland 
 Tóth István Tóth Zsolt 
 Mikulesz István Szécsi Péter 
 Lovas Imre Sári László 
 Tóth Zsolt  
Kapus:  Szórádi Imre Kapus:  Szórádi Imre 
 A gyerekcsapat nyereménye 1 karton 0,33l dobozos Coca-Cola, a felnőtt csapat minden tagja pedig 
kapott 1doboz sört, amit a helyszínen rögtön amortizáltak a focisták. 
Szórádi Imre trombitájával felfokozta a hangulatot, jó kedvet, és a rendezvény úgy kb. 1700 óra körül ért 
végett. 
Szponzorok: 
Pósi Horgászbolt – Márkus József, Márkus Józsefné, Sportbizottság részéről Bábel Péter, önkormányzati képviselő 
Kreisch Mihály képviselő, Szórádi Imre, gazdálkodó, Nyúl János asztalosmester, Csákfalvi Gábor – sporthorgász, 
Bimbó József – egyéni támogató, Etalon Bt., Szekeres Andrásné, Linde Gáz Mo. Rt., Kunszentmiklós, Gál Mihály, 
Szali-Csali Vállalkozás, Szalisznyó Sándor, Monor, Cukk Halcsali Vállalkozás, Juhász László, Kalória Kft.,, 
Könnyű Vilmosné, Nyúl Jánosné, Kisbojtár Vendéglő, Mészáros Istvánné, Janovics Balázs, Szabó László 
Segítőink: 
Bődi Szabolcs polgármester, Csupor Sándor, Polgármesteri Hivatal, Tóth István, Polgármesteri Hivatal, KÉSZ 
KHT. dolgozói, Sitkei Béla, Francsics Györgyné, Polgármesteri Hivatal, Márkus Vilmosné, Márkus Vilmos, Kévés 
István, Csörgő Károly, Gergenyi Gábor 
 
 A rendezvényen az összes kupa, érem, horgászbotok, díjak, étel-ital a szponzorok, és segítők jóvoltából 
díjmentesen kerültek kiadásra. 

Tisztelettel megköszönjük mindenkinek. 
 Márkus József 
  sporthorgász 



   A mi ügyünk 

20 20 

Egyéb Városi Hírek 
 

- Elnézést kérünk azoktól a lakosoktól, akik augusztus 20-án 21:30 órakor várták a tűzijátékot, ami 
sajnálatos módon technikai módon csak jóval később kezdődhetett el. 

 
- A nyár legjelentősebb pályázati eredménye, hogy Kunszentmiklós Város az útépítési pályázaton 

valamivel több, mint 23 millió forintot nyert. Ez az összeg elegendő arra, hogy a már szinte 
járhatatlan Fürst (Endrédi) utca teljes felújítását, illetve a Wesselényi utca teljes leaszfaltozását 
meg tudjuk oldani. 

- E két utca pályázati pénzét ki kell egészítenünk 25% önrésszel, ami 5.5 millió forint összeg. A 
Többcélú Kistérségi Társulás keretében erre az önrészre is nyújtottunk be pályázatot. Legnagyobb 
örömünkre ez is sikerrel zárult. 

 
- Az iskolákra nyert felújítási összegek felhasználása folyamatos. A végső befejezésre a tél beállta 

előtt reményeink szerint sor kerül. Így talán méltók leszünk a tanévnyitón elhangzott 
köszönetnyilvánításra és valóban külsőleg és belsőleg felújított iskolába járhatnak gyermekeink. 

 
- Jelentős összegű (mintegy 600 millió forintos) pályázatot állított össze a Kiskunsági Nemzeti 

Park. Ebben mi is jelentős mértékben érintettek vagyunk, hiszen siker esetén feltámadhatna 
Csipkerózsika álmából a Bösztör-Nagyállási idegenforgalmi látványosság. Tanösvények 
vezetnének a Kiskunsági Nemzeti Park belső területeire, ami ugyancsak növelné az 
idegenforgalom esélyét. 

 
- E hírhez kapcsolódik a Tourinfo Iroda tervezett megnyitása. A Virágh kúria adna helyt ennek „az 

idegenforgalom szempontjából meghatározó” létesítmény. Az idegenforgalomban jártas 
szakemberek jelentkezését várjuk, különös tekintettel legalább két idegen nyelv ismeretére. 

 
- Megkötésre került a Maxsys Kft.-vel a megállapodás a térfigyelő rendszer megépítéséről. A 

kiépítés várható időpontja november közepe. 
 

- Új lendületet kapott a kábeltelevízió-hálózat építése, amelyet magánberuházó kíván elvégezni. 
További részletekről A Mi Ügyünk későbbi számában tájékoztatjuk az érdeklődőket. Azok 
részére, akik szerződés megújítása előtt állnak, külön hangsúlyozzuk, hogy decemberben már 
szeretnénk, ha üzemelne a helyi televíziós hálózat. 

 
- A kunszentmiklósi Virágh Gedeon Szakközépiskola a dabasi központú TISZK (Területi 

Integrációs Szakképzési Központ) egysége lesz. Ennek a lényege, hogy rövidesen olyan 
szakmákat is fel tud vállalni a helyi szakközépiskola, amelyek beindítását eddig a tanműhelyi 
háttér meggátolta. Ez a képzés azt jelenti, hogy az ipar csúcstechnológiájához tartozó gépeken 
tanulnak meg a fiataljaink körülbelül egy hónapos intenzív tanulással dolgozni. Ez a tanműhely 
piaci termelésre orientált, tehát a tanulóink gyakorlata élesnek bizonyul. 

 
- Befejeződött a Bartók Béla utca teljes aszfaltozása. A 350 méternyi aszfaltburkolat saját erőből 

készült el. 
 

- A Városszépítő, Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság döntött arról, hogy a Virágh Gedeon utca 
teljes aszfaltozását ugyancsak önerőből egyéb beruházások elmaradásának terhére megrendeli. 
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Ennek tudatában kérünk további türelmet az ott lakóktól, hiszen a tervezett hidegaszfalt felterítése 
nem annyira időjárásfüggő, mint a melegaszfalté. 

 
- Folyamatban lévő beruházásaink augusztus hónapban: Vasúti háromszög készültségi foka 40%-

os, melynek átadása a Szentmiklósi Napok keretén belül történik. 
 

- Csatlakozott a Képviselőtestület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2005. évi fordulójához. 

 
- Az Önkormányzat pályázatot nyújt be szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztését célzó beruházás 

megvalósítására. 
 

- A Képviselőtestület megbízta Tábori Ferencet a Zeneiskola igazgatói feladatainak ellátásával. 
 

- Közvilágítás bővítés a követező utcákban fog megvalósulni: Szabadság utca, Bocskay utca, Kis 
utca, Szív utca és Nádas utca. 

 
- A Képviselőtestület pályázatot ír ki nem függetlenített aljegyzői állás betöltésére. 

 
- Névtelen feljelentés alapján a rendőrség nyomozást rendelt el a Kunszentmiklósi Önkormányzat 

apparátusa ellen okirat-hamisítás címén. A hetekig tartó vizsgálat lezárult, a rendőrség 
bűncselekmény hiányában az eljárást megszüntette. 

 
- Ugyancsak egy aggódó kunszentmiklósi polgár tett feljelentést a Közigazgatási Hivatalnál 

ugyanezen ügyben. A vizsgálat eredménye valószínűleg megegyezik a rendőrségi 
végeredménnyel. 

 
- Augusztus 30-tól október 15-ig az Állami Számvevőszék teljes vizsgálatot tart 2002-2004-ig 

terjedő időszakra. 
 

- Juhász László alpolgármester kunbábonyi cégénél feljelentés alapján szigorú munkaügyi vizsgálat 
zajlott. A vizsgálat semmiféle hiányosságot nem tárt fel. 

 
- Rendőrségi nyomozás folyik a szociális bérlakások építésével kapcsolatosan. Az ismeretlen 

feljelentő 25 vádpontot fogalmazott meg, melyek kivizsgálása folyamatban van. A vizsgálat 
végéről későbbi számunkban tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket. 

 
- Ismeretlen személy feljelentést tett a KÉSZ Kht. igazgatója ellen hűtlen kezelés vádjával. 

 

Szerkesztőségi hírek: 

A Mi Ügyünk c. ingyenes városi laphoz bárki hozzájuthat a következő helyeken (kiegészítve új helyekkel): 
 

Abbázia Pizzéria Mindkét Posta 
Kunbábonyi Bolt Háztartási Bolt (Fábián András) 

Lángos Sütő Kiskulacs Büfé (Szécsi telep) 
ÁMK Büfé Papírbolt (postával szemben) 

Városháza Porta Márta Fotó 
Rózsa Presszó Petró Imre (gumijavító műhely) 

Téti Anna Margit Takarmányboltja  
 


