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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2005. május 3. szám                                                                                                      Ingyenes 

Az utcanevekről 
(a név – végzet) 

 
A közelmúltban a testület megváltoztatta néhány utca nevét. Az első ciklus 
(1990-1994) elvitte a nagy forradalmárok Lenin és Nógrádi nevét, de itt hagyta 
Marx-ot, Fürst-öt és a többieket. Miért baj ez? Gondoljuk csak végig a névadás, 
a névválasztás folyamatát. Mint szülők mennyit ízlelgettük leendő gyermekünk 
nevét? S kérdezem, van-e aki a Fingós, Hugyos, Gyilkos, Lopós, Lotyó, Rüfke 
nevet adja gyermekének? 
Tudjuk a név – végzet. 
A 19. századnak a közepén, 1848-ban jelent meg Marx kommunista kiáltványa, 
ennek az eszmebörzének majd a Lenin által kidolgozott állami terrorizmusnak, 
amit ő proletár diktatúrának nevezett a másfél száz év alatt százmillió áldozata 
volt. 
Tíz Magyarországnyi embert öltek meg a legkegyetlenebb módon. A 30-as 
években Sztálin kifosztotta Ukrajnát, majd zárt övezetnek nyilvánította. Milliók 
haltak éhen, az anyák gyermeküket ették meg, férjük testét árulták a piacon 
feldarabolva. A pokol volt, mint ahogy Kínában is. De bárhol győzött az eszme, 
ott a közép és felső osztálynak pusztulnia kellett. Kambodzsa, amiről már alig 
beszélünk megharmadolta saját népét, de kivégezte a vezető rétegen kívül 
orvosait, mérnökeit és tanárait is. 
Gerő Ernő a spanyol polgárháborúban Madridon belül volt a barikád bal oldalán, 
de nem a forradalmat védte, hanem a trockista elhajlókat végezte ki 
szisztematikus alapossággal. E csapatnak volt a tagja Zalka Máté is.  
A huszas években az orosz fogságból hazatért emberek már tudták mi a 
kommunizmus. Átélték és néhányan túlélték az bolsevik hatalom életidegen – az 
emberi életet csak statisztikai számnak tekintő – kegyetlenségét. 
1931-32-ben az illegális kommunista párt, amely sok tagot elszívott a tényleges 
munkás érdekeket védő szociáldemokrata pártból, támadást indít az épphogy 
magához térő Magyar Királyság törvényes rendje ellen. Szabotázsakciók, 
röpiratok, kommunista propagandaanyagok, álhírek, merényletek jelzik 
tevékenységüket. Fürst és Sallai ennek a munkának a fő szervezői. Többször 
letartóztatják őket, de a figyelmeztetések, elzárások ellenére tovább folytatják 
nemzetáruló aknamunkájukat, ezért mindkettőjüket kivégzik. 
Ságvári egyetemi tanulmányai után a fővárosban köztisztviselő. A 
szociáldemokrata párt tagja, majd 1937-ben terrorakciót szervez a Tompa 
utcában. A nyolchavi börtön letöltése után belép a kommunista pártba. 1941-től 
folyamatosan tüntetéseket szervez, a háborúban hősiesen helytállók ellen agitál, 
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lázít. Több éves felforgató tevékenységéért 1944. júniusában elfogató parancsot 
adnak ki ellene, de az érte érkező csendőrökre tüzet nyit. Tűzharcban esik el. 
Bacsó Béla az 1919-es vörösterror bukása utáni számonkérés után veszti el 
életét Somogyi Bélával együtt. Miért végezték ki? Nem pusztán azért, mert 
népbiztosok voltak. Az volt ugyanis Babits, Móricz, sőt Kodály is! Ám ők rövid 
szilencium után folytathatták tevékenységüket, mert nem vettek részt a 
tömeggyilkosságokban. 
Rózsa Ferenc az egyetemi évei alatt kapcsolódik be a szociáldemokrata 
mozgalomba. 1931-ben bátyja késztetésére lép át a törvény által betiltott 
kommunista pártba és azok utasítására bomlasztja illegális sejtek kiépítésével a 
szocdem pártot és a szakszervezeteket. Egy évtizednyi állam ellenes 
tevékenységéért börtönbe kerül, s ott életét veszti.  
Neveik helyett rövidesen új névtáblák kerülnek fel. Olyan személyeké, akik a 
művészetben, a hagyományőrzésben, az irodalomban, a nemzeti függetlenségi 
harcokban szereztek dicsőséget szülőföldjüknek. Személyükről emléktáblák 
adnak tájékoztatást, s őrzik nemes tetteiket. 

A hivatalos iratokban az új lakcímek átvezetését külön Okmányirodai 
nyitvatartási napon díjmentesen végezzük el. 
 
 
 
 

                                                                                             Bődi Szabolcs polgármester 
 
 
„Csak a törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket” 
 
 
 
 
 
 

H Í R D E T É S 
 
Eladó Lada 1500 m3-es kombi típusú személygépkocsi kitűnő állapotban. Érdeklődni 

lehet a 76/352-772-es telefonszámon. 
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Óvjuk értékeinket 
 
A hálózati berendezések ellen elkövetett károkozások visszaszorítására 
Társaságunk idén nyáron, a rendőrséggel és a vadászokkal 
együttműködve közös akciót indít Bács-Kiskun- és Dél-Pest 
megyében, melynek keretében a nyomravezetők akár 1.000.000- Ft 
jutalomban is részesülhetnek.  
 
A DÉMÁSZ Rt. értékeink közös megóvása jegyében 2005. április 
28-án megrendezi a 
 

LEGYEN ÖN IS TRÓFEÁS VADHÍVÓ! 
 
című vadhívó-csalogató vadász tanfolyamot a megye vadászai 
számára a Három Gúnár Rendezvényházban (Kecskemét, Batthyány 
u. 1/7.), ahol előad Homolya László szarvasbőgő Európabajnok 
(Téma: suta panasz hang, nyúlsírás, vadkacsa hívás). A DÉMÁSZ Rt. 
úgy ítéli meg, hogy a vadászok, vadőrök a természetet járva, a 
rendvédelmi testületekhez hasonlóan hozzájárulhatnak a vezetékes 
bűnözés visszaszorításához. 
 
Akár 1.000.000- Ft jutalom értékeink megóvása jegyében 
 
A vezetéklopás és a rongálás során szervezett, megélhetési bűnözéssel 
állunk szemben, mely nem csak anyagi károkat okoz, hanem sajnos 
baleseteket is előidéz! A megyében gyakori áramkimaradás oka, 
vezetéklopásból és villamos berendezések rongálásából adódik, így 
elmondható, hogy elektromos berendezéseink megóvása közös 
érdekünk. 
 
A DÉMÁSZ Rt. értékeink megóvása jegyében 2005. május 1. és június 
30. között Bács-Kiskun- és Dél-Pest megyében nyomravezetői 
jutalmat ajánl fel annak, aki a hálózati vezeték, vagy az olajlopások 
elkövetőiről használható információval szolgál. 
A nyomravezetőt a kárösszeg 20%-ával, akár 1.000.000,- Ft-tal 
jutalmazzuk.  Bejelentés a D-vonalon keresztül, a 06 40 82 22 82 helyi 
tarifával hívható telefonszám 6-os menüpontján tehető. 
 
Kapcsolattartó:  Göndör Ottó 
Kommunikációs munkatárs 
Mobil: 06/20-513-2476 
 

 
 
 
Szeged, 2005. április 26.  Kommunikációs osztály 
  



   A mi ügyünk 

 4 

 
A Bűnmegelőzési Bizottság munkájáról 

A bizottság április 4-én tartotta meg a soron következő ülését. Első renden ismét az 
ifjúságvédelmi járőrszolgálat eredményeinek megbeszélése történt. E napirendi pont 
megvitatásánál jelen volt meghívottként a programban részt vevő dr. Gergely 
Sándorné, az ÁMK igazgatóhelyettese, Sebestyénné Ruszkovics Mária, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és Toponáry András, az ISZI igazgatója. 
Értékeltük az eddig végzett hatékony munkát. A bizottság egyébként az éves 
munkaterv szerint végzi feladatait. Jelenleg a tanyavédelmi program megvalósításán 
dolgozunk. A bizottság elnökeként, mint meghívott, részt vettem a Kecskemét Megyei 
Főkapitányságon tartott tanyavédelmi konferencián, valamint a kunszentmiklósi 
Rendőrkapitányságon megtartott kihelyezett tanyavédelmi konferencián. 
A fórumokon nagyon sok hasznos információhoz jutottam, melyek nagy segítséget 
nyújtanak a bizottság munkájához. 
Elképzelésünk szerint a tanyán élő emberek biztonságérzetét növelni kell rendszeres 
látogatással, odafigyeléssel. A tanyagondnok segítséget nyújtana a mindennapi élet 
gondjainak megoldásában és krízishelyzetben. 
A tanyán élők rendszeres felügyelete, életkörülményeik szemmel tartása biztonságukat 
is növelné.  
Ebbe a tevékenységbe bevonásra kerülne a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Polgárőrség, a Vadásztársaság és a külterületi postás. 
Felmérésünk szerint Kunszentmiklós külterületén 541 fő lakik. Ebből első körben 25 
családot látnánk el segélyhívásra alkalmas mobiltelefon készülékkel, melyek 
beszerzésére a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tett ígéretet.  
Értesülésünk szerint ebben az évben a rendőrség országos szinten 800 db új 
gépjárművet fog kapni. Ebben az esetben a lecserélt járműparkból a tanyavédelmi 
szolgálat ellátására 1 db gépkocsit fogunk igényelni.  
Április 1-jén tartották a polgárőrség közgyűlését, melyen beszámoló hangzott el a 
tavalyi évben végzett munkáról. A polgárőrök 7866 órát töltöttek szolgálatban. 
Elismerésekre is sor került, többen kaptak oklevelet és vásárlási utalvány formájában 
szerény jutalmat. A teljes beszámoló anyaga olvasható az Interneten a 
kunszentmiklós.hu címen. 
Nagyon fontos még a SZEM, azaz Szomszédok Egymásért Mozgalom, mely a 
lakosság előtt már ismert. Hasznos lenne, ha minél többen jeleznék, hogy részt 
kívánnak venni ebben mindannyiunk számára előnyös és fontos programban. Egymás 
otthonának, környezetének rendszeres figyelése sokat javíthat a közrend, közbiztonság 
állapotán. 
 
Jelentkezni lehet a Polgárőr Egyesület elnökénél, Hajdú Antalnál a 76/550-253-as 
telefonszámon. 
 
Kreisch Mihály 
Képviselő 
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Bűnmegelőzési Bizottság elnöke 
 
 2005. március hónapban a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági 
Bizottság által kidolgozott munkaterv alapján ezen ügyekben történt döntés: 

Utak készítése szórt burkolattal, 
murvával: 
- Szenttamási u.  100 m 350.000,- 
- Dárda u.   550.000,- 
Földutak gréderezése 
bel- és külterületen: 
- Szedria, Bodakút 
- Kunbábony 
- Szenttamási u.  500 m 

Kátyúzások a város 
hidegaszfaltos útjain: 
- Bibó K. u. 
- Hunyadi u. 
- Virágh G. u.      Folyamatban 
- Vásártér 
- Szalvay M. u. 
- Attila u.  
 
A város területére 120 db lombhullató fa lett kihelyezve. 60.000,-Ft értékben árvácska és 
30.000,-Ft értékű zöld évelő növények. A kunbábonyi játszótérre kihelyeztünk 4 db fa 
virágtartót virággal beültetve, 17 db lombhullató fát ajándékoztunk a Bábonyiaknak, amit a 
Bábonyi lakosok ültettek el. És ugyanezen a napon április 16-án szemetet szedtek a föld 
világnapja közeledte alkalmából, amit szeretnénk megköszönni a városszépítő bizottság és a 
képviselőtestület nevében. 
 
Megköszönjük, hogy a Botond utcában ingyen hozott a Bakó Imre murvát. Ezzel 
sokat segített a városon. 

Tisztelt Olvasó! Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel Önben városunkat érintő 
közügyekben, kérem jutassa el hozzám vagy keressen a következő telefonszámon: 
Lesi Árpád (20/499-73-74) 

Lesi Árpád Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

 

A KÉSZ Kht. hírei: 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szilárd hulladéklerakóra az alább 
felsorolt hulladékokat ne vigyék ki, mivel lerakásukra tilalom van érvényben, 
lerakásuk szabálysértési bírságot von maga után: 

- veszélyes hulladékot (pl.: azbeszt, aszfalt), 

Árokásások, karbantartások, 
padkanyesések: 
- Damjanich u.  
- Liszt F. u. 
- Szalvay M. u. 

Padok és szemetesek elhelyezése: 
- Rákóczi u. 53. 1 pad 1 szemetes 
- Rákóczi u. 57.  1 szemetes 
- Alszegi temető ravatalozó  1 szemetes 
- Tasskertesi posta  1 szemetes 
- Mikszáth sarok  1 szemetes 
- Városkapu park járda  1 szemetes 
- Tasskertesi temető  1 szemetes 
- Kerékpár út  1 szemetes 
- Petőfi ltp.     1 szemetes 
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- folyékony hulladékot, 
- használt, egész gumiabroncsot, továbbá 2006. július 1. napja után aprított, 

használt gumiabroncsot, 
- állati hulladékot, 
- minden olyan további hulladékot, amely nem felel meg a hatályos jogszabályi 

feltételeknek. 

A KÉSZ Kht. az alábbi szolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére: 

- Kertépítés, kertgondozás, 
- Belső utak építése, 
- Kocsibejárók betonozása, térkövezése, 
- Járda építése, 
- Átereszek készítése, 
- Lomtalanítás, sittszállítás, egyedi szemét szállítása felrakással, 
- Helyben szállítások traktorral. 

Várjuk megrendelését. 

Árajánlat kérhető Jobbágy Ferenctől a 76/550-244-es telefonszámon. 
________________________________________________________________ 

V á l o g a t á s újságcikkekből 
 
Való Válság 
Az előző rész tartalmából: a házban áll a bál, mert miután a többség VV Katit jelöli 
meg, VV Gábor közli. „sok szerencsét kíván”, de ő továbbra is tartózkodik. Ezt 
mindenki tudta, mégis van nagy fanyalgás, egymásra mutogatás, valakit ki kell 
szavazni júniusig. Közben a nevető harmadik VV Viktor interaktív össznépi 
szimpátiaszavazás tárgyává teszi a szavazást. 
Azért, hogy az államfő megválasztása szánalmas alkufolyamattá vált, elsősorban a 
„most mi jelölünk!” presztízslogikáját hajszoló MSZP a felelős – de legalább ennyire 
tehet róla a koalíciós lojalitást félreértő, valójában a „csak nehogy gesztust tegyünk a 
jobboldalnak!” logikájába zárt SZDSZ is. Az MSZP szabad, mert szabadságában állt 
államfőjelöltet megnevezni. Ugyanakkor igazságtalan: nem Szili Katalin tehet róla, 
hogy többséget szerzett egy olyan közjogi poszt elnyerésére, amelyre kérdéses az 
esélye; esetleges bukása viszont a koalíció morális bukását is jelentheti. 
Alkotmányunk viszont sehol nem ír arról, hogy a köztársasági elnök megválasztása 
koalíciós kérdés, politikai alkufolyamat kérdése, illetve kihangosított kongresszusi 
kortes-beszédek tárgya lenne. Mindannak, ami államfőjelölés címén koalíciós 
berkekben zajlik, semmi köze nincs ahhoz, amit az alaptörvény a köztársasági elnök 
megválasztása kapcsán előír vagy feltételez. „Az a politikailag igazán erős államfő, aki 
nemzet egészét megszemélyesítve, az ország többségétől támogatva képes cselekedni. 
A Magyar Köztársaság elnöke tehát olyan személyiség legyen, aki felette áll a politikai 
csatározásoknak” – írta 1989 tavaszán, az erről szóló viták közepén Tölgyessy Péter, a 
hazai közjogi berendezkedés egyik atyja. A mai szabad demokraták tudták, hogy 
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tavasszal eljön a jelölés ideje; tudták, hogy a fentiek szellemében kellene jelöltet 
találni; mégsem törték magukat. Kezdettől fogva ragaszkodtak a közös, koalíciós 
jelöléshez, nem pedig a négypárti tárgyalásokhoz. És nem lebegtették, hogy szükség 
esetén, elveikkel összhangban, átszavaznak egy lehetséges, jó fej ellenzéki jelöltre is. 
A hét végén VV Viktor más összefüggésben közölte: „Magyarország lefagyott, mint 
egy rosszul kezelt számítógép, újra kell indítani.” Így igaz. 
Rendszergazdák, figyelem! 
 
Folytatódnak a tömeges létszámleépítések az állami vállalatoknál: a MÁV, a Magyar 
Posta és a honvédség reformja, „versenyképessé tétele” tízszeres nagyságrendű 
elbocsátásokkal jár 2006 végéig. 
A Szomorú vasárnap sorainak felidézésével kezdi a vezető osztrák lap cikkét a 
magyarországi öngyilkosokról. Az elmúlt öt évtizedben 180 000 magyar vetett véget 
saját életének. A hatvanas évek végén és a nyolcvanas évek közepén a világon 
Magyarországon volt a legmagasabb az öngyilkosok aránya, de az ország ma is az 
ötödik a világranglistán. Háromszor annyi férfi követ el öngyilkosságot, mint nő. 
 
Szlovákia vonzza a működő tőkét 
Az előző fél évben 740 millió euró értékű külföldi befektetői tőke érkezett Szlovákiába 
– közölte a sajtóval a pozsonyi kormány gazdasági minisztere. 
Pavol Rusko elmondta: a dél-koreai Hankook Tires nevű társaság várhatóan már a 
héten eldönti, Szlovákiában építik-e fel a közép-európai térségbe tervezett új üzemét. 
Ha igen, a tőkebeáramlás 1,3 milliárd euróra ugrik fel. 
 
 „Az országnak nem száz kicsi lépésre van szüksége, hanem egy nagy lépésre: 
Gyurcsány Ferenc lelépésére” – kezdődik a budapesti német nyelvű lapnak Gyurcsány 
miniszterelnök új programja címen megjelent szerkesztőségi vezércikke, amely szerint 
nem érte el a célját az APEH szigorúbb ellenőrzése, remélve, hogy az áfaegyenleg 
jobb lesz. Ezzel szemben annál több kárt okozott. A multik hangot adtak a csökkenő 
jogbiztonságnak és a kevéssé tőkeerős cégek körében tovább csökkent a fizetési morál. 
A pénzügyi hatóságok új csődhullámmal találták szemben magukat. 
 

  
 
Visszaállítanák a halálbüntetést 
Prága. A csehek kétharmada visszaállítaná a halálbüntetést – derült ki egy országos 
felmérésből. A CVVM közvélemény-kutatási központ felmérése szerint a 

A Gyurcsány-kormány 2004 végén elmulasztotta 
megtenni azokat a lépéseket, amelyek kedvező 
változást hozhattak volna az ország 
gazdaságában – jelentette ki Medgyessy Péter 
volt miniszterelnök. Az MSZP-s képviselő 
szerint a közelmúltban beharangozott száz lépés 
politikája nem helyettesítheti a valódi 
reformokat. 
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megkérdezettek hatvanhat százaléka véli úgy, hogy fel kell újítani a tizenöt évvel 
ezelőtt eltörölt halálbüntetést, huszonkét százalék ellenzi, míg hét százalék nem foglalt 
állást. 
 
A Soros-támogatású on-line lapból Draskovics Tibor volt pénzügyminiszterről 
visszamenőleg, menesztése után megtudható, hogy hibái is voltak: Draskovics 
népszerűtlen lépéseket vezetett be, de legvitatottabb intézkedése az volt, hogy 2004. 
októberében nem térítette vissza az exportáló cégeknek az áfát. Ezt az intézkedést 
üzleti vezetők és elemzők egyaránt úgy tekintették, hogy Draskovics ezzel az 
államháztartási hiány statisztikájával kíván manipulálni. Az utolsó csepp az volt a 
pohárban, hogy Draskovics nem dolgozott ki „elég bátor” javaslatokat ahhoz, hogy 
adót csökkentsen. A lap idéz a Magyar Narancsból és a HVG-ből, amelyek szerint 
Draskovics állandóan letolta munkatársait. 
 
Borúlátó németekA magyarországi német befektetők mindössze 24 százaléka gondolja 
úgy, hogy a magyar gazdaság idén jobb helyzetben lesz, mint 2004-ben – derült ki a 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felméréséből, amely megállapítja: a 
megkérdezett vállalkozások 21 százaléka ma már egy másik országba történő telepítést 
fontolna meg. 
Finnország az orosz nyomás ellenére továbbra is kitart amellett, hogy az 1939-ben és 
1941-ben a Szovjetunióval szembeni honvédő háborúja nem Németország 
szövetségeseként vívott, hanem finn-orosz különháború volt. Egy hónapja Tarja 
Halonen finn köztársasági elnök beszédét ítélte el éles hangnemben az orosz 
külügyminisztérium, most pedig Helsinkiben mondott beszédében Alekszej Szazonov, 
Oroszország második külügyi államtitkára háborodott föl azon, hogy „egyesek azt 
állítják, a második világháborúban két totális diktatúra állt szemben egymással, 
Németország és Szovjetunió”. 
Szazonov szerint a nemzetiszocializmust és a bolsevizmust nem lehet egymással 
párhuzamba állítani. „ A bolsevizmus abból indul ki – mondta beszédében Szazanov -, 
hogy mindenki boldog legyen, a népeket nem rangsorolták. A nemzetiszocialisták 
viszont egy nép felvirágoztatását akarták a többi nép kárára.” Osmo Jussila finn 
történészprofesszor szerint ez a felfogás az orosz politikusok részéről visszatérést 
jelent a szovjet időkhöz. 
 
GYURCSÁNY A KERTÉSZKEDŐKRE IS FIGYELNE. 
Ki kell fehéríteni azokat a háztartás körüli munkákat, amelyeket egy-egy napig 
végeznek az emberek feketén – jelentette ki Gyurcsány Ferenc egy rádióinterjúban, 
ahol a kormány száz lépés programjáról beszélt. A miniszterelnök több olyan 
tevékenységet is kiemelt, amelyeket szabályozni kíván a kabinet. – Ilyen munkák a 
tüzelő behordása, a fák megmetszése, a kert rendbe rakása, vigyázni egy fél este a 
gyerekre, korrepetálás, megszerelni a házban ezt-azt – sorolta a politikus a kormány 
előtt álló feladatokat. Gyurcsány okos és szellemes javaslatnak tartja a ház körüli 
munkák – amelyeket szerinte „kék munkának” is lehetne hívni – legalizálásának 
tervét. A kormányfő az embereket is érdekeltté kívánja tenni a rendszerátalakításban, 
mégpedig úgy, hogy a „pénz mellé” társadalombiztosítási szolgáltatás is járna. – 
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Nekünk, akik fizetünk, nagyon egyszerű dolgunk van: veszünk egy közteherjegyet a 
postán, ami pár száz forintba kerül, és ezt beragasztjuk a kék könyvbe – szemléltette 
Gyurcsány az ügyintézés banalitását. A közteherjegy árának 75-90 százalékát le lehet 
majd írni az adóból, tehát a munkaadónak „lényegében” nem kerül semmibe. A terv 
előnye az is, hogy a magánszemélyeknél alkalmi munkát végzők a jelenlegi 120 nap 
helyett 200 napra kapják meg a munkavállalást lehetővé tevő kék könyvet. 
 
Magyarország: Az euróhoz vezető út csapdákkal telített marad címmel az uniós 
ügyekre szakosodott lap leszögezi: ” Jelenleg Magyarország nem teljesít egyetlen 
maastrichti kritériumot sem. 2004-ben az állam eladósodottsága a GDP 60,7 százaléka 
volt, a költségvetési deficit pedig a GDP százaléka, ami a stabilitási paktum által vont 
határt meghaladja”. 2005-re 5 százaléknál nagyobb hiányt várnak. „ A magyar 
költségvetési hiány robbanása már 2002-ben történt, amikor Medgyessy Péter 
szocialista miniszterelnök kormánya számos, az államkincstárt különösen terhelő 
szociális reformokat vezetett be.” Az Euroactiv Detre Zoltán független pénzügyi 
elemzőt idézi, aki szerint az Európai Tanács pénzügyminiszterei rossz üzenetet küldtek 
az új tagoknak azzal, hogy enyhítettek a stabilitási és növekedési paktumon, mert az 
arra sarkallhatja a budapesti kormányt, hogy késleltesse a szükséges reformokat. 
 
Magyarország egyéves uniós csatlakozása alkalmával, „Egy évvel a belépést követően 
a magyarok marják egymást. Szociális problémák az elbizonytalanodott nemzetet 
politikai radikalizmusba hajtják„ alcímmel. Nádas szerint Magyarországon nincs 
középosztály, csak egy vékony újgazdagréteg, a munkások pedig útban vannak az 
abszolút elszegényedés A remények eltűnnek címmel egy német lap Nádas Péterrel 
beszélget felé. 
 
Hosszú várakozás a nagy betakarításra főcímmel és Magyarországon tiltakoznak a 
parasztok a EU-támogatások vontatott kifizetése miatt, Lengyelországban 
tönkremenetel előtt áll sok kisparaszt – a gazdák többsége az EU-bővítés vesztesei 
közé tartozik alcímmel a svájci fővárosban kiadott lap ismerteti azt, hogy a két 
országban és általában Kelet-Közép-Európában a gazdák rossz hangulata teljes 
ellentétben áll a statisztikai adatokkal és a derűlátástól sugárzó nemzetközi 
sajtóbeszámolókkal: „Még egy olyan gazdasági lap is, mint a Financial Times, az 
elmúlt hónapokban látható elégedettséggel tekintett a kelet-közép-európai 
mezőgazdasági korszerűsítésében tett haladásra”, és a brüsszeli irányítású Eurostat 
statisztikai hivatal is az mutatta ki a közép-kelet-európai gazdákról, hogy egy évvel 
uniós tagságuk után jövedelmük akár száz százalékkal is növekedett. Csakhogy, írja a 
lap, mindennek a dicséretnek nincs sok meggyőző ereje a parasztok szemében. A 
modernizálás ugyanis egyrészt a keleti gazdák kihalását jelenti, másrészt a jövedelem 
növekedése a mezőgazdaságban igen egyenlőtlenül oszlik meg. A bővítéssel az uniós 
gazdák száma hétről 12 millióra növekedett, a megművelt területek nagysága 130 
millióról 168 millió hektárra, de az elosztáshoz rendelkezésre álló szubvenció nem lett 
több. 
 
A cikkeket válogatta Lesi Árpád 
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT: 

 
Idézet Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (VII.1.) 
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 

 
„Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása 

4. §” 

„Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) köteles gondoskodni: 

(1) Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá 
a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, 
tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról, és síkosság 
mentesítéséről. 

(2) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról. 

(4) A telekingatlanról a járdára és az úttest felé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről. 

(5) Az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 
egységek előtti járdaszakasz, illetőleg ha a járda mellett több zöld sáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület tisztántartásáról. 

(6) Egész évben gondoskodni kell a járda letakarításáról. 

(7) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az bekezdésekben felsorolt tevékenységeket nem 
tudja, vagy nem képes elvégezni, az bejelentés alapján szolgáltatási díj megfizetése 
ellenében a Polgármesteri Hivatal elvégezteti. 

Aki e rendelet 4. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi 
szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
Áder János FIDESZ frakcióvezető úr tart előadást Magyarország helyzetéről és aktuális 
politikai kérdésekről 2005. június 8-án (szerda) 1900 órától a kunszentmiklósi ÁMK 
nagytermében, amelyre tisztelettel meghívunk minden kunszentmiklósi lakost. 
 
 
Lesi Árpád 
FIDESZ helyi elnöke 
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Fizetett politikai hirdetés 

 
 

Csillagjárás Szegeden 
Mercedes-Benz Classic Csillagtúra 2005-ben is 

 
Budapest, 2005. február 1. – Csillogó fényű veteránautókkal indulnak Szegedre 2005. 
május 27-én a III. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra résztvevői. A „Classic” min ősítésű 
veterán autók idén Szeged város Széchenyi terén hajthatnak keresztül a rajt-cél kapun. 
A 2005-ben harmadik alkalommal megrendezésre kerülő átlagtartó túrán több mint 60 
oldtimert várnak a Szeged várost és környékét felfedező látványos eseményre. 
2005. május 27-29-én Szeged városa és környéke lesz a csillogó-villogó oldtimerek úti célja. 
Az MB-AUTO Magyarország Kft. és a Mercedes-Benz Classics Magyarország Egyesület 
szervezésében idén több mint  60 oldtimer részvételére számítanak. A tervek szerint naponta 6 
ügyességi szakaszon vesznek részt a versenyzők - hiszen a Csillagtúrán nem a gyorsaság a 
meghatározó, hanem egyfajta átlagtartó megbízhatóság – és 550 km-t autóznak a két nap alatt. 
Most először a város szívében is feladatot teljesítenek majd a résztvevők, így a nézőközönség 
a város szépsége mellett az autók és tulajdonosaik ügyességében is gyönyörködhet. 
 
Ám nemcsak Szeged polgárai kísérhetik figyelemmel a csodálatos gépjárművek felvonulását. 
Az MB-AUTO Magyarország Kft. albertfalvai telephelyéről indulva a versenyzők az első 
napon olyan településeken is áthajtanak, mint Kiskunlacháza, Apaj puszta, Kerekegyháza, 
Kecskemét, Bugacpuszta, és Kiskunmajsa, mielőtt a Széchenyi térre megérkeznek. A második 
nap programjában a Tisza gát, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Ópusztaszer, a Maty-ér 
kajak-kenu pálya, Tompa és Pusztamérges szerepelnek.  
 
Kunszentmiklós is az egyik IE állomás lesz. Május 27-én pénteken érkeznek hozzánk az 
autók. 1115-től 1230 óráig a Mikulás M. u. salakos pálya vonalában fognak tartózkodni. Az 
autók érkezése Tass felől a Damjanich utcába, majd Szondy Gy. utca és Mikulás M. utca. Itt 
az autók a padkán egymás után állnak, maximum 10 darab. Innen egyesével hajtanak balra 
kanyarodva Lajosmizse felé. 
 
További információk: 
 
MB-AUTO Magyarország Kft.  Rowland 
Kozári Edina  Somfai Gitta 
Tel.: 451-2231 Tel.: 345-9339 
edina.kozari@mercedes-benz.hu gitta.somfai@rowland.hu 
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FELHÍVÁS! 

 
A parlagfű allergiás megbetegedést okoz, mindenki kötelessége a parlagfű irtása. 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata parlagfű mentesítési akciót szervez. 
 
Aki 25 db gyökeres parlagfüvet összekötegelve a gyűjtőhelyre eljuttat, 1 db sorsjegyet 
kap, mely tárgynyeremény sorsoláson vesz részt. 
A sorsolás a Szentmiklósi Napok keretében 2005. szeptember 10-én szombaton  14 
órakor kerül megrendezésre. 
Az át nem vett nyeremények listáját a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdető 
táblán lehet megtekinteni és a nyertesek a hivatalban a sorsjegy bemutatása ellenében 
átvehetik a nyereményt.  
Tárgynyeremények:  A fődíj 1 db színes televízió és még sok értékes tárgynyeremény.
  
A parlagfű mentesítési akció keretén belül a parlagfű gyűjtése 2005. június 1-től 
augusztus 31-ig tart. A parlagfű átvétel  minden szerdai napon 8 órától 12 óráig és 13 
órától 15 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarában történik. Az első átvételi nap 2005 
június 1. szerda, az utolsó 2005. augusztus 31. szerda. 
 

Kérjük a város lakóit, hogy aktívan vegyenek részt a parlagfűmentesítésben! 
 

Kunszentmiklós Város 
      Önkormányzata 

 
A Képviselő-testület lakosságot közvetlenül érintő határozatai: 

Tárgy: KÉSZ KHT 2004. évi tevékenysége 

 
1.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy KÉSZ KHT 2004. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja.  

Tárgy:  Piactéri tejárusítóhoz pult  
 

1.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a Kunszentmiklós, Piactér tejárusító 
helyiségben árusító pult kialakítására 107.000.- Ft + ÁFA összeget a 2004. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja.  

Tárgy:  Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2005. évi 
rendezvények támogatására 
 

1) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy 2005. szeptember 9-10-11. napján 
megrendezi a XI. Szentmiklósi Napokat. 

2) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 2005. évi rendezvények támogatására, a 2005. szept. 9-11 között 
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megrendezésre kerülő XI. Szentmiklósi Napok rendezvényhez, a hangosítás 
költségeire. 

3) Az igényelt támogatás: 300.000 Ft.  

Tárgy:  Egyesített Szociális Intézmény által benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása.  
 

1.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy támogatja, hogy az Egyesített Szociális 
Intézmény az ifjúsági, Családügyi, szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 
pályázati kiírására „a szociális szolgáltatások 2005.évi fejlesztésére” pályázatot 
nyújtson be.  

 
2.) A Képviselőtestület a pályázat benyújtásához szükséges saját erőt (10%) a 

2004. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 

Tárgy: Tourinform Iroda létrehozása 
 

1.) A Képviselőtestület úgy határoz, hogy Tourinform Irodát kíván létrehozni, 
melyhez a szükséges keretet az átadott pénzeszközök terhére biztosítja. 

Tárgy:  Tass és Kunpeszér települések gyermekjóléti feladatai ellátására vonatkozó 
társulás  

 
1.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy Tass és Kunpeszér települések 

gyermekjóléti feladatai ellátására vonatkozóan társulási megállapodást kíván 
kötni. 

Tárgy:  2004. évi pénzmaradvány felhasználása 
 
A Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: 
Képviselőtestület) megtárgyalta 2004. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó 
javaslatokat és a következő határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy Általános Művelődési Központban 
fizetett étkezési hozzájárulás összege 3500.- Ft-ról 4.000.- Ft-ra történő 
megemeléséhez szükséges 600 eFt-ot biztosítja.  

2.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy útépítési célokra 10 mFt-ot különít el. 
3.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a parkfelújításhoz szükséges murva 

beszerzésre 70.000.- Ft-ot biztosít. 
4.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy virágládák beszerzésére 100.000.- Ft-ot 

biztosít. 
5.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy az epreskerti sportpálya gondozásához 

szükséges benzinvásárlásra 20.000.- Ft-ot biztosít. 
6.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra 300.000.- 

Ft-ot biztosít.  
7.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a járdaépítések támogatására 600.000.- 

Ft-ot biztosít. 
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8.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a Rákóczi u. 38. szám alatti 
önkormányzati bérlakások téglakerítése megépítésére 500.000.- Ft-ot 
biztosít. 

9.) A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a 2005. évi költségvetése 3.1. 
mellékletében szereplő felhalmozási kiadások pályázati alap összegét 
1.319.000.- Ft-tal megemeli.  

10.) A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az  átcsoportosításhoz 
szükséges teendőket tegye meg. 

 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának, valamint 
Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottságának 2005. április 20-án 
megtartott összevont ülésének lakosságot közvetlenül érintő határozata. 

Tárgy:  Tejárusító pult 
 
Az Összevont bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy  a Kunszentmiklós, 
Piactér tejárusító helyiségben árusító pult kialakítására 107.000,- Ft+ÁFA összeget a 
2004. évi pénzmaradvány terhére biztosítson. 
 
Lesi Árpád Vida István 
Városszépítő, Turisztikai Pénzügyi Bizottság elnöke 
és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete Városszépítő, Turisztikai és 
Mezőgazdasági Bizottságának 2005. május 5-én megtartott összevont ülésének 
lakosságot közvetlenül érintő határozatai. 

Tárgy:  A 2004. évben elvégzett útjavítások minőségének megvitatása. 

1/. A Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a KÉSZ KHT. mérje fel a 
Szippankó, Hajnal, Orgona, Kötő, Óvoda, Pipa és Gőzmalom utcák itatott útra való 
javítása mennyibe kerülne és mikorra készülne el. 

Tárgy:  Tűzoltóság felkeresése utak locsolásával kapcsolatban. 
 
A bizottság úgy határoz, hogy felkeresi a Tűzoltóságot levélben azzal a kéréssel, hogy 
a nyáron segítsék a várost az utak locsolásával. 

Tárgy:  Kunszentmiklósi Szülők Egyesületének kérelme. 

1./ A Bizottság úgy határoz, hogy a bizottság keretének terhére 10.000,- Ft összeget 
biztosít növényzet vásárlására a Kunszentmiklósi Szülők Egyesülete részére, amely 
összeget az Egyesület Zugor László vállalkozónál vásárolhat le. 

Tárgy:  A 2134.hrsz.alatti ingatlan (Rákóczi – Pék u. sarok) előtti tér lefedése, 
valamint az 1806 hrsz-tól az 1810/2. hrsz-ú terület (Damjanich u. 10- 
Damjanich u. 6) előtti árok lefedése és parkoló kialakításának terve. 
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1/. A Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy készüljön terv a 2134 hrsz. 
alatti ingatlan (Rákóczi u. – Pék u. sarok). előtti tér lefedésére, valamint 
az 1806 hrsz-tól az 1810/2. hrsz-ú (Damjanich u. 10- Damjanich u. 6) előtti ingatlan 
előtti árok lefedésére és parkoló építésére 

Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete Városszépítő, Turisztikai és 
Mezőgazdasági Bizottságának 2005. április 20-án megtartott összevont ülésének 
lakosságot közvetlenül érintő határozatai. 

Tárgy:  Hunyadi u. javítása a Rákóczi u. és a Bibó K. u. között. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Hunyadi u.  Rákóczi u. és a Bibó K. 
u. közötti szakaszának javítására biztosítson 1.624.500,- Ft összeget a 2004. évi 
pénzmaradvány terhére. 
 
Tárgy:  Mészöly P. utca javítása a Kálvin tér felőli oldalon. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy  a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítson 2.392.650,- Ft-ot a Mészöly P. utca javítására a Kálvin tér felőli oldalon  

Tárgy:  Virágh Gedeon u. javítása a Baksay és a Rozgonyi u. között. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítson 2.560.400,- Ft-ot a Virágh G. u. javítására a Baksay és a Rozgonyi u. 
között. 

Tárgy:  Akácfa utca javítása a Virágh G. és az Akácfa u. között. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítson 2.093.200,- Ft-ot az Akácfa utca javítására a Virágh G. és az Akácfa utca 
között. 

Tárgy:  Kis utca javítása az Ősz utca kereszteződésig. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítson 1.140.000,- Ft-ot a Kis utca javítására az Ősz utca kereszteződésig.   

Tárgy:  Gál Sándor utca javítása. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítson 1.878.400,- Ft-ot a Gál Sándor utca javítására. 

Tárgy:  Marx téri múzeum mellett lévő buszmegálló burkolatának felújítása  
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítson 235.575,- Ft-ot a Marx téri, múzeum mellett lévő buszmegálló  
burkolatának felújítására. 

Tárgy:  Báthory utca javítása. 
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A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Kunszentmiklós, Báthory utca 
javítására 670.250,- Ft összeget a 2004. évi pénzmaradvány terhére biztosítson. 

Tárgy:  1829/3. szám alatti park murvával történő újra terítése. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az 1829/3. szám alatti park (Bíróság 
park) javításához, murvával történő újraterítéséhez szükséges összeget 70.000,- Ft-ot a 
2004. évi pénzmaradvány terhére biztosítsa. 

Tárgy:  Virágtartók vásárlása. 
 
A VTMB javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a város területére kihelyezendő 
virágtartók vásárlására biztosítson 100.000,- Ft-ot a 2004. évi pénzmaradvány terhére. 
 
 
Egy súlyos beteg, 4 gyermekes fiatal édesapa vár az elkerülhetetlen veseműtétjére 
Kunszentmiklóson. A műtéthez szükséges pénzt sajnos nem tudja önállóan 
előteremteni. Kér minden jó szándékú embert, hogy adományával mielőbb segítse őt 
az áhított gyógyuláshoz. 
 
A támogatásokat az alábbi számlaszámra kérjük:              11773322-00315012 
 

Szénási Sándor: Magyar imádság 
 
Uram, egy népért könyörgök:  
Fordítsd felé szent orcád! 
Szíved ajtaján, ím, zörgök: 
Tied hatalom és ország! 
 
Uram, egy népért könyörgök: 
Sokszor káromol az ajka. 
Szenteld meg ajkát, s felzendül 
A legszebb zsoltárszó rajta. 
 
Uram, egy népért könyörgök: 
A szíve sokszor oly konok. 
Hódítsd meg, s akkor e szív 
Lesz majd királyi zsámolyod. 
 
Uram, egy népért könyörgök, 
Mindene van, mégis szegény: 
Mert Nélküled árva koldus 
Aranyhalmai tetején. 
 
Vereb, 1944 

Uram, egy népért könyörgök: 
Mindig szabadságra vágyott, 
De bűnei bilincséből 
Tehozzád alig kiáltott. 
 
Uram, egy népért könyörgök: 
Annyit folyt könnye, s vére! 
Varázsolj arcára mosolyt 
És vidám Napot egére! 
 
Uram, egy népért könyörgök: 
Érezze, mindig szeretted. 
Gyógyítsad meg a vakságát, 
S ragyogjon felé Kereszted! 
 
Uram, egy népért könyörgök: 
Magyar népemért most, sírva. 
Imádságom szívembe van 
Örök betűkkel beírva. 
 


