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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2005. január I. szám Ingyenes 

„Megint jőnek, kopogtatnak…” 

 A civilizáció a kétségtelenül kiteljesedő kényelem mellett számtalan szennyező forrást 
vont maga után. Az atomhulladék, a gyógyszergyárak maradékai, a vegyszermaradványok a 
növényekben és gyümölcsökben, a kipuffogó gázok, a szétterülő olajfoltok az élő vizekben – 
mind-mind az ipari méretű termelés káros következményei. Megakadályozásukra az egyéni 
akarat kevés. Van azonban egy terület, amelyért minden egyes ember tehet, a talajvíz 
szennyezése illetve megóvása. 
 Azok a települések, ahol sík területen fekszik a város és a talaj szerkezetében vízzáró 
réteg is van (agyag), az ott élők egy szennyvíz lencsén élnek, megfertőzve maguk alatt a 
talajt. Ezt az állapotot szeretnénk megszüntetni.  
 A szennyvízelvezetés igen drága beruházás. Kunszentmiklóson 2,5 milliárd Ft-ba kerül. 
Ez azt jelenti, hogyha egy házra levetítjük, közel 1millió Ft-tal nő az ingatlan értéke. Ez az 
összeg megfizethetetlen, ezért pályázunk. A beruházást csak akkor indítjuk, ha a KIOP-ból a 
költségek legalább 90%-át megnyerjük. A fennmaradó önrész leggazdaságosabb összerakása 
a Lakás Takarékpénztárral lehetséges. A 6 év alatt 1.323Ft/hó befizetése a 30% állami 
támogatással 135.000Ft-ra hízik, amelyhez még maximum ugyanennyi hitel is felvehető. (A 
szerződés keretösszege ezért 270.000Ft.) A 135.000Ft elegendő ahhoz, hogy a 
szennyvízcsatlakozást a telken belül kiépítsük. A ház szennyvízvezetékével történő 
összekötése méterenként körülbelül 2.000Ft-ba kerül (az átlagos távolság 10m, tehát 
20.000FFt-ból megoldható). A szennyvíz-telep felújítása, a csatornahálózat kibővítése, a 
hozzájárulás, a szerelés, az üzembe helyezés tehát ebből az összegből (155.000Ft) 
megoldható. Aki nem köt most szerződést, az elesik a 30% állami támogatástól, és fennáll 
annak veszélye, hogy a Közmű Társulás majd jóval magasabb összegben állapítja meg a 
kívülálló rácsatlakozását.  
 Aki nem a havi törlesztést választja, az 6 egyenlő részletben évente 1 alkalommal is 
befizetheti, de az nem részesül az állami támogatásban, tehát közel 40.000Ft-tal többet kell 
befizetnie. 
 Azok a lakástulajdonosok, akiknek még nincs fürdőszobájuk, és csatlakoznak a 
társuláshoz, az ingatlanuk értékét körülbelül 1millió Ft-tal emelik. 
Azoknak az ingatlantulajdonosoknak a házára, akik rendelkeznek vezetékes ivóvízzel, de nem 
óhajtanak rákötni a szennyvízre, a 67%-os lakossági szerződéskötés esetén a 135.000Ft-ot 
ráterheljük. 
 Üzletkötőink meghatalmazással az általunk készített nyomtatványokkal és az egyéni 
számlanyitásért járó 2.800Ft átvételét igazoló nyugtával keresik meg Önöket. Akiket nem 
találnak otthon, azoknak a postaládájába egy nevet és egy telefonszámot tartalmazó papírt 
dobnak, amely segítségével időpontot tudnak egyeztetni. Kérjük fogadják megértéssel 
szervezőinket, segítsék munkájukat. 
 Azok a személyek, akik most politikai okokból ellenünk agitálnak, gondoljanak arra, 
hogyha egy új ciklusban majd esetleg ők felelnek ezért a programért, hogyan fognak eleget 
tenni alapvető emberi érdekünkért, a szennyvízmentes földért, kertért, veteményesért. 

Megint jőnek, kopogtatnak, és kérjük engedjék be őket. 
Bődi Szabolcs, polgármester 
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Polgárőr toborzó! 
A Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület 

- személy- és vagyonvédelemben jártas, 
- 20-45 év közötti, 
- büntetlen előéletű, 
- lakókörnyezetében jó hírnévvel rendelkező, 
- helyi lakosokat keres, 
- akik az Egyesület alapszabályát elfogadva,  
- társadalmi munkában hajlandók a köz érdekében, bűnmegelőző és vagyonvédelmi 

tevékenységet csoportvezetőként végezni. 
 A szolgálat ellátásához szükséges technikai feltételeket (URH rádiót, gépkocsit, 

szolgálati ruhát és igazolványt) az Egyesület biztosítja. 

Kunszentmiklós, 2005. január 
 Elnökség 

MEGHÍVÓ 
 

2005. január 29-én (szombaton) 18 órakor 
Kunszentmiklóson az Öreggimnáziumban 

S z a k á l y  S á n d o r  h a d t ö r t é n é s z  

tart előadást a 2. magyar hadseregről és a doni áttörésről. 

Mindenkit szeretettel vár a Kunszentmiklósi Megmaradás 

 

Szép volt… 
 2004. december 23-án meghívást kaptunk Kunbábonyba fenyőünnepségre. Több 
képviselőtársammal a meghívást elfogadtuk és megtekintettünk egy nagyon színvonalas, 
szívbemarkoló, meghitt ünnepséget. Bízunk abban, hogy hagyományt teremtenek ezzel a 
rendezvénnyel. Az ünnepségen a kis településrész apraja-nagyja megjelent, megmutatva 
nagyon sok embernek, hogy a kis települések is élni szeretnének, ha hagyják őket. Reméljük, 
hogy városunk erejéből minél jobban támogatni tudjuk Kunbábonyt, valamint az ilyen és 
hasonló színvonalas rendezvényeket. Sok erőt, egészséget és kitartást a továbbiakban a 
szervezőknek és a kunbábonyi lakosoknak! 
 
       Üdvözlettel: Lesi Árpád – képviselő 
 
Utóirat: A 2005-ös évben szándékunkban áll megépíteni a kunbábonyi játszóteret. 
 

M e s e a u t ó  –  s z í n e z ü s t  f e l hő k  n y o m á n …  
 

A kormányunk 2005-ös saját megszorító intézkedése: kb. 200 db közép- és felsőkategóriás 1 
és pár éves autói cseréje.    Lesi Árpád  
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 December végén és január hónapokban a Városszépítő, Turisztikai és 
Mezőgazdasági Bizottság által kidolgozott munkaterv alapján ezen munkálatok 
valósultak meg: 

December: 
Útjavítások: 

- mart aszfalttal Vörösmarty utca, 
- murvával Honti Lajos és Ady Endre utcák. 

Befejeződött december hónapban a Szabadság utcai járda és parkoló építése. 

Januárban elvégzett és folyamatban lévő munkák az időjárás függvényében: 
Útjavítások: 

- mart aszfalttal Szippankó utca kátyúzása, 
- Tél utca és a tasskertesi Posta előtti terület rendbetétele, 
- Óvoda és a Kötő utca karbantartása. 

Lesi Árpád (20/499-7374) 
 

Éveleji viccparádé 
HÁNYSZOR MONDJAM? 

A kannibál apa rászól a fiára: 
- Hát te mit csinálsz ott? 
- Egy bácsit kergetek a fa körül. 
- Azonnal hagyd abba! Hányszor mondjam, hogy ne játssz a vacsorával! 

MERCI 

A székely meg a fia kaszálnak a réten. Az út szélén lenge nőcske álldogál. Hosszasan 
bámulják a szemük sarkából. Egyszer csak jön egy Mercedes, megáll a hapsi, letekeri az 
ablakot, a nőcske behajol, ablak fel… Eltelik pár perc, ablak le, nőcske előbújik, megigazítja 
magát, majd a Merci elszáguld… 
A székely fia kajánul vigyorog: 
-Ídesapám! Az biszta ilyen kocsira pízzünk sose lesz, de ilyen ajtót ugye veszünk? 
 

KÁRÖRÖM 

Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan hozzá az egész család, 
leengedik a kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor kibukkan a feje a kútból, elkezd rettentően 
nevetni.  
Mondja neki az asszony: 
-Ember, mit röhögsz hisz épp hogy csak megmentettük az életed! 
-Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet, hogy seggre esnétek! 
 

FÉLREÉRTÉS 

Egy skót a kiránduláson szakadékba zuhan. Nagy hó van, ezért megmenekül, csak beszorul. 
Pár óra múlva mentőexpedíció érkezik a felette lévő hegycsúcsra, ahonnét lezuhant. A vezető 
lekiált neki: 
-Halló, halló, itt a vöröskereszt! 
A skót válaszol: 
-Köszönöm, már adtam! 
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A Bűnmegelőzési Bizottság munkájáról 

 

 2004 decemberében megtartotta 
soron következő ülését az önkormányzat 
Bűnmegelőzési Bizottsága.  
 Elsőként Mayer József 
rendőralezredes, városunk rendőrkapitánya 
beszámolt a város aktuális bűnügyi 
helyzetéről, a közbiztonság állapotáról.  
 A bizottság értékelte a térfigyelő 
rendszer eddigi működését, melynek a 
város közbiztonságát illetően kiemelt 
szerepe van. Ugyanis a rendszer kiválóan 
működik, éles, minden szempontból 
értékelhető folyamatos felvételeket rögzít, 
melyek kiválóan felhasználhatóak a 
bűncselekmények vizsgálatakor. A 
térfigyelő rendszer nem sokkal az átadása, 
beüzemelése után bizonyította fontosságát, 
szükségességét. Bebizonyosodott, hogy 
ennek bekerülési költsége nem a hiábavaló 
kiadások közé került. Már több 
bűncselekmény vizsgálatához 
eredményesen felhasználták a rendszer 
által készített felvételeket.  
 A bizottság által készített 
bűnmegelőzési alapkoncepciót 
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete a 
2004. december 15-i ülésén elfogadta. Ez 
az anyag a város honlapján megtalálható.  
 A továbbiakban a Polgárőrség 
munkájáról is szó esett. A Polgárőr 
Egyesület elnöke Hajdú Antal javaslatot 
tett arra vonatkozóan, hogy 
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete 
biztosítson adókedvezményt azon 
Kunszentmiklósi lakosok számára, akik 
2005. évben saját lakásukban riasztó 
rendszert építenek ki. Reményeink szerint 
a 2005-ös költségvetési évben lehetőség 
kínálkozik a fenti javaslat megvalósítására.  
 A Bűnmegelőzési Bizottság felmérést 
készít Kunszentmiklós lakossága körében 

arról, hogy milyennek találják 
környezetük, utcájuk közbiztonságát.  
 Tisztelettel kérjük a lakosságot, 
hogy minél nagyobb számban töltsék ki 
a kérdőíveket, s azokat eljuttatni 
szíveskedjenek a városháza portáján 
elhelyezett gyűjt őládába, vagy a „Mi 
ügyünk” terjesztőhelyeire. (Kérdőív az 
újságban mellékelve.) 
 A felmérés célja a bűnügyi helyzet 
értékelése, valamint bűnügyi térkép 
elkészítése. Az értékelés eredménye a „Mi 
ügyünk” 2005. márciusi számában 
közzétételre kerül.  
 A Bűnmegelőzési Bizottság elnöke a 
Képviselőtestület 2005. január 20-i ülésén 
köszönetét fejezte ki Mayer József 
rendőrkapitány úrnak és Hajdú Antal úrnak 
a Polgárőr Egyesület elnökének valamint 
rajtuk keresztül mindkét testület személyi 
állományának a 2004. évben végzett 
kiemelkedő munkájukért, valamint a 
karácsonyi ünnepek, szilveszter, újév 
időszakában végzett fokozott kiemelt 
akciójukért, melyet a zseblopások, 
gépkocsi feltörések és egyéb 
bűncselekmények megakadályozása 
érdekében végeztek.  
 Várjuk és számítunk a lakosság 
javaslataira, véleményeire, mellyel a 
Bűnmegelőzési Bizottság munkáját 
segíteni tudják. Ezügyben a bizottság 
bármelyik tagja rendelkezésre áll. 
 A bizottság tagjai: Dinnyésné 
Mészáros Irén, Vassné Kelemen Ágnes, 
Alács Sándor, Hajdú Antal, Mayer József, 
dr. Szilágyi László, valamint a bizottság 
elnöke, Kreisch Mihály, aki az alábbi 
telefonszámon érhető el: 06-30-9502-599. 

Kreisch Mihály képviselő, a bizottság 
elnöke 
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a mi ügyeink…� 
Ebben a hónapban a következő témakörökre érkezett kérdésekre válaszolok: 

1. Útépítés: 

Városunk a tavalyi évben pályázaton 29.900.676,- Ft-ot nyert útépítésre, melyből az önrész 
5.980.676,- Ft. A Képviselőtestület felújítás céljából a Wesselényi, Fürst Sándor és Pék 
utcákat jelölte meg. Közbeszerzési pályázaton a Hoffmann Építőipari Rt. adta a 
legkedvezőbb árajánlatot (ők aszfaltozták a Virágh Gedeon utcát). A munkálatok 
megkezdődtek a csapadékvíz-elvezető csatorna tisztításával. Az útburkolat a tavasz 
folyamán fog melegaszfalt borítással megújulni. 

2. Mikor épülnek új lakások?: 

Sokan érdeklődnek, hogy épülnek-e új lakások Kunszentmiklóson. A gyáli székhelyű 
VILMAR-BAU Kft. 2004-ben építési engedélyt kapott 21 lakásos társasház építésére. A 
munkálatokat az idén elkezdik. 

 
 Tisztelt Olvasó! Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel Önben városunkat érintő 
közügyekben, kérem, juttassa el hozzám vagy keressen a következő telefonszámon: 

Bábel Péter (06)-20/499-7444 
 

Vizeink védelmében 
 Az ivóvíz a legfontosabb élelmiszer. Pótolhatatlan, éppen ezért az ivóvíz védelmét 

megilleti az elsőbbség. 

 Korunkban és az elkövetkező években a legnagyobb harc a víz birtoklásáért fog folyni. 

Ma Magyarországon a vízkészlet mennyiségileg még elegendő, de minőségileg egyre több 

kifogást támasztanak vele szemben, mind fizikai, kémiai és biológiai szempontból. 

 Azokon a területeken, ahol a vízellátás céljaira a víz mélyfúrású kutakból nem áll 

rendelkezésre, illetve nem kielégítő minőségben és mennyiségben, ott az ellátáshoz felszíni 

vizeket, illetve parti szűrésű folyóvizeket használnak. (Mi Kunszentmiklósiak a Tassi 

Gudmon-fokról kapjuk az ivóvizet.) 

 Parti szűrés esetén rendszerint egy – parti oldali talajvízből és beszivárgott talajvízből – 

kevert vízminőség termelhető ki. A folyóvízi hányad annál inkább csökken, minél jobban 

emelkedik a folyó közeli talajvíz szintje. Ennek nagy befolyása van a kitermelendő nyersvíz 

minőségére, tehát egy szennyezett talajvíz tönkre is teheti az ivóvíz készletünket. 

 Csatornázás hiányában a talajba olyan ásványolaj-származékok, fenol vegyületek, 

növényvédőszerek, háztartási oldószerek kerülnek, amelyek már kis mértékben is 

veszélyeztetik egészségünket, életünket. Ezért is fordítanak világszerte egyre nagyobb 

hangsúlyt a szennyvízhálózat kiépítésére. 

 Kunszentmiklóson több mint egy évtizedes sikertelen próbálkozás után mi elkezdtük a 

csatornázással kapcsolatos szervező munkát, melynek eredménye a lakosság számára egy 

higiénikusabb, olcsóbb, a környezetünk számára egy tisztább, egészségesebb jövőt teremt. 

 Ambruzs Attila, önkormányzati képviselő 
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●Jó reggelt● 

 Amikor a diák unottan az iskolapadra 

könyökölve, az óra kellős közepén rágja a 

rágógumit, vagy önfeledten nyomja a 

szöveget a maroktelefonjába, logikus 

lenne, hogy a tanár rászól, figyelmezteti, 

rendre utasítja. Valamikor legalábbis ez 

így volt. A nyugtalan diákot 

figyelmeztették! Már legkisebb csínytevés 

miatt is. Nos, ma már változott a helyzet, a 

diákok telefonálgatnak, sétálgatnak, 

körmöt lakkoznak az órán. A tanár meg 

mondja a magáét a katedrán. Már attól 

függ, mit ad elő. Matekpéldákat magyaráz, 

Darwin törvényét ismerteti, vagy éppen a 

házi olvasmányt mutatja be, teljesen 

mindegy, senki sem figyel. Normális 

jelenség lenne ilyenkor, ha a tanár 

felháborodik és büntet. 

 De nem teszi. Csak arra összpontosít, 

hogy mielőbb befejezze a tananyag 

tervezett előadását és „meneküljön”. 

 Film tartalmát mesélem? Á, dehogy. 

Egyik újvidéki középiskola óráiról szólok. 

Gondolná valaki, hogy lehet egy tanár 

ennyire tehetetlen, miért nem reagál a 

diákok minősíthetetlen magatartására. 

Csak felháborodását meghazudtolóan 

hallgat. Miért? 

 Mert ha szól, vége: rázúdul a 

sértegetések, a káromkodások, sőt a 

fenyegetések lavinája. S végül is, minek 

kerüljön megalázó helyzetbe? 

/Magyar Szó, közéleti napilap 2004. dec. 

29-i számából/ 

 
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Kunszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatalban 2005. I. félévében az alábbi napokon 9-12 óra között segítjük 

Nyugdíj ügyeinek intézését: 

Február  01.,  16. 

Március  01.,  24. 

Április  05.,  20. 

Május  03.,  24. 

Június  07.,  23. 

Az I. oszlopban szereplő napokon az Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosítási 

Pénztár, a II. oszlopban szereplő napokon csak a Nyugdíjbiztosítási Pénztár tart 

ügyfélfogadást. 

Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
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A 2004. évi képvisel őtestületi üléseken való 
részvételek
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K u n sze n tm ik l ó s  Vá r os  

P o lg á r m es te r e  
szeretettel meghívja Önt és barátait 

a 

2005. február 12-én 

19 órakor 

megrendezésre kerülő polgármesteri bálra. 

Helye: ÁMK 

Belépő: 4.000Ft/fő – vacsorával 
1.500Ft/fő – vacsora nélkül 

A zenét szolgáltatja: Koktél Trió (Nagy Karcsi zenekara) 

Menü: szürke harcsa mandulás bundában, egzotikus pulykamell, 

 sertésflekken, mazsolás rizs, mogyoróburgonya 

A helyszínen büfé üzemel. 

Minden kedves vendéget szeretettel várunk. 

Jegyek elővételben 2005. február 8-ig kaphatók 

Vassné Kelemen Ágnesnél (ÁMK, büfé délelőtt, 70/3109-365) 
Hajdu Zsuzsánál (Polgármesteri Hivatal, 1. szoba, 76/351-014) 


