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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2005. július 4. szám                                                                                                      Ingyenes 

 
Jó úton 

 
Három új úttal gazdagodott a belváros. Pályázati ígéret szerint ebben az évben 
még a Sugár utca is új burkolatot kap. Rövidesen a református templom is régi 
formájában fogadja az érkezőket, az átutazókat, a turistákat.  
A Főtér adása megmutatta fény segítségével azt, amire büszkék lehetünk. 
Műemlékeinket, történelmünket, őshonos állatainkat, védett madarainkat és 
tájainkat, és természetesen thermálvizes strandunkat. Ezek képezik a fizikai 
vonzerőt. A vendégszeretettel eddig sem volt baj, éttermeink konyhája, 
előzékeny kiszolgálása és a környezet minden igényt kielégít. Erről vallanak a 
külföldi vendégek, s tapasztalhatjuk nap, mint nap mi magunk is. 
Színes kulturális programok is várják a helybelieket, s az idelátogatókat 
egyaránt. Július 16-án a Vajdaságból érkeznek kedves vendégek, 
Székelykevéről, hogy a negyedszázada fennálló sportkapcsolatokat új alapokra 
helyezve bővítsük az együttműködést a legdélibb magyarlakta szerbiai 
településsel. Mákszem Ferenc polgármester úr vezeti a küldöttséget. Az 
ismerkedés során a Zenei Fesztiválon is részt tudnak venni (strand-kemping 
július 16-17.), ott köszönthetjük őket, találkozhatunk velük. 
A Képviselő-testület nem tart nyári pihenőt, hiszen a gyors döntések, rendkívüli 
testületi ülések nélkül működésképtelenné válna a város. 
Lapunk terveink szerint augusztus végén jelenik majd meg. Addig is békés 
hétköznapokat, jó pihenést, bőséges aratást és áldott nyarat kívánok. 
 
 
 
 Bődi Szabolcs 
 polgármester 
 
 
 
Márai Sándor Füves Könyv (részlet) 

Arról, hogy nem szabad meglepődni 
Meglep, mert egy emberből kibuggyan az aljasság, mint a varangyból a méreg? De gondold 
csak meg miféle ez az ember? Milyen torz, milyen erőtlen, mennyire csak gyűlölet és irigység 
az ereje? 
Töröld le a váladékot, mely arcodra fröccsent, ne taposd el a varangyot, mert cipőd 
bepiszkolod vérrel és gennyel. 
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KÖZLEMÉNY 

Kunszentmiklóson, 2005. május 27-én megalakult a Kunszentmiklósi Víziközmű 
Társulat, amelynek az lesz a feladata , hogy Kunszentmiklóson a szennyvíz – 
beruházást megszervezze és lebonyolítsa. 
A 28 fő meghatalmazott - összesen 2420 érdekeltségi egységből - 1711 egységet 
képviselt, továbbá jelen volt 9 fő érdekelt saját jogán, ami 9 egységnek felelt meg. Így 
az összes képviselt érdekeltségi egység száma 1720, ami 71,1%-os, azaz több mint 
kétharmados többséget jelentett. 
Az Alakuló Közgyűlés 11 napirendi pontot tárgyalt meg és 7 határozatot hozott. 

Az alakuló ülés legfontosabb, a lakosságot leginkább érintő határozatai: 

A társulat 1/2005. számú határozata: A Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat a 2005. 
május 27-én megtartott alakuló közgyűlésén azt a döntést hozta, hogy az érdekeltségi 
egységnek az érdekeltségi területen lévő ingatlannak az érdekeltséget megalapozó jogcímen 
ténylegesen használt részére eső maximum 350 liter/nap szennyvízkibocsátás felel meg. 
A fenti határozat azt jelenti , hogy minden családi ház, lakás, telek egy egységet képez. Ez 
alól kivétel pl. az ipari üzem, amelynek napi fogyasztása a 350 l/nap mértéket meghaladja. 

A társulat 2/2005. számú határozata: A Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat a 2005. 
május 27-én megtartott alakuló közgyűlésén az egy érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás 
összegét magánszemélyek esetében 135.000,-Ft-ban, míg intézmények, egyéb szervek 
esetében is 135.000,-Ft-ban határozza meg.  
Ez azt jelenti, hogy egy érdekeltségi egység ( családi ház ) maximum 135.000.- Ft 
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezhető. Ettől eltérhet a vállalkozók, az 
intézmények és egyéb szervezetek érdekeltségi hozzájárulásának összege, amennyiben a 
Bácsvíz Rt-vel kötött közműfejlesztési megállapodás nagyobb napi fogyasztást határoz meg. 

A társulat 5/2005. számú határozata: A Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat 2005. május 
27-i közgyűlésén megválasztotta az 
Intézőbizottság elnökévé  Dr. Borák Ákost, 
Intézőbizottság tagjává        Ambruzs Attilát, Bődi Szabolcsot, Lesi Árpádot, 
                                                        ifj. Szőke Imrét és Vida Istvánt, 
Ellenőrző Bizottság elnökévé  Dr. Horváth Lászlót, 
Ellenőrző Bizottság tagjaivá  Ertl Mihálynét, Fábiánné Torgyik Erikát. 

A társulat 6/2005. számú határozata: A Kunszentmiklósi Viziközmű Tásulat a 2005. május 
27-i közgyűlésén az alábbi személyeket küldötté választotta: 
Alács Sándor, Bábel Péter, Bencsik József, Csabai Sándorné, Kreisch Mihály, Kurdi János, 
Kun Bálint. 

A társulat 7/2005. számú határozata: A Kunszentmiklósi Viziközmű Társulat a 2005. 
május 27-i közgyűlésén elhatározta, hogy 2005. augusztus 31-ig újabb lehetőséget ad a 
devizabelföldi magánszemély tagjainak az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére 
lakástakarékpénztári szerződésen keresztül. Ezt követően a lakástakarékpénztári szervezés 
lezárul, azonos feltételekkel már nem lehet ilyen módon fizetni. 

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy mindazok, akik be kívánnak lépni a Társulatba és élni 
kívánnak a lakástakarékpénztári – kedvezményeket biztosító – szerződéskötés lehetőségével, 
ezt 2005. augusztus 31-ig  tegyék meg. Ez ügyben a Polgármester Úr titkárságát, személy 
szerint Horváth Andreát kell felkeresniük a Polgármesteri Hivatal 1. számú szobájában. 
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Kérünk minden lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkező társulati tagot, hogy a 
felhívás megjelenését követően az OTP LTP által kiküldött csekken illetve folyószámlájáról 
befizetést a lakástakarékpénztári számlájára ne teljesítsen. Az Intézőbizottság a befizetés 
rendjéről a tájékoztatót, valamint a befizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket 2005. július 
közepéig mindenki számára eljuttatja. A változás oka, hogy az érdekeltségi hozzájárulásokat 
a Társulat számlájára kell teljesíteni, majd innen kerül átutalásra a befizetett összeg az egyéni 
számlákra. 

Felhívjuk a vállalkozók, gazdasági társaságok, intézmények  és egyéb szervezetek figyelmét, 
hogy az Intézőbizottság rövidesen levélben fogja megkeresni és nyilatkozattételre felhívni 
azokat, akik szennyvíz bekötéssel nem rendelkeznek és nem társulati tagok. A nyilatkozat a 
fogyasztás mértékére és a kibocsátandó szennyvíz minőségére vonatkozik. 
Kérjük, hogy segítsék munkánkat és az adatkérést ne felesleges zaklatásnak tekintsék.  
 
Kunszentmiklós, 2005. június 17. 
 
Kunszentmiklósi Viziközmű Társulat Kunszentmiklósi Viziközmű Társulat 
             Intézőbizottsága               Ellenőrző Bizottsága 
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületének állandó bizottságai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ügyrendi és Jogi Bizottság: 
 Dr. Borák Ákos, elnök 
 Kurdi János 
 Dr. Halasy László 

Pénzügyi Bizottság: 

 Vida István, elnök 
 Dr. Borák Ákos 
 Kreisch Mihály 
 Lesi Árpád 
         ifj. Szőke Imre 
Asztalosné Szombati Magdolna 
Ertl Mihályné 
Fábiánné Torgyik Erika külső tagok 
Fodor Zoltán  

Szociális Bizottság: 

 Alács Sándor, elnök 
 Kreisch Mihály 
 Kun Bálint 
 Ambruzs Attila 
 ifj. Szőke Imre 
Horváth Zoltán 
Farkas Ferenc 
Márkus József külső tagok 
Véghné Almásy Rozália 
 

Ifjúsági és Sport Bizottság: 

 Bábel Péter, elnök 
 Alács Sándor 
 Dinnyésné Mészáros Irén 
 Ambruzs Attila 
Csörgő Gyula 
Duzmath Lajos külső tagok 
Horváth Tibor 

Oktatási és Egyházügyi Bizottság: 

  Kun Bálint, elnök 
 Dinnyésné Mészáros Irén 
 Vassné Kelemen Ágnes 
 Vida István 
Bíró Judit 
Csányi Ignácné külső tagok 
Muszka János 
Városszépítő, Turisztikai és 
Mezőgazdasági Bizottság: 
 Lesi Árpád, elnök 
 Bábel Péter 
 Kurdi János 
 Vassné Kelemen Ágnes 
Baranya Lajos 
Sztakó Ildikó  külső tagok 
Török Tibor 
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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületének ideiglenes bizottságai: 
 
Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság:  Kreisch Mihály, elnök 
 Mayer József 
 Dinnyésné Mészáros Irén 
 Vassné Kelemen Ágnes 
 Alács Sándor 
 Hajdú Antal 
 Dr. Szilágyi László 

Szentmiklósi Napok Szervezőbizottsága:  Lesi Árpád, elnök 
 Vassné Kelemen Ágnes 
 Kun Bálint 

A Bűnmegelőzési Bizottság munkájáról 
 
Köszönet a lelkiismeretes munkáért 
 
A Kunszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériuma, mint fenntartó testület a 
tulajdonában lévő temetőterületek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására id. Gyalus 
István vállalkozót bízta meg. A Presbitérium elégedett a vállalkozó által elvégzett munkával, 
hiszen a temető kapun belépve látható, hogy a folyamatos munka eredményeképpen egy szépen 
gondozott, rendezett, minden évszakban ápolt környezet fogadja az odalátogatót. A temető 
területén több vízvételi lehetőség került kialakításra, a szemétgyűjtő helyeken összegyűlt 
hulladékot rendszeresen elszállítják. A ravatalozó épületében lévő szociális helyiségeket 
használhatóvá tette, az épület környezetének szépítésére több fenyő és tujafa került elültetésre.  
Gyalus István úr a gyülekezetet érintő feladatok, valamint a templom felújítása kapcsán 
társadalmi munkában gyakran közreműködik. Felajánlásának köszönhetően került elhelyezésre 
Baksay Sándor püspök úr emlékművén található emléktábla, valamint a Templom falán 
elhelyezett emléktábla felújítása is neki köszönhető.  
Mint presbiter és a város képviselője a nagy nyilvánosság  előtt köszönöm meg Gyalus úrnak és 
munkatársainak lelkiismeretes és kiváló munkáját, életére és munkájára Isten áldását kérve.  
 
Kreisch Mihály  
presbiter 
képviselő 
 

A Bűn-és Balesetmegelőzési Bizottság hírei: 
 
Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete a 2005. június 15-i ülésén egyhangú szavazással 
elfogadta a Kunszentmiklós Város bűnügyi, közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót, melyet Mayer József rendőralezredes, Kunszentmiklós város rendőrkapitánya 
ismertetett.  
A Képviselőtestület az ülésen kifejezte, hogy a rendőrkapitányság és a kapitány úr 
munkájával a legmesszebbmenőkig elégedett, és ennek elismeréseként Bődi Szabolcs 
polgármester úr egy rendkívül szerény vásárlási utalványt nyújtott át Mayer József kapitány 
úr részére.  
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A fenti ülésen többek között a Képviselőtestület a Bűnmegelőzési Bizottság nevét és 
feladatkörét kibővítette Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság névre, a bizottság feladatköre 
ezzel kibővült Kunszentmiklós várost érintő balesetmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységgel.  
A Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság továbbra is a Képviselőtestület ideiglenes 
bizottságaként működik, ennek értelmében a bizottság elnökét és tagjait nem illeti meg 
tiszteletdíj, sem egyéb juttatás, munkájukat önkéntes alapon, a város polgárainak érdekét 
figyelembe véve, társadalmi munkában látják el.  
A bizottság elnöke kiemelt, megkülönböztetett köszönetét fejezi ki Hajdú Antal úrnak a 
Polgárőr Egyesület elnökének, valamint a teljes személyi állománynak a szorgalmas, odaadó, 
fáradtságot nem kímélő munkájukért, melyet városunk közrendjének és közbiztonságának 
javítása érdekében végeznek.  
A Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság 2005. május 31-én tartotta soron következő ülését, 
melynek során megtárgyalta az eltelt időszak tapasztalatait. Nagy hangsúlyt kapott a 
térfigyelő rendszer működése, amely segíti a rendőrség munkáját is. A bizottság javasolja a 
Képviselőtestületnek a térfigyelő rendszer  
bővítését, mely elsősorban a térfigyelő kamerák számának növelését jelentené.  
A bizottság kérte a rendőrkapitányságot és a polgárőrséget, tekintettel az iskolai nyári 
szünetre, hogy fokozott figyelemmel legyenek a szünidőben az iskoláskorúak védelmére, a 
nyári szabadidős programokat adó intézmények környezetének fokozott figyelésére.  
A bizottság együttműködést kíván létrehozni a Puszta Rádióval, fel kívánja kérni azt a bűn- és 
balesetmegelőzési munka segítésére. A bizottság tervei közt szerepel, hogy a rádió 
műsoridejében helyet kapjon tájékoztatás, figyelemfelhívás, a bizottsághoz érkezett lakossági 
kérések, igények észrevételekre való reagálás.  
A bizottság megköszöni a folyamatosan érkező lakossági észrevételeket, kéréseket, javaslatokat, 
melyet továbbít az illetékes szerveknek. Kérjük, hogy  továbbra is keressenek bennünket bűn- és 
balesetmegelőzési ügyekben.  
 
Kreisch Mihály  
képviselő 
Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság elnöke  
06-30-9502-599 
 
2005. május-június hónapban a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági 
Bizottság által kidolgozott munkaterv alapján a KÉSZ Kht. által végzett munkálatok: 
 
Elvégzett, illetve befejezett munkák: 

- Bibó Károly utca és Rákóczi út kereszteződésében erősített térbetonozás 
- Rákóczi út Általános Iskola udvarán térbeton kialakítása 
- Rákóczi út Húsbolt előtti járda helyreállítása 
- Rákóczi út csapadékvíz akna helyreállítása 
- Pék utca szegélykő rakása, árok és padka rendezése 
- Szalvay M. utca padka rendezése 
- Kóbor ebek befogása (13 db) 
- Kunszentmiklósi táblák elhelyezése 
- A város kapuja parkjának virágosítása, és füvesítése 
- Marx téren fák felmetszése baleset elhárítása miatt 
- Vasút utcában lévő buszmegállónál pad és szemetes elhelyezése 
- 15 db kerti pad és 10 db utcai szemetes legyártása 
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Kátyúzási munkálatok: 
- Toldi utcában mart aszfalttal 
- Petőfi Ltp- Vásártér utca hideg aszfalttal 
- Apaji és Szondi utca hideg aszfalttal 
- (kis) Hunyadi utca hideg aszfalttal 
- Damjanich és Vásértért összekötő utak 
- Tasskertesi posta és a Táncsics Mihály utca 
- Szabadság utca 
- Toldi utca 

Szórt burkolatú utak karbantartása: 
- Liszt Ferenc utca 
- Kinizsi Pál utca 
- Móra Ferenc utca 
- Hunti Lajos utca 
- Szippankó utca 
- Bacsó Béla utca 
- Erkel Ferenc utca 
- Szélső utca 

Szórt útburkolat javítása: 
- Petőfi Ltp. nagykonyha előtti bekötő útja és a XI. épület előtti bekötő útja közötti terület 
- Csillag és Nyár utca közötti útszakasz 
- Botond utca szórt burkolat készítése murvával 

Még ebben az évben a Sugár és Botond utca útburkolat felújítása elkészül. 

Meg szeretném köszönni Toponáry András igazgató úrnak és tanulóinak a város 
érdekében tett gyors és pontos munkát. (Reklámtáblák festése) 

A legutóbbi számban megjelent utak és útjavítások nagy része szeptember és október 
hónapban kerül megvalósításra a város likviditási gondjai miatt. (Lesz olyan út, amely 
kivitelezése átkerül a következő évre.) 

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. az alábbi szolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére: 

Pince kiemelés, árok és csatornaásás, rakodás, területrendezés, betonbontás, útfeltörés? 
A megoldás: KÉSZ Kht! 

Állunk rendelkezésükre Volvo BL-71 típusú törőfejes homlokrakodó-kotrógépünkkel. 

Megrendelés és információ: 
Mátrai Antal 20/214-5386, 76/550-244 
 

 

Folyamatban lévő utcák 
kátyúzása: 

- Apaji utca további 
kátyúzása 

- Zrínyi utca 
- Ősz utca 
- Szippankó utca 
- Bankós K. utca 
- Gál Sándor utca 
- Bankós K. és Mező I. 

utca posta előtti 
része 
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V á l o g a t á s újságcikkekből 
 

Hitelből épülhetnek az utak Pécsett 
Magántőkéből újulhatnak meg a következő két évben Pécs főközlekedési útjai – mondta 
Toller László polgármester tegnap. Kifejtette: ha a képviselő-testület megszavazza az ezzel 
kapcsolatos előterjesztést, egy úgynevezett PPP-program révén 6-8 milliárd forintból új 
burkolatot kaphat a város 750 kilométer hosszú úthálózatának mintegy negyven százaléka. A 
hitelt tíz év alatt fizetnék vissza, a befektetők a kamatokon kívül 10-12 évre megszerezhetnék 
az utak kezelői jogát, azaz megkaphatnák az önkormányzatnak az utak javítására elkülönített 
forrásait is. 

                                       
 
Előállították a vörös csillag miatt 
A belső pártellenzék veszélyére figyelmeztette a Munkáspárt híveit Thürmer Gyula pártelnök 
szombaton Kádár János sírjánál, ahonnan tiltott önkényuralmi jelképek használata miatt a 
rendőrök vitték el legfőbb pártbeli ellenfelét, Vajnai Attilát. Ünnepi beszédében Thürmer 
kitért arra: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök még sportminiszter korában aláírta azt az 
értelmiségi felhívást, hogy adják vissza a magyar munkásmozgalom jelképét, a vörös 
csillagot, „azóta egy büdös szót sem ejtenek erről”. 
 
Fókuszban a Délvidék 
Az Európai Parlament külügyi bizottsága Ollie Rehn bővítési biztost hallgatta meg. Gál Kinga 
néppárti képviselő beszámolt a vajdasági magyarok elleni legújabb incidensekről és a magyar 
kisebbségi vezetők ellen indított eljárásokról. Rehn válaszában elmondta: a magyar 
képviselőktől kapott információknak köszönhetően tisztában van a történtekkel; az 
eseményeket nyomon követik, és megpróbálják elérni, hogy a nemzetiségiek közötti 
párbeszéd meginduljon, és változtassanak az oktatáson. 
 
Válsághelyzetben a hazai építőipar 
Válsághelyzetben van a hazai építőipar – hangzott el az építőanya-gyártók fórumán tegnap. A 
szervezet szerint 2004-ben a magyar gyártású építési termékek értékesítése 8-40 százalékkal 
maradt el az előző évihez képest, és ez a tendencia 2005 első negyedévében is folytatódott. 
Ehhez hozzájárult a belföldi kereslet váratlan hanyatlása mellett a külföldi építőanyagok 
behozatalának dinamikus emelkedése is. A főbb teendők között megemlítik, hogy a magyar 
építőanyag-ipar versenyképességének növelése céljából az építési tevékenységek kerüljenek a 
kedvezményes áfakörbe, mint ahogy az EU-tagállamokban szokásos. 
 
Szakállas bácsi díj Tomcatnek 
A Moszkva téri „antirasszista” tüntetésről ismert Polgár Tamásnak, közismertebb nevén 
Tomcatnek ítélte oda az SZDSZ Új Generáció a „Szakállas bácsi díjat” a rasszista 
kategóriában. Tomcat a szakállas, szemüveges kerti törpét ábrázoló cserépszobor átvétele után 
viszonzásul egy „Balf.sz” feliratú pólót adott Gusztos Péter szabad demokrata ügyvivőnek. 
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Tomcat szerint a rasszista kategóriában inkább Tamás Gáspár Miklósnak kellett volna 
megkapnia a díjat, míg a nőgyűlölő kategóriában Demszky Gábornak járt volna az elismerés. 
 
Aradra megy Leoni? 
A Bursa című román üzleti napilap úgy tudja, hogy a Leoni Hungária Kft., a német 
elektromos vezetékeket gyártó Leoni magyar vállalata Egerből Aradra tenné át működését és 
székhelyét. A lépésre az alacsonyabb romániai bérek és a kedvezőbb adóztatás miatt kerülne 
sor. A cég vezetése június elején jelentette be, hogy 250 dolgozót bocsát el egri üzeméből. 
 
Mongol libák veszélyeztetik exportunkat 
Kiszoríthatják az európai piacról a magyar libamájat az ázsiai országokban egyre-másra 
alakuló, libatartásra és –feldolgozásra szakosodó vállalkozások – aggódnak a hazai termelők. 
A Népszabadság információja szerint az egyik ilyen mamutvállakozás létrejöttében még 
Medgyessy Péter utazó nagykövet is segédkezett. A szóban forgó cég a Mongo Lúdipari Kft., 
amely Belső-Mongóliában létesülne, 2010-ig 20 millió libát és 40 millió kacsát tenyésztene. 
A szakértők véleménye szerint a tervezett termelés mennyisége megegyezik Lengyelország és 
Magyarország együttes éves kapacitásával. Egy érintettek által írt, lapunknak is eljuttatott 
levél szerint ha a mongóliai telepek „elkezdik ontani a liba- és kacsatermékek soha nem látott 
nagyságrendű ajánlatait az európai piacokra”, az egyébként is csökkenő keresletre panaszkodó 
lengyel és magyar termelők lehúzhatják a redőnyt. Látits Miklós, a Magyar Lúdszövetség 
titkára lapunknak elmondta. Magyarország tavaly libahúsból 18 ezer tonnát exportált, ami 
háromezer tonnás csökkenés az előző évhez képest, emellett 20 ezer tonnára csökkent 
kacsahúskivitelünk is. Mindeközben a 1400 tonnás magyar libamájexport megegyezett az egy 
évvel korábbi mennyiséggel, miközben kacsamájból kicsit többet, 725 ezer tonnát sikerült 
külföldön eladni. A mongol társaság gigantikus terveivel kapcsolatos félelmekre reagálva a 
szakember elmondta: nagyon nehéz előre megmondani, hogy ennek milyen hatása lesz, mert a 
cég a kínai és az orosz piacra termelné a libahúst, ezért elméletileg nem zavarná hazánk 
hagyományos piacait. Másrészt viszont – tette hozzá – , ez olyan nagy mennyiség, hogy akkor 
is komoly baj lehet, ha csak a töredéke jelentkezik az uniós piacokon 
 

 Luxusautókat vásárolt a kormány 
Félmilliárd forintért vásárolt 27 luxusautót a 
kormány döntése alapján a Köztársasági Őrezred. 
Halasztott fizetéssel, 500 millió forintért szerez be a 
kormány 27 új Audi gépkocsit – mondta el tegnap 
lapunk kérdésére László Boglár kormányszóvivő. 
Kifejtette: a kabinet egy novemberi döntése alapján 
zárt meghívásos pályázaton szerezte be a 
Köztársasági Őrezred a 13 A8-as és 14 A6-os 

gépkocsit. A luxusautók megvásárlását azzal indokolta, hogy a régiek közül több már 17 éves 
jármű volt, amelyek messze nem olyan színvonalon szállították a vendégeket, mint ők a 
magyarokat külföldön. 
 
 
A cikkeket válogatta: Lesi Árpád 
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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületének lakosságot 
közvetlenül érintő határozatai: 

Tárgy: Szélessávú hálózat kiépítésére pályázat benyújtása 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a GVOP-2005-4.4.2. 
hivatkozási számú „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének 
támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” című pályázat 
benyújtását. 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a GVOP-2005-4.4.2. pályázat 
megvalósítására Kunszentmiklós, Dunavecse, Tass Települések Önkéntes 
Önkormányzati Társulás elnevezésű társulás létrehozását, a gesztor 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata. 

Tárgy:  Szent Flórián utca 60 m-es szakaszának felújítása 
 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 60 m-
es szakaszának javítására 2.290.170,-Ft+ÁFA-t (2.862.713,-Ft) a 2004. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja. 

 
Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete Városszépítő, Turisztikai és 
Mezőgazdasági Bizottságának 2005. június 14-én megtartott ülésének lakosságot 
közvetlenül érintő határozata. 

Tárgy:  Pályázat benyújtása a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a 
decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-
felújítására” irányuló támogatás elnyerése a 2005. évre. 

1.) A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtását a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált „települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítására” 
irányuló támogatás elnyerésére 2005. évre. 

Lesi Árpád 
Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

 
FELHÍVÁS 

a parlagfű elleni védekezésre 
 

A BKM Növény és Talajvédelmi Szolgálat felhívása alapján tájékoztatom városunk 
földhasználóit és földtulajdonosait a parlagfű mentesítés elmulasztásának 
következményeiről. 
A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földtulajdonos, földhasználó 
köteles volt június 30. napjáig végrehajtani a parlagfű elleni védekezést, ezt követően 
pedig a virágzást, a pollen levegőbe jutását folyamatosan megakadályozni. 
Mivel a határidő eltelt a védekezések ellenőrzését a körzeti földhivatal végzi. A 
fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Növény és Talajvédelmi 
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Szolgálatok (belterület esetén a település jegyzője) közérdekű védekezést 
rendelnek el, mely azonnal végrehajtható. 
Ez évtől a törvényben meghatározott feltételek meglétekor kultúrnövények esetén is 
elrendelhető a kötelező védekezés. 
A védekezéseket elrendelő határozatok a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kerülnek közzétételre. 
A közérdekű védekezések teljes költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles 
megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók! 
A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi 
bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét 
elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől 
függően 20.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ft-ig terjedő összeg. 
Kérem városunk lakóit, hogy a Növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvényben 
foglaltakat megtartani szíveskedjenek a közérdekű védekezés elkerülése érdekében. 

  
AA  NNYYÁÁRR  VVEESSZZÉÉLL YYEEII   

  
Bűn-és balesetmegelőzési tanácsok kicsiknek és nagyoknak 

„Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, 
mint jónak lenni” írta Janikovszky Éva. Biztosan igaza van, de a rosszaságnak is 
vannak határai. Igaz kisiskolás barátom? 

Ezért jó, ha tudod, ha nyáron akadnak olyan napok, amikor egyedül vagy otthon anyu 
és apu nélkül, idegennek sose nyiss ajtót, inkább füllents egyet, hogy „Apukám alszik, 
nem szabad őt felébreszteni, tessék később visszajönni!”. 
Nem árt, ha az ismerősökkel is elővigyázatos vagy, és őket sem engeded be a házba.  
Légy udvarias, ha a lépcsőházban találkozol valaki idegennel, de ne mesélj neki 
magadról, és ne fogadj el tőle semmit. 
Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ajtót. 
Ha megéhezel, melegítéshez használd a mikrohullámú sütőt. Ha netán csak 
gáztűzhelyetek van, légy óvatos, virsli főzés közben le ne forrázd magad. Ha mégis 
megégetted, vagy leforráztad magad, azonnal nyúlj be a fagyasztóba, és tégy az égett 
felületre valami hideget – például zacskós fagyasztott gyümölcsöt vagy zöldséget – ha 
nincs fagyasztótok, a hideg csapvíz is megteszi. A lényeg az, hogy hűtsd le a tested 
égett felületét, majd hívd fel anyukádat vagy apukádat. 
Ha tüzet észlelsz a lakásban, hívd a 105-öt, mondd el, hol laksz, hogy hívnak, és tűz 
van, majd rohanj ki a házból, üvölts, ahogy a torkodon kifér. A szomszéd bácsi vagy 
néni biztosan segít. Ne próbálkozz az oltással, mert ha nem sikerül, szüleid legdrágább 
kincse elveszhet, aki Te vagy! 

Kamasznak lenni azért jobb, mint kisgyereknek, mert akkor még anyánál és 
apánál is többet tudsz a világ dolgairól! Ha ezt hiszed, kedves tizenéves 
barátom, akkor nagyon tévedsz! Te csak lázadj, de tudd, hogy hol a határ! 

Nem az a király, aki brancsba verődve egy óra alatt elszív fél doboz cigit, felborítja az 
útjába kerülő összes kukát, összetapossa a pad ülőkéjét, és kővel bedob pár kirakatot. 
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Nem az a gáz, ha a fűre tudsz nemet mondani, ha ismeretlen helyen nem ugrasz fejest 
csónakból vagy vizibicikliről, ha nem mész autókázni vagy motorozni a haverod 
legjobb haverjával! 

„Nincs más, csak a diszkó”, mondod sokszor, pedig tévedsz, csak a fantáziád 
szegényes! Beszélj össze pár haverral, és megtudjátok újra, hogy játszani jó! No nem a 
nyerő-automatával, mert abból csak a tulaj veheti meg magának az újabb szuper 
terepjárót vagy jet skyt!  

Fantáziád élénkítésére nem a drog a megoldás! Azon túl, hogy ezzel bűncselekményt 
követsz el, az életeddel játszol, ráadásul hozzájárulsz a drogbáró kisfiának szülinapi 
ajándékához, egy jachthoz vagy repülőgéphez! Rá kell jönnöd, ez neked egyáltalán 
nem éri meg, ha már azt nem hiszed el, hogy káros! Pedig a konnektorba sem nyúlsz 
bele! Elhiszed, hogy megráz az áram! Akkor drogkérdésben miért nem hiszel azoknak, 
akik jobban tudják, mint Te? Mert hidd el, hogy jobban tudják!  

Csak ésszel a pénzzel! Mondjuk az sem árt, ha vállalsz egy kis nyári munkát, legalább 
tisztában leszel a pénz értékével, és nem dőlsz be az olcsó reklámoknak! 

Ha apa kölcsönadja a kocsit, és ittál a diszkóban, inkább hívd fel, legfeljebb letol! Ne 
legyints a baleseti hírre, hogy „velem úgysem történhet meg”, mert tévedsz! Ne higgy 
a haveroknak, nem gáz telefonálni! 

Helló Zsuzsi, Vivi, Évi … és még sorolhatnám! Ha egy falatka topban és szoknyában 
mész szórakozni, nem biztos, hogy az a legjobb, ha a barátnőd, vagy alkalmi 
ismerősöd kísér haza – mondjuk csak azt tudod róla, hogy Sanyinak hívják. Hívd fel 
apát, hidd el nem tud olyan mélyen aludni, hogy ne keljen fel a kedvedért! 

Kedves szülők! Itt a nyári szünet és az örökös probléma, hova tegyük a 
gyereket, mert kevés a szabadság.  
Keressünk olcsó nyaralási lehetőséget, lehet találni, csak egy kis időt kell 
rászánni.  
 
Ne hagyjuk, hogy a gyerek egész nap a számítógép előtt üljön vagy a haverokkal 
unatkozzon a játszótéren, miközben szétdobott cigicsikkeikre köpködik a 
szotyahéjat.  
 
Beszéljünk össze szülőkkel, figyeljünk egymás gyerekeire. Ha hazaérünk 
hullafáradtan, álmosan, dagadt lábakkal, akkor is legyen időnk arra, hogy 
meghallgassuk a gyereket. Így megtudhatjuk mi foglalkoztatja, észrevétlenül 
terelhetjük jó irányba és formálhatjuk, felkelthetjük érdeklődését. Mutassunk 
példát!  

Kívánom, hogy ezen a nyáron nyaraljunk, kiránduljunk, játszunk és nevessünk 
sokat! Mindannyian! 
 

Szabó Krisztina r. százados 
Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság 
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT 

 

 
Ügyfélfogadás:                                                         Szolgáltatásaink: 
 
H.:    730 - 1530                           - információátadás 

K.:   730 - 1530                            - tanácsadás 
Sz.:  730 - 1530                                       - családsegítés 
Cs.: 730 - 1530                                 - életvezetési tanácsadás 
P.:    730 - 1200                                   - hivatalos ügyintézés (GYES, 
   GYET, családi pótlék, beteg-kártya, 

                                                               adókártya, stb.) 
 
 
Cím: Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. 
Tel.: (76)-550-257  

Sikeres pályázat 
 

Kunszentmiklós és Szabadszállás városok önkormányzata 2003 szeptemberében adott 
be pályázatot tartós munkanélküliek foglalkoztatására, valamint rövidtávú 
infrastrukturális fejlesztésre, melynek megvalósítása 2005-ben fejeződött be. A 
pályázatban közreműködött az önkormányzatok mellett a Kunszentmiklósi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, a KÉSZ Kht., a Kecskeméti Képzőközpont, valamint a 
Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kht. 
A programban csak többszörösen hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek vehettek 
részt, valamint további előírás volt, hogy több mint 50%-uk roma származású legyen. 
Szabadszállásról 15 fő, Kunszentmiklósról 35 fő képzésére (útépítő, közösségi segítő), 
illetve foglalkoztatására került sor, melynek célja az volt, hogy munkavállalásra képes 
személyekké váljanak. A programnak köszönhetően 50 család megélhetése javult, 
valamint a kátyúzás, átereszek építése, illetve a szórt utak elkészítése következtében 
javultak az önkormányzatok korántsem megfelelő útviszonyai. Mátrai Antal, a KÉSZ 
Kht. ügyvezető igazgatója a pályázat lebonyolítását sikeresnek itelte meg, és elmondta, 
hogy ebben nagy szerepet játszott mindkét város önkormányzata. Az önkormányzatok 
az elkövetkezendőkben is törekedni fognak az ilyen lehetőségek kihasználására. 
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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Közterület-használati 
Rendelete. 
 
A rendelet hatálya Kunszentmiklós Város közigazgatási területén található közterületekre 
terjed ki, kivéve a külön önkormányzati rendeletben szabályozott piaci és vásári 
helyhasználatra.  
 
A rendelet egészében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 
 Megnevezés Díj (Ft/m2/nap) 
1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 

kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, cég- 
és címtábla 

50 

2 Alkalmi jellegű kereskedelmi, vendéglátóipari 
tevékenység sátorból, asztalról, járműből történő 
árusítás esetén 

150 

3 Vendéglátóipari előkert 100 
4 Mutatványos tevékenység 100 
5 Önálló hirdetőberendezés 100 
6 Építési munkával kapcsolatban elfoglalt közterület 50 
7 Tüzelőanyag tárolása 50 
9 Sport- és kulturális rendezvény 50 
10 Családi rendezvények céljára szolgáló sátor 100 
 Megnevezés Díj (Ft/m2/nap) 

Az árak az ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák 

1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, cég- 
és címtábla 

50 

2 Alkalmi jellegű kereskedelmi, vendéglátóipari 
tevékenység sátorból, asztalról, járműből történő 
árusítás esetén 

150 

3 Vendéglátóipari előkert 100 
4 Mutatványos tevékenység 100 
5 Önálló hirdetőberendezés 100 
6 Építési munkával kapcsolatban elfoglalt közterület 50 
7 Tüzelőanyag tárolás 50 
9 Sport- és kulturális rendezvény 50 
10 Családi rendezvények céljára szolgáló sátor 100 
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Emlékeztető a december 5-ei népszavazás eredménytelenségéről, hogy kinek az 
unokáinak és túlélőinek nem adtuk meg az állampolgárságot. Részlet dr. Ádám Sándor 
Magyarok Pusztulása című könyvéből. 
 
„ Egy tizenegy éves fiúcska zsebében egy töltényhüvelyt találtak. (Mint akkoriban minden 
gyereknek, nekem is volt ilyen marokszámra.) A gyereket a sportpálya közepére állították, 
lábára érintő aknát, vagy kézigránátot erősítettek. Veszélytelen távolságból célba lövöldöztek 
rá addig, amíg találatkor a robbanás cafatokra nem tépte. Ezután a sportpályára kényszerített 
„nézőket”, a férfiak és nők ezreit a pálya közepén géppisztolysorozatokkal tiltották ki az 
életből. 
Egy modern fűrésztelep tulajdonosát a családtagjait kéz- és lábcsonkolásokkal apróra 
szeletelték. Ugyanott másokat fahasábokra kötöztek, és fűrészgéppel kettéfűrészelték. A 
karóba húzás középkori módszerét a XX. században először a román királyi törvénykezés 
alkalmazta 1907-ben, a moldvai parasztfelkelőkön. Valaha ezt a szörnyű módszert csak 
rablógyilkosokon alkalmazták, de a délszláv ítélkezés az ártatlan magyarokon is. A mintegy 3 
méteres tölgyfakarót simára gyalulták és kihegyezték. Az áldozatot előtt hasra teperték, majd 
a hátára álltak, s úgy vetett hurkot két bokájára a két hóhérsegéd. Maga a gyilkos késsel 
fölhasította a lába között az áldozat nadrágját, és a kihegyezett nyársat a végbélnyílásba 
illesztette. Ezt azután fejszével, vagy bunkóval addig ütögették mindig beljebb a gerinc 
mentén a vesék között és tüdőlebenyek mögött, míg a szívet is elkerülve gondoskodtak a 
hosszú és tartós szenvedésről. Eközben persze a segédek is segítettek a ráhurkolt kötelekkel 
ráhúzni a testet a sima karóra. Ez is egyik fajtája volt a szerbek által kiagyalt etnikai 
tisztogatásnak, amelyekről az utóbbi években az egész világnak már volt módja képet alkotnia 
Boszniában. Az ilyenfajta kivégzések 1944-ben csak egyediek lehettek. Ezzel a módszerrel a 
tömeges megtorlás hosszú ideig tartott volna.” 
 
Lesi Árpád 
 
 
 

Felhívás! 
 

Azok a kedves kunszentmiklósi lakosok, akik megkapták a Nemzeti Kulturális 
Csomagot és nem adták fel postán a következő személyeknél adhatják le: 
- Kovács Lívia, Damjanich u. 6. 
- Joó Józsené, Baksay u. 8. 
- Bábel Pál, Dobó K. u. 5. 
- Bábel Péter, Mészöly P. u. 1/c 
- Alács Sándor, Mészöly P. u. 1. 
- Lesi Árpád, Bibó K. u. 2/a 
 
Lesi Árpád 
FIDESZ Kunszentmiklósi Csoportja 
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Kunszentmiklós Város Önkormányzat értékesítésre meghirdeti az alábbi 
építési telkeket: 
 
 
Kunszentmiklós, Széchenyi u.: hrsz.:   386/1   1405 m2  
                                                              386/2   1204 m2  
                                                              386/3   1246 m2  
                                                              386/4   1287 m2  
                                                              386/5   1329 m2  
                                                              386/6   1083 m2  
 
Kunszentmiklós, Gárdonyi G. u.: hrsz.:   3216/2   655 m2  
                                                                  3216/3   656 m2   
                                                                  3216/6   656 m2  
 
Kunszentmiklós, Baross u.:          hrsz.:   3216/1    655 m2  
                                                                  3216/4    656 m2  
                                                                  3216/5    656 m2  
                                                                  3216/8    661 m2  
 
Bővebb felvilágosítás a 76-350-475 telefonszámon vagy a polgármesteri hivatal 
14-es szobájában kérhető. 
 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Rt. tervezett karbantartási munkák miatt 

2005. július 21-én (csütörtök) 600 – 2200 óra közötti időpontban 

földgázszolgáltatás szünetel. Kérjük a gázszolgáltatás elmaradásából adódó 

károk, kellemetlenségek megelőzése, illetve enyhítése érdekében a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjenek. 

Megértésüket előre is köszönjük.  
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Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház 
6090 Kunszentmiklós Damjanich u.7. 
Tel:06/76/351-344, Fax:06/76/351-040 
E-mail: jozsefamuvhaz@freemail.hu 

________________________________________________________________ 
 

„GONDOS GAZDA 

RENDEZETT PORTA” 

                              
 

 
Ebben az évben is megrendezésre 

kerül a népszerű pályázat. 

Az eredményhirdetés  

a XI. Szentmiklósi Napok keretén  

belül lesz megtartva. 

További információk és benevezés 
           2005. július 31-ig 
a Művelődési Házban személyesen, 
  telefonon: 76/351-344, e-mailen: 
    jozsefamuvhaz@freemail.hu 
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Érdeklődésüket és nevezéseiket szeretettel várjuk! 
 


