
   A mi ügyünk 

 1 

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2005. március 2. szám Ingyenes 

Végveszélyben az önkormányzatiság 
(Részlet Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2005. február 15-én 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből) 
 
„Bődi Szabolcs: Tisztelt Megjelentek! Harmadik éve tart a szociális, liberális kormány 
megszorító intézkedés sorozata, amelyet nagyon ügyesen kommunikálnak. A választási 
ígéretekben a több pénz az önkormányzatoknak úgy realizálódott, hogy több pénzt vonnak el 
az önkormányzatoktól, mint eddig bármikor. A 2003. évet 148 mFt többletkiadás sújtotta csak 
az 50%-os közalkalmazotti és köztisztviselői bér fejlesztésből adódóan. Ezzel mind a 
felhalmozási, mind a felújítási kiadásainkat kiürítették, semmiféle tartalékunk nem volt, így 
az éppen aktuális 2004. évi, ugyancsak a kormány által szorgalmazott bérfejlesztést nem 
tudtuk kigazdálkodni. Viszont ki kellett újabb 148 mFt-ot gazdálkodni, olyan módon, hogy 
közben a 13. havi fizetéseket is utolsó fillérig az önkormányzat fizette ki. 2005-re megfejelték 
mindezeket, újabb 48 mFt-tal, amit a  7,5% illetve a 4,5% bérfejlesztésből ered. Valahol a 
távolban lebeg 1,025 ezred támogatás, amit talán majd egyszer az önkormányzathoz 
leérkezik, de ez bizonytalan. Milyen következtetésre juthatott az elmúlt két évben a kormány. 
Nagyon valószínű, hogy azt szűrte le, hogy no lám, lám, a sok kis huncut önkormányzat ugye, 
hogy ennyivel kevesebből is meg tud élni, ugye, hogy meg lehet még oldani ezeket a 
megszorításokat is, ki tudják gazdálkodni az önkormányzatok. Hogy micsoda pusztítást vitt 
véghez ez a két és fél év az önkormányzati munka minőségében, arra elsősorban 
intézményeink tudnak választ adni. Az óvoda, amely olyan csoportlétszámokkal kénytelen 
dolgozni, ami hadiállapotokra volt jellemző, és nélkülöznie kell főállású óvónőt, főállású 
dajkát. A púpos parketta és a hámló vakolat, az elpusztult játékok és a nem létező játékok, 
valamint a szülők pénzén vásárolt mosószerek hosszú során lehet eljutni odáig, hogy milyen 
nyomorúságos körülmények között működnek az óvodák, és ha nem lenne szülői 
áldozatvállalás, akkor be kellene zárni az óvodát. Valamivel rosszabb a helyzet az Általános 
Művelődési Központban, illetve az általános iskolában, beázó tetők, elrongálódott padok, és 
hallatlanul hiányos taneszköz-felszerelések mutatják meg, hogy annak az 500 mFt-nak, ami 
három év alatt ki lett takarítva a város pénztárcájából, hol lenne a helye. A Virágh Gedeon 
Szakközépiskolában és Szakiskolában rákényszerítjük az iskolát, hogy szépen lassan 
szüneteltesse a kollégiumot, szüntesse meg olyan szakmák meghirdetését, ami nem rentábilis, 
s egyáltalán egy hadiköltségvetést próbáljon meg lenyelni. Folytathatnánk a sort, és a sor 
végén azt kell mondani, hogy mindezek ismeretében látszólag úgy tűnik, hogy az 
önkormányzat azt mondja, hogy no lám-lám ennyi pénzből is meg lehet egy intézmény 
működését oldani. Tisztában vagyunk azzal a pusztítással, amit a 2003-as, 2004-es és a leendő 
2005-ös költségvetésünk az intézményeink infrastruktúrájában és humán erőforrásában, 
lefordítva az épületeiben, az eszközeiben és a személyi állományában végez. Igaz ez a 
hivatalra, igaz ez az Egyesített Szociális Intézményre, s valamennyi egyéb intézményünkre. 
Ez az út nem a csillagokhoz vezet, hanem az olyan mértékű pusztításhoz, amely már 
visszafordíthatatlan. 
Mindezeket azért kívántam visszafordítani, hogy még egyszer határozottan és hangsúlyosan 
üzenjük az intézményvezetők felé, hogy nem a mi úri passziónk az, amit csinálunk, ez egy 
nagyon drasztikus tűzoltás, megpróbáljuk elérni, hogy legalább a béreket és a villanyszámlát ki 
tudjuk fizetni, ebben az esztendőben.  
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Tisztában vagyunk azzal is, hogy ha ez a folyamat nem fordul meg, legalább már év közben, ez 
akár ÖNHIKI, akár egyéb pályázati pénzből, ha itt nem jön megerősítés, nincs garancia arra, 
hogy ezt a költségvetési évet végig tudjuk vinni. Nagyon sok év közbeni változás várható még, 
ami tovább rontja az esélyeinket. Nagyon kevésszer hangzott el az a 2005. évi állami 
költségvetés elfogadásakor,  hogy ez a költségvetés úgy van megtervezve, hogy a lehető 
legmaximálisabb és legideálisabb bevételeket modellálja, vagyis adóból a maximumot. Ahogy 
végignéztem azt a köteget, amit alá kellett írnom, különböző inkasszókra, és ahogy olvasom a 
Világgazdaság című lapot, mindenütt az jön üzenetként, hogy a tavalyi első félévi, 2,5%-os csőd 
második félévre 28%-kal növekedett, és mivel az állam minden létező pénzt visszatart, az ÁFÁ-t 
százmilliárdos nagyságrendben, a megnyert földalapú támogatásokat és különböző 
mezőgazdasági kifizetéseket, és visszatartja az uniós pénzeket, hogy a csődhullám felerősödik. 
Márpedig a tavaly 100%-ra számolt adóbevételeknek így csak egy szűk része fog megérkezni. 
Azt is tudjuk, hogy az állam eltökélte, hogy tovább nem fogja növelni az adósságállományt, ez 
azt jelenti, hogy évközben, ahogy eddig egy tollvonással 100 milliókat vettek el az 
önkormányzatoktól, ugyanúgy évközben bármikor bekövetkezhet az, hogy közlik, hogy uraim, 
igaz, hogy ennyit ígértünk, de rendkívüli állapot fordult elő, kérem szűkítsenek tovább. 
Számomra megdöbbentő az, hogy egyetlen önkormányzati szerveződés, sem a kisvárosi 
önkormányzat Szövetsége, sem a Települési önkormányzatok szövetsége sem a megyei jogú 
városok önkormányzati Szövetsége nem emelte föl ebben a halálos veszedelemben a szavát 
testületileg, hanem úgy tesznek, mintha minden a legnagyobb rendben menne. Tudatosítani 
kellene végre azt, hogy nem idétlen, esetlen és kétbalkezes Kunszentmiklós önkormányzata, és 
ezért tartunk itt, ilyen költségvetéssel, hanem olyan megszorító intézkedések sorozatának 
következménye ez a mai állapot, amely kivédhetetlen, ez talán csak vigasznak volt elegendő, ez 
nem váltható át majd gázszámlára. Azt szeretném, ha az intézményvezetők azt tolmácsolnák, 
hogy most ebben az állapotban ennyit jutott. Öncsonkítást hajt végre az önkormányzat a saját 
hivatalán is a saját kiadásain, nem emeli a saját tiszteletdíját, minden létező eszközzel megpróbál 
olyan szinten maradni, hogy ez egy eredményes évet tudjon szolgálni. Köszöni a megértését az 
intézményvezetőknek, s megjegyzi, reméljük, ma már újabb csonkolásos jelenetekre nem kerül 
sor a költségvetés során. „ 
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2005. február 24-én elfogadta a költségvetést. 
 
Ui: Az optimizmus korai volt. 5 főt kellett elbocsátani az önkormányzattól. A Virágh G. 
Szakközépiskola és Szakiskola kollégiumának működése végveszélybe került, s 4 fővel 
csökkenteni kellett ugyanitt a létszámkeretet is. 
 
        Bődi Szabolcs polgármester 

___________________________________________________________________________ 

FELHÍVÁS 
 

Mozgáskorlátozott anyuka egy óvodás kisgyermekkel sürgősen albérletet, kiadó házat 
keres. 
Az ajánlatokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére, Kunszentmiklós, 
Damjanich u. 10 vagy az 550-257-es telefonszámra várjuk. 
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AMIT A SÜRG ŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL TUDNI KELL 
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának és az Egészségügyi Központ intézményének 

együttes tájékoztatása az Egészségügyi Központ keretén belül működő Összevont 
Ügyeletre vonatkozóan. 

 
Ennek a feladata a beteg számára 
folyamatos egészségügyi ellátás 
biztosítása? 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 
mint fenntartónak, és az Egészségügyi 
Központnak mint szolgáltatónak 
együttesen. 
A részben önálló intézmény keretein belül 
működő sürgősségi betegellátó rendszer 
közfinanszírozott tevékenység. 
 
Mely szervek finanszírozzák az ellátás 
zökkenő mentes működését? 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
és Kunszentmiklós Város Önkormányzata.  
 
Milyen pénzügyi forrásokból? 
A 2004. évi teljesített adatok alapján: OEP 
7 azaz hét millió forint, Önkormányzati 
támogatás 20 azaz húsz millió forint volt, 
a leírt számok magukért beszélnek. Ezen 
pénzösszegből kell fizetni az orvosok 
ügyeleti díját, az ápolók, gépjárművezetők 
bérét, gépjárművek üzemeltetetési 
költségeit, gyógyszer- vegyszer- kötszer 
költségeket. Egyéb üzemeltetési 
fenntartásokat gáz- víz- villany- veszélyes 
hulladék kezelését, és még sorolhatnánk 
kiadásainkat. Bevételi forrás elenyésző, 
hiszen mi nem termelő egység vagyunk. 
Említést érdemel Kunadacs – Kunpeszér 
társközségek társulásban való részvétele, 
természetesen a két önkormányzat is 
hozzájárul költségeinkhez. 
 
Hol található a sürgősségi ellátás? 
Kunszentmiklós, Kossuth u . 4. sz alatt a 
központi rendelőre telepítve . 
Telefon: 351-222, 550-156,550-157  
 

Az ügyelet működésének időtartama 
mettől -meddig tart ? 
- Hétfő- Kedd- Szerda- Csütörtök 12.00 
órától 16.00 óráig készenlét vagy  
  másnevén rendelkezésre állási idő . 
- Hétfő- Kedd- Szerda- Csütörtök 16.00 -
08.00 óráig sürgőségi ügyelet. 
- Péntek     12.00 órától 07.00 óráig 
sürgősségi ügyelet.  
- Szombat  07.00 órától vasárnap reggel 
07.00 óráig sürgősségi ügyelet. 
- Vasárnap 07.00 órától hétfő reggel 08.00 
óráig sürgősségi ügyelet. 
A gyermekek ellátása a gyermekorvosi 
praxisokban történik, délutáni 
rendeléseikkel biztosítják ellátásukat.  
 
Ki és milyen esetekben veheti igénybe a 
sürgősségi betegellátást ? 
Az ügyeletet teljesítő orvos orvosi 
ellátásban részesíti a rendelőben megjelent 
járóbeteget, sérültet, hívásra otthonában, 
tartózkodási helyén a fekvőbeteget, 
sérültet.  
Heti pihenőnapon és munkaszüneti 
napokon a folyamatos gyógykezelésre 
szoruló beteget, gondoskodik a kórházi, 
szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi 
beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, 
gyógykezelésére utalásáról. 
Szükség esetén a betegnek az illetékes 
intézetbe történő szállításáról, igazolja a 
beteg kereső képtelenségét. 
Hatósági megkeresésre vagy a sérült 
kérelmére orvosi látleletet készít, és azt 
kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön 
jogszabályban foglalt térítési díj 
megfizetését követően a sérültnek. 
Hatósági megkeresésre a betegnél 
(sérültnél) általános orvosi vizsgálatot 
végez, véralkohol- vizsgálathoz vért vesz, 
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drogtesztet, illetve egyéb szükséges 
vizsgálatokat végez. 
Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, 
mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg 
a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a 
mentés irányítását át nem veszi. Ellátja a 
halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben 
előírt feladatokat. Az ügyeletet teljesítő 
orvos gondoskodik arról, hogy a beteg 
kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást 
kapjon az általa nyújtott ellátásról.  
Összefoglalva :felnőttek és gyermekek 
egyaránt indokolt esetekben!  
Indokolt esetek: hirtelen fellépő életet 
veszélyeztető állapot, baleset, sérülés, 
csillapíthatatlan lázas állapot.  
Injekciók beadása, kötés cserék 
családorvosi beutalóval! 
 
Hívások leadása: nagy tisztelettel kérjük, 
hogy a hívások leadása alkalmával amikor 
az ügyeleti szolgálatot teljesítő 
szakdolgozó kérdez, nem kíváncsiságból 
kérdezi ki a bejelentőt, hanem azért, hogy 
bővebb felvilágosítást nyerjen a beteg 
állapotáról, előző betegségeiről, pontos 
lakcíméről, a sürgősségi sorrend 
felállításáról.  
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, nagy 
területet látunk el, 1 azaz egy fő ügyeletes 
orvossal Kunszentmiklós – Kunadacs- 
Kunpeszér. 
Türelmüket kell kérjük mert nem lehet egy 
időben a rendelőben és híváson az orvos. 
Megérkezéséig mind lakáson mind pedig a 
rendelőben újfent türelmüket kérjük és azt, 
hogy fogadják meg az ápoló tanácsát. 
 
Mi számít úgynevezett indokolatlan 
megjelenésnek, hívásnak a sürgősségi 
ellátásban? 

A készenléti időtartam, és a sürgősségi 
ellátás nem délutáni rendelés! 
Gyógyszeríratás, laborleletek bemutatása, 
útiköltség igénylés, több hetes panaszokkal 
való jelentkezés, hívások leadása az 
ellátáson nem sürgősségi feladat.   Ezek 
kizárólag a beteg és családorvosára 
tartozó feladatok rendelési időben! 
2005. május 1. után ezeket a betegeket nem 
tudjuk ellátni. Kérjük ne is zaklassák az 
ügyeletet ellátókat, mert TILOS fenti 
feladatokat ügyeletben ellátni. 
 
Milyen változások várhatóak 2005. 
május 01. napjától az ügyeleti 
ellátásban?  
Ügyeleti szolgálatot adó orvosaink 
munkaóráinak kötelezően és önként 
vállalható száma 2004. május 01. napjától 
az Uniós direktíváknak megfelelően 
megváltozott. A tárgyalások már folynak a 
szolgálatot teljesítőkkel, a sürgőségi ellátás 
változatlan, a lakosság ellátását biztosítani 
kell. 
A továbbiakban folyamatos tájékoztatással 
leszünk a bekövetkező esetleges 
változásokról, az ellátás folyamatosságát 
újfent kihangsúlyozva biztosítani kell 
kötelező feladat mind az Önkormányzat 
mind pedig a Szolgáltató részéről.    
 
Együttesen kérjük a lakosság megértését 
és megköszönjük az ügyeleti rend 
betartását.   
Jó egészséget kívánunk! 
 
Bődi Szabolcs        Forgóné Török Judit 
polgármester   intézményvezető 
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A Bűnmegelőzési bizottság munkájáról 

 
 
A Bűnmegelőzési Bizottság 2005. január 
26-án tartotta soron következő ülését.  
A bizottság tagjain kívül meghívott 
vendégek voltak: Dr. Gergely Sándorné az 
ÁMK igazgatóhelyettese, Toponáry 
András a Virágh Gedeon Szakközépiskola 
és Szakiskola igazgatója, Sebestyénné 
Ruszkovics Mária a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 
Mayer József alezeredes úr városunk 
rendőrkapitánya beszámolt az elmúlt ülés 
óta városunk közrendjét, közbiztonságát 
érintő eseményekről. A beszámolóból 
kiderült, hogy általánosságban a helyzet 
javulást mutat.  
 
Több napirend közül talán a legfontosabb 
döntés volt az ifjúságvédelmi 
járőrszolgálat beindítása. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy  a tanítási 
idő alatt egy pedagógus, egy rendőrjárőr és 
a családsegítő szolgálat munkatársa 
ellenőrzést végez a vendéglátó 
egységekben. Így csökkenthető, valószínű 
minél előbb megakadályozható az a 

jelenség, hogy a tanulók iskolalátogatás 
helyett más helyen töltsék az idejüket. 
Az első néhány ellenőrzés már meghozta 
az eredményt, ugyanis már napközben 
ezeken a helyeken nem lehet találkozni a 
diákokkal. 
Ettől függetlenül az ellenőrzést 
folyamatosan végzik az illetékesek. 
 
A Mi ügyünk előző számában közzétett 
lakossági kérdőív minden példányban 
megtalálható volt. Sajnos nagyon kevesen 
töltötték ki és juttatták vissza ezeket. Ettől 
függetlenül a bizottság értékelte a lakosság 
észrevételeit, véleményét, kéréseit, 
melyeket a későbbiekben munkánk során 
hasznosítani fogunk. 
Továbbra is számítunk a lakosság hasznos, 
értékes segítségére, mellyel városunk 
közrendjét, közbiztonságát javítani 
szeretnénk. 
 
     
     Kreisch Mihály 
    Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

__________________________________________________________________________ 
 
 2005. február hónapban a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági 
Bizottság által kidolgozott munkaterv alapján ezen ügyekben történt döntés: 

 
A Kunbábonyi játszótérre az alábbiakat javasolja a bizottság: 

 
1 db Pinocchio mászóvár   
1 db libikóka     
1 db hintaállvány    
2 db rugós játék, 1 bálna, 1 autó 
2 db gumilaphinta lánccal  
+ ütéscsillapító homok 
 
Uszoda: 
1 db Micimackó mászóka  B    
2 db gumilaphinta lánccal    
 
Ehhez már csak a Képviselőtestület jóváhagyása szükséges. 
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A bizottság  az epreskerti sportpálya Kossuth L. u. felőli részének bekerítéséhez szükséges 
anyagvásárlásra 212.915,- Ft-ot szavazott meg a bizottság 2005. évi keretének terhére. (30 év 
után) 
 
Az ÁMK 40.000,- Ft támogatást kap a bizottság keretéből 4 db műanyagflakon zsugorító gép 
megvásárlásához. 
 
Lassan elkezdődik a Fürst S., Wesselényi és Pék utca teljes aszfalt burkolatának cseréje és 
amennyiben a lakosok kérnek fekvő rendőrt az utcába, kérem jelezzék. 
 
 Tisztelt Olvasó! Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel Önben városunkat érintő 
közügyekben, kérem, juttassa el hozzám vagy keressen a következő telefonszámon: 

 
Lesi Árpád (20/499-7374) 

________________________________________________________________ 
 

2005. január 29-én megrendezésre került 
 „Rohoska István  ijfúsági teremlabdarúgó torna” 

 
Hat csapat részvételével a következő sorrend alakult ki: 
 

I. KISE    Torna legjobb játékos: Kovács András 
II.  GRUND ROYIK                  KISE 
III.       MLTC    legtöbb gólt szerző:     Garai Gábor 
IV.  Kunszentmiklós I.      KISE 
V. Kunszentmiklós II.  legjobb kapus:             Bebők Norbert 
VI.  Erdért 
Hazai játékosok: Torna legjobb hazai:             Oszlánszky Péter 
                 legtöbb gólszerző: Oszlánszky Péter 
      Torna legtöbb gólszerző:  Farkas Péter 
2004. év legjobb nagypályás ifj. játékosa:       Bebők Richárd 
 
Nagyon örülünk annak, hogy két hazai csapatot ki tudtunk állítani és külön öröm az, hogy 
nem minden esetben játszottunk alárendelt szerepet a mérkőzéseinken; Lásd az 
elődöntőben Kunszentmiklós I. – GRUND ROYIK. 
Végül is a látottak alapján megérdemelten nyert a KISE csapata, ezzel elnyerve a 
gyönyörű vándorserleget is, amely a Sportcsarnokban kerül elhelyezésre. 
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását, bízom benne, hogy 
jövőre is meg tudjuk rendezni legalább ilyen színvonalon. 
 
Köszönet egy igaz barátnak, Garai Gábornak a munkájáért. 
 
ISB támogatta: Alács Sándor és Bábel Péter 
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V á l o g a t á s 

a Petőfi Népe, Magyar Nemzet lapjaiból 
 

 
„200 millió forint roma 

vállalkozásoknak 
 
Újabb roma vállalkozásfejlesztési 
programot indít a gazdasági minisztérium, 
miután a tárcánál úgy vélik nem lehet 
csupán a segélyezettek problémájaként, 
szociális megoldást igénylő jelenségként 
felfogni a roma kérdést, ráadásul ezek a 
keretek nem bővíthetők a végtelenségig. 
Kétszázmillió forint áll rendelkezésre, a 
pénzből a roma kis- és középvállalkozások 
piaci esélyeit és versenyképességét javító 
fejlesztéseket és beruházásokat segítik. Az 
elnyerhető támogatás mértéke a projekt 
65%-a, de legfeljebb 3 millió forint. A 
program kétéves múltra tekint vissza, a 
korábbi pályázatokon 490 millió forintot 
nyertek el roma vállalkozások műszaki, 
technológiai beruházásokra. Ez több mint 
egymilliárd forintos fejlesztést és mintegy 
500 munkahelyet eredményezett. A 
pályázók több mint 40%-a jelenleg az 
építőiparban dolgozik.” 

„HELSINGIN SANOMAT 
 
Moszkva a balti országokkal a győzelem 
napjának 60. évfordulójáról folytatott 
vitájába most Finnországot és 
Lengyelországot is belekeverte – írja a 
legnagyobb példányszámú finn napilap. 
Komoly, több hónapja tartó polémiákra 
adott okot, hogy Oroszország az 
ünnepségekre a balti államok vezetőit is 
meghívta, hiszen ez utóbbi államok 
álláspontja szerint a náci csapatok kiűzése 
a szovjetek bejövetelével csak egy újabb 
megszállás és véres diktatúra kezdetét 
jelentette. A nemrégiben kiadott lengyel 
nyilatkozatok Moszkva szerint „arcátlan 
próbálkozások arra, hogy a második 
világháború történelmét újraírják”. Az 
orosz külügyminisztérium újabban Tarja 
Halonen finn köztársasági elnököt is 
bírálta, mert kifejtette: Finnországnak a 
Szovjetunió ellenében vívott védekező- 
honvédő háborúja a világháborútól 
független, külön háború volt.” 

 
„KURIER 

 
A félbulvár osztrák lap idézi Horváth 
István bécsi magyar nagykövet azon 
szavait, hogy a magyarok még semmit sem 
éreznek az uniós csatlakozás előnyeiből. 
Horváth kifejtette, hogy a magyarok 
először csak néhány év múlva 
hasznosodnak az EU által biztosított 
előnyökből.” 
 

„BUDAPESTER ZEITUNG 
 
Rudnay János, a magyarországi 
Nemzetközi Vállalatok Egyesületének 
elnöke szerint Magyarországon sürgősen új 
adórendszerre van szükség, mert az ország 
a térség számos államához képest 
egyértelműen veszít versenyképességéből 
– olvasható Rudnaynak a budapesti német 
nyelvű lap számára adott interjújában.” 
__________________________________ 

„LewRockwell.com 
’the premier anti-state/pro-market site on the 
net’ 
A népszerű jobboldali amerikai honlapon 
hosszú cikk jelent meg De mi van a 
magyarokkal? Címmel, amelynek szerzője  

Murray N. Rothbard. Írása elején 
leszögezi, hogy az elfojtott nacionalizmus 
kitörése a kommunizmus összeomlása óta 
többször végre etnikai igazságot 
szolgáltatott a népeknek, kezdve a 
szlovénektől az abháziakon át a 
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horvátokig. Még a németek is egyesültek 
etnikai alapon. Csak éppen „egyetlen 
elnyomott és megvetett etnikai csoport 
marad mozdulatlan, és senki nem látszik 
vele törődni: a csodálatos, ősi magyar 
népről beszélek”. A magyaroknak senki 
nem akar igazságot szolgáltatni, mert 
„kétségtelenül az ilyenfajta igazságtétel 
kényelmetlen lenne az Új Világrendnek, 
amely egyértelműen az 1989 vagy 1991 
előtt létezett határok  területi 
felbonthatatlanságán alapul”. Csakhogy a 
horvátok és szlovének nyugodtan 
fütyülnek az egészre, „és semmi oka sincs 
annak, hogy ugyanezt a magyarok ne 
tennék meg”. Magyarországot  az antant 
szakította szét a szörnyű Trianoni 
Szerződéssel. A magyaroknak a Wilson-i 
jelmondat, a „nemzetközi önállóság” éppen 
olyan volt, mint az orwelli Állatfarmon: 
egyes etnikai csoportok felfedezték, hogy  
egyenlőbbek másoknál. „Szegény 
Magyarországot etnikai és nyelvi testvérei 
egyharmadától megfosztották… több 
százezer magyar nyomorog szlovák 
zsarnokság alatt…Dél-Szlovákiában és a 
Vajdaság északi részén lakó magyarok 
most közvetlen szerb uralom alatt 
nyögnek, miután korábban már félautonóm 
státust élveztek.”  
A szerző ezután sorra veszi Erdély és 
Kárpátalja hasonló helyzetét, és felszólít 
határrevízióra, ami persze „nem tetszik a 
New York Times-féle” 
szociáldemokratáknak, akiknek csak az 

amerikai és izraeli nacionalizmus van 
ínyükre.” 
 

„DELFI  
Az észt igazságügyi minisztérium az 
ország kormányának 2004. december 23-
án hozott határozata alapján hozzálátott a 
szovjet megszálló csapatok által okozott 
károk miatti  kártérítési igény 
összeállításához. A becslések szerint az 
Észtország által elszenvedett szovjet idők 
55 éve alatt az emberiség ellenes bűntettek 
következményeként 180.000 ember halt 
meg, vagy költözött el az országból. Ken-
Marti Vaher észt igazságügy-miniszter 
szerint ezek az adatok – figyelembe véve  
az ország lélekszámát – rendkívül 
magasak. Vaher szerint Észtországnak 
kifejezetten azon polgárait üldözték vagy 
semmisítették meg, akik az ország létéért 
küzdöttek. 
Így Észtországnak joga van az Orosz  
Föderációhoz – a Szovjetunió jogfolytonos 
államához – kártérítési igényt benyújtania. 
Minderre az észt politikusok szerint a 
nemzetközi politikai élet gyakorlatában 
Németország esete jelent precedenst, 
amely beismerte a náci német állam hibáit, 
elismerte annak bűneit, és kártérítésként 
már eddig is milliárdos nagyságrendű 
összegeket fizetett. Az észt követelések 
tekintetében azt tartják rendkívül 
fontosnak, hogy az európai közösség is 
elítélje a totalitárius kommunizmus által az 
emberiség ellen elkövetett bűnöket.” 
 

 
„Fészekrakás nehézségekkel 
Egy hónapja indult meg a kormány Fészekrakó programja, amely a kis önerővel rendelkező, 
szülői támogatás nélküli és harminc év alatti fiatalokat célozza meg, akiknek jó a keresetük és 
törleszteni tudják a hitelt. A program egyenlőre nem hozott áttörést a területen. A hitelfelvevő 
párok és családok nettó összkeresetének meg kell haladnia a 200-240 ezer forintot, mivel a 
havi törlesztőrészlet a  80-100 ezres  összeget éri el, s ilyen kondíciók mellett sokan nem 
képesek megfelelni az elvárásoknak. A hat piacvezető banknál az első hónapban összesen 
közel ötvenezer érdeklődő fordult meg, február végéig viszont „csak” 545 hitelkérelemről és 
152 aláírt szerződésről lehet tudni.” 
 
         Válogatta: Lesi Árpád képviselő 
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KOMMENTÁR  NÉLKÜL!!! 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Az Országgyűlés Házszabálya 91. §-ának alapján hozzám intézett „Kisebbségi vállalkozók 
milyen és mekkora mértékű támogatást kaphatnak vállalkozásukhoz az államtól, 
gépjárművekre vonatkozóan?” című K/13921. számú kérdésére a választ a következőkben 
adom meg. 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium először 2003 októberében hirdette meg 
pályázati felhívását a hazai roma mikro- és kisvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések 
és beruházások támogatására. A konstrukció a gépek és berendezések beszerzése mellett 
lehetővé tett ún. haszongépjárművek vásárlásának támogatását is. A haszongépjárművet 
kizárólag a pályázó saját vállalkozási tevékenységének kiszolgálására (eszköz, alapanyag, 
készáru szállítására) lehet használni. Más cégek részére történő bérfuvarozási tevékenység 
fejlesztése nem volt támogatható. 

2004. júniusában ismételten kiírásra került a roma vállalkozások fejlesztéseit segítő 
pályázati felhívás. Az új pályázatban a támogatható tevékenységek köre kibővült, és a 
haszongépjárműveken kívül a taxi személyszállítási célra szolgáló személygépkocsik 
vásárlásához is lehetett támogatást igényelni. A roma vállalkozók a pályázat által biztosított 
kereteken belül jelentős számban éltek a közúti gépjármű beszerzéshez a támogatás igénylési 
lehetőséggel. Ezért a roma mikro- és kisvállalkozások részére 2005-ben meghirdetésre kerülő 
pályázatunkban is lehetőséget biztosítunk az állami támogatás igénylésére a 
haszongépjárművek és a taxi személyszállító járművek vásárlásához. 

Az eddig ismertetett támogatás mellett a Mikrohitel Program és a Midihitel Program 
keretében kaphatnak a vállalkozások olyan kedvezményes kamatozású hitelt, amelyet a közúti 
gépjárművek beszerzésének finanszírozására fordíthatnak. Ezek a programok minden – a 
program feltételeinek megfelelő – vállalkozás számára biztosítanak hitelfelvételi lehetőséget, 
így a roma, illetve bármely más kisebbséghez tartozó vállalkozás részére is. 
 
   Dr. Kóka János  „ 
 
 
Magyar fa sorsa 
Wass Albert 
 
Láttatok már orkán után  
Megtört gerincű ősi fákat 
Roskadni át az országútján? 
 
Tölgyfát, feketét, dac-keményet, 
Kinek a lelke-lombja tépett 
S gyökerét vizek árja mossa? 
 
Szegény, szél-járta, árva fának: 
A magyar fának ez a sorsa! 
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             Viccparádé 
 
 
- Elvtársak! Mondja a szónok 
az ötvenes években egy szovjet 
faluban. – A szovjet technika a 
csodákat is képes megvalósítani… A 
következő ötéves terv végére minden 
szovjet családnak saját repülőgépe 
lesz! 
- Minek az nekem? – szól bele 
az egyik hallgató. 
- Hogy minek? Gondold meg, 
Kuzmics elvtárs! Például meghallod a 
rádióban, hogy Kazányban lekvárt 
osztanak. A következő percben már 
repülőre ülsz, és sorban állhatsz 
lekvárért. 
 
 
A börtönőr bemegy a cellába a 
rabokhoz. Azt mondja: 
- Van egy jó és egy rossz 
hírem. Melyikkel kezdjem? 
- A jóval. 
- Ma szabadultok. 
- És mi a rossz? 
- Hogy ez a jó hír nem igaz. 
 
Kohn magához kéreti a hitközségi 
elnököt, s így szól hozzá: 
- Mivel gyengülök, közeledni 
érzem a halálomat, végrendelkezni 
akarok. Ötszázezer forintot hagyok a 
hitközségre, ötszázezret az öregek 
otthonára, egymilliót az árvaházra… 
- Pardon, Kohn úr – szól közbe 
a hitközségi elnök-, van magának 
egyáltalán ennyi pénze? 
- Ugyan, egy vasam sincs. 
- Hát, akkor miért 
végrendelkezik? 
- Hogy lássák, szívem az van! 
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József Attila emlékév 2005. április 8-11. 
 

Április 8-án, pénteken délelőtt 10.00 órai kezdettel a Márkus Színház előadásban a Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjai megtekinthetik az Égigérő fa valamint 12.00 órai kezdettel A 
helyiség kalapácsa című előadásokat. 
Délután 16.00 órakor veszi kezdetét a “Litera-túra” , irodalmi vándorjáték a város 
emlékhelyeinél. 
18.00 órakor kezdetét veszi a “Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni” elnevezésű táncház, 
melyet a Flótás együttes moldvai népzenei játéka színesít. A Petőfi Sándor Általános Iskola 
Magyar Munkaközössége sok szeretettel várja az érdeklődőket 
Április 9-én, szombaton, 10.00 órakor a József Attila Közösségi Házban kerül megnyitásra a 
“Versillusztráció József Attila műveire” kiírt pályázatra beérkezett pályamunkákból rendezett 
kiállítás. 
Április 10-én, vasárnap délután 13.00 órai kezdettel kerül levetítésre a József Attila 
Közösségi Ház kistermében a “Beszélgetés Attiláról József Etelkával” című videofilm. 
14.50-kor a József Attila Közösségi Ház előtti József Attila szobor megkoszorúzása. 
15.00 órakor veszi kezdetét prof. dr. Czeizel Endre előadása, “Aki költő akar lenni…” 
címmel, majd 16.00 órai kezdettel dr. Garamvölgyi László előadása “Szárszó kriminalisztikai 
szemmel”.  
Április 11-én, hétfőn 11.00 órakor veszi kezdetét a “Dörmögő” ház avatása, ahol 
díszvendégként jelen lesz Makai Ádám, Makai Zsuzsanna és Őze Áron színművész is.  
14.00 órakor veszi kezdetét a Bács-Kiskun Megyei József Attila szavalóverseny, a zsűri 
elnöke Imre Károly a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai 
Tanácsadó és Szolgáltató Intézet igazgatója. 
Közben a József Attila versillusztráció pályázat eredményhirdetése és a József Attila 
szabadszállási kötődése című pályázat eredményhirdetésére is sor kerül. 
18.00 órai kezdettel FORRÁS-EST, ahol a Forrás című folyóirat ünnepi száma kerül 
bemutatásra, Füzi László főszerkesztő úr, Dobozi Eszter, Buda Ferenc és Pintér Lajos költők 
közreműködésével. 
 
Minden rendezvényre sok szeretettel várja az érdeklődőket Szabadszállás Város 
Önkormányzata és a Petőfi Sándor Általános Iskola Magyar Munkaközössége. 
___________________________________________________________________________ 
 

Új Birkózó Egyesület Kunszentmiklóson! 
 

A Kunszentmiklósi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az ÁMK által nyert pályázattal 
kezdődött! 
Vásároltak egy birkózó szőnyeget, és a pályázat 8 hónapig lehetővé tette a versenyekre az 
utazást és az edzést. 
Az edzői munkára Mihálovics Gyula jelentkezett. Ez egy régóta várt lehetőség volt, hogy 
tudását tovább adhassa a fiataloknak. Rengeteg jelentkező volt.  
Közel 1 év után 20-25 fő birkózónk van, fiúk és lányok vegyesen. Sok versenyen vettünk 
részt, rengeteg szép eredmény született.  
A legjobbak:  
A diák olimpiára 9 gyerek jutott be, ebből az olimpián 3. helyezett Mihálovics Szimonetta és 
Horváth Pál. Mihálovics Ivett Női O.M.B. 3. helyezett. Ezenkívül nagyon sok érmes helyezést 
értek el fiúk, lányok egyaránt. Óvodástól egészen IFI korosztályig.  
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Folyamatban van az, hogy legális egyesület legyünk Miklóssy János Sport Egyesület néven. 
A szakosztályvezetői címet Bődi Szabolcs polgármester úr vállalta, hiszen régebben évekig az 
edzőnk volt. 
A jelenlegi névsor: Mihálovics Ivett, Mihálovics Szimonetta, Horváth Vivien, Takács 
Mónika, Szabó Mercédes, Nédó Attila, Horváth Pál, Horváth Ferenc, Horváth Richárd, 
Horváth Roland, Lakatos Antal, Lakatos Róbert, Lakatos Arnold, Nédó János, Nédó Erik, 
Farkas László, Csányi Árpád, Hercegh Zoltán, Füle Zsolt, Füle Viktor, Rácfodor Martin, 
Szabó Márk, Mendi Gábor, Mendi Attila 
Az ÁMK helyet biztosít az edzésekhez, minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 19.30-ig. Aki 
szeretne birkózni, sportolni, azt nagyon szívesen várjuk az edzésekre. 
          

 Herczegh Zoltán 
 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Boring „2000” Bt. 
6090 Kunszentmiklós,  
Kecskeméti u. 24. 
Dr. Borák Ákos mb.06-30/9343-146 
    T/F.06-76/550-131 
E-mail: boring@axelero.hu 

Akciós ajánlat 
 

Termék Egységár Megjegyzés 
Mátratherm/D 38 NF 300,- Ft/db 16 db/m2, 50 db/raklap 
Mátratherm/D 30 NF 235,- Ft/db 16 db/m2, 70 db/raklap 
Mátratherm/D 25 NF 290,- Ft/db 10,5 db/m2, 50 db/raklap 
10/33 NF válaszfal 125,- Ft/db 12 db/m2, 137 db/raklap 
Kisméretű nagyszil. tégla 54,- Ft/db 52 db/m2, 360 db/raklap 
Mátratherm kerámiai áthidaló 1.350,- Ft/fm  
EB 60/19/25 beton béléstest 198,- Ft/db 60 db/raklap 
Tondach íves vágású cserép 145,- Ft/db 17 db/m2, 384 db/raklap 
Békéscsabai Tangó, Csárdás 145,- Ft/db 14 db/m2, 384 db/raklap 
Mediterrán betoncserép 208,- Ft/db 10 db/m2, 264 db/raklap, 

raklap eldobható 
Baumit szinező vakolatok 285-340,- Ft/kg 2,8 kg/m2, 30 kg/vödör 
Polisztirol szigetelőanyagok  Tavalyi áron 
……….. és kedvező áron minden, ami az építkezéshez szükséges. 
A megadott árak tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a helyszínre szállítás és daruzás költségét, 
nem tartalmazzák viszont a raklapok ellenértékét, illetve használati díját. 
 
Az árak a készlet erejéig, illetve 2005. március 31-ig érvényesek. 
 
           
 


