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Közlemény 

A GVOP 4.4.2 pályázata, amely a Szélessávú Internet és a Kábeltelevízió Unió által 
támogatott kivitelezését biztosítja az utolsó fázisba, az eredményhirdetéshez érkezett. A 
döntés néhány napon belül megszületik és a közbeszerzési eljárás után azonnal 
elkezdődik a kivitelezés. A teljes rendszer átadásának várható ideje 2006. április 15. 
Azoknak a kedves előfizetőknek a türelmét kérem elsősorban, akiknek lejárt UPC és 
AM Mikros szerződésük van. 

Időről-időre rossz szándékú emberek hamis hírekkel árasztják el városunkat. Ezek 
legfrissebbike a Viziközmű-társulás működésével kapcsolatos. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a társulat pontosan és eredményesen végzi a munkáját, a kisebb 
zökkenők a késedelmes befizetésekből erednek. Mivel az OTP sajnálatos módon 
képtelen új felvevőhelyet nyitni, ezért ajánljuk a Városházai befizetést mindenkinek. Itt 
sorállás nélkül be tudják fizetni az aktuális részletet.  
A tasskertesiek figyelmébe ajánljuk, hogy minden hónap első szerdáján az iskola 
épületében kihelyezett ügyfélfogadást tartunk, ahol szintén be lehet fizetni a törlesztő 
részletet. 

Meghívó 

Október 22-én 16 órakor az ÁMK klubszobájában mutatjuk be Dinnyés László Virágh 
Gedeonról szóló könyvét. A könyvek 1.000,-Ft/db áron megvásárolhatók a helyszínen. 
A szerző kívánságra dedikálja művét. A könyvet Dr. Bóna Gábor hadtörténész 
ismerteti. 

18 órakor mutatjuk be a Művelődési Ház nagytermében a Nemzeti Kamara Színház 
előadásában a Húsdaráló című színdarabot. A Szentmiklósi Napokon megismert 
művészek ezúttal új oldalukról mutatkoznak be. A színházi est előtt Bődi Szabolcs 
polgármester mond ünnepi köszöntőt.  

Október 23-án az Öreggimnázium épületében 17 órai kezdettel Fekete Pál ’56-os 
forradalmár előadását hallgathatjuk meg. 1815-kor istentiszteletet tart Pintér Gyula 
lelkipásztor ugyanitt, majd este 19 órától a városháza falán elhelyezett új utcanév tábla, 
illetve a megújult utca ünnepélyes átadása lesz. Hívunk és várunk mindenkit ünnepi 
műsorainkra. 

„A politikus az az ember, aki a világot – de 
minimum a hazát – meg akarja menteni. Így 
élesen meg kell különböztetnünk azoktól, akik 
csak egyszerűen működtetni akarják.” 
(Nietzsche) 
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A mentőállomás tervei 2004-ben elkészültek és az elmúlt hónap során a kivitelezővel 
megkötöttük az építkezésre vonatkozó szerződést. Reményeink szerint 2006-ban 
felavathatjuk az új mentőállomást, amelyben majd a központi ügyelet is helyet kap. 

Újabb útépítés várható. Ezúttal a tasskertesiek örülhetnek a Bocskai és Móricz 
Zsigmond utca felújításának. Amennyiben az idő megfelelő lesz, még ebben az évben új 
aszfaltszőnyeget kaphat a rendkívül rossz állapotban lévő két utca. Köszönjük Németh 
László vállalkozónak azt a jelentős pénzadományt, amely lehetővé tette ezen utak 
felújítását. 

Aláírás előtt áll az a szerződés, amely egy német szállítási vállalkozó Kunszentmiklósra 
településéről szól. A telephelyen Hammerer úr csak a gépkocsivezetők oktatására szánt 
két kamiont fogja tartani. A többi gépjármű ugyan magyar rendszámot kap és 
Kunszentmiklóson adózik, de az ország határon túl teljesítik feladataikat. 

A megújult templomért november 13-án délután tart hálaadó istentiszteletet a 
református közösség. 

Bődi Szabolcs polgármester 

Szociális információs szolgáltatás Kunszentmiklóson! 
Az Idősek Klubjában új szolgáltatás igénybevételére van lehetősége a kunszentmiklósi 
lakosoknak. A már megszokott és jól bevált szolgáltatások mellett, mint a 

- házi segítségnyújtás amely az időskorúak otthonukban történő ellátása, segítése, 
házimunkában való segítségnyújtás; 

- -étkeztetés –étel kiszállítása-, nyugdíjasoknak kedvezményes árú ebéd biztosítása; 

- idősek klubja, ahol két klubgondozó várja napközben az idős embereket, akik önmaguk 
ellátására részben képesek; 

Új szolgáltatás a szociális információs szolgáltatás.  

A szociális információs szolgáltatás célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez 
kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az 
ellátások hozzáférhetőségéről és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

Tájékoztatást nyújtanak:  

• gyermekjóléti szolgáltatásról 
• egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban 
• a helyben igénybe vehető szolgáltatásokról 
• a helyben nem elérhető szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról 
• szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások 

igénylése esetén segítséget kapnak a nyomtatványok kitöltéséhez. 
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. A klubgondozók szeretettel várnak minden érdeklődőt. 

A szolgáltatás helyszíne: 
Idősek Klubja Kunszentmiklós, Szép u. 1., telefonszám: 76/351-956 

Időpontja:  
Hétfőtől – Csütörtökig  8-16 óráig 
Pénteken:                      8-15 óráig 
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„Kies Kiskunság, szeretett Szentmiklós” 
Szakmai konferencia Kunszentmiklóson a jászkun redempció 260. évfordulója tiszteletére 

 
Rendezők: Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

„A Felső-Kiskunság tudományos kutatásáért” alapítvány, Kunszentmiklós 
„Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana” alapítvány, Kunszentmiklós 
 

Időpont: 2005. október 26. szerda, Dömötör napja 
Helyszín: Városháza, Nagyterem 

Program: 
1000  – 1015 

Kun Miatyánk. Elmondja: id. Szőke Imre és Bődi Hunor  (Zene: Kobzos Kis Tamás)  

A konferencia résztvevőit köszönti Ván Jenő kiskunkapitány 

Megnyitót mond Bődi Szabolcs polgármester 

1015 – 1130 
Kalászolás a Kunság mezején – levezető elnök Balogh Mihály 

Dr. Baski Imre (MTA Altajisztikai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs): Meddig 
élt Magyarországon a kun nyelv? A kun nyelvi asszimiláció kérdéséhez. 

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza): Kunok, jászok, 
jászkunok. Identitás a redempció után. 

Őrsi Julianna (múzeumigazgató, Túrkeve): A kunságiak szerepe a bácskai reformátusok 
identitás-megőrzésében 

1130 – 1200 
Kérdések, hozzászólások, vita 

1200 – 1300 
Közös ebéd a Nagyvendéglőben 

1300 – 1415 
Szentmiklósi termés – levezető elnök dr. Baski Imre  

Sallayné dr. Peterdi Vera (múzeumi főmunkatárs, Magyar Nemzeti Múzeum): Arcok – 
sorsok – kötődések (Szappanos Lukács a Dömötörözésről)  

Kisari Ottilia (könyvtárostanár, Kunszentmiklósi Református Kollégium): A Szalay 
Téka a kunszentmiklósi református gimnáziumban 

Balogh Mihály (könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum): Feltáratlan 
kunszentmiklósi tárgyú kisnyomtatványok, kéziratok, levelek a 18-19. századból 

1415 – 1430 
Kérdések, hozzászólások, vita 

1430 – 1445 
dr. Baski Imre:  Összegzés, zárszó 

1445 – 1500 
Székely Gábor bemutatja „Kies Kiskunság, szeretett Szentmiklós” című alkalmi 
kiállítását 

1500 – 1700 
 Városnéző séta: városháza, református templom, öreggimnázium, Virágh Kúria 
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Pályázati kiírás 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 
2006. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
Pályázatot, felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára. 

A pályázati adatlap, illetve bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal 9-es 
szobájában. 

A pályázat leadási határideje: 2005. október 31. 

     MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívunk mindenkit a 

Nemzeti Kamara Színház  
Húsdaráló c. két felvonásos színművére, 

az 1956-os forradalom- és szabadságharc 49.évfordulója 
alkalmából rendezett városi rendezvényre. 

Helye: Varga Domokos ÁMK nagyterme 
Ideje: 2005. október 22. 18 óra 

Az 1950-es évek kevesek által ismert, és máig kellőképpen nem tisztázott 
borzalmai közül talán a legsúlyosabb, kíméletlen kommunista terror 
legdöbbenetesebb bűntényét leplező húsdaráló megalkotását és annak 
körülményeit mutatja be az előadás. 

Horvát(Wagner) László  -  Orbán Csaba 
 Sike  -  Leisen Antal 

Andor Anna, Horvát felesége  -  Pető Nóra 
Dr. Derecskei, bíró  -  Usztics Mátyás 
Kottra Dezső, százados  -  Rácz Gyula 
Dr. Babos Géza, védő  -  Pelsőczy László 

Fegyőr  -  Csobolya József 
Margit elvtársnő  -  Kascsák Nóra 

Rendezte: Usztics Mátyás 

A színházi előadás után kerül bemutatásra, 
 Beethoven zenéjére komponált 

animáció- és lézer show. 

A városi ünnepi műsor ingyenes! 
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Leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatását és foglakoztatását segítő  
program Kunszentmiklóson 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata foglalkoztatási programot indít 16 fő részvételével. A 
program az Európai Unió támogatásával, a Regionális Operatív Program keretében valósul 
meg. 

A projekt célja hagyományos vályogtechnológiát korszerű módon alkalmazó non-profit 
építőipari vállalkozás létrehozása hátrányos helyzetű munkanélküliek, elsősorban romák 
bevonásával. A projekt megvalósítására a helyi önkormányzat kezdeményezésére 
Kunszentmiklóson, Bács-Kiskun megye északi részén, a Felső-Kiskunság központjában kerül 
sor. A projekt keretében 14 fő kunszentmiklósi aktív korú nem foglalkoztatott többségében 
roma lakos képzése és foglalkoztatása valósul meg a településen hagyományokkal bíró 
szakmákban: vályogtéglakészítő-kőműves, nádfeldolgozó. A projekt során a résztvevők 
egyrészt vályogtéglát, másrészt nádból készült termékeket állítanak elő, amelyek olcsó, 
környezetbarát építőanyagként piacképes termékek lesznek. Az előállított vályogtéglákra és 
nádtermékekre keresletet egyrészt a térségben tervezett önkormányzati, közösségi célú 
beruházások biztosítanak (idősek otthona, szociális bérlakások, stb.), másrészt az olcsó és 
környezetbarát építkezési módot választó magánépítkezők és vállalkozások. A projekt során 
előállított termékeket egy kétlakásos szociális bérház építéséhez használják fel, amely 
referenciaként szolgál a hagyományos technológia szerint épülő korszerű vályogház 
bemutatásához és népszerűsítéséhez, elősegítve ezzel a vállalkozás piaci promócióját és hosszú 
távú fenntarthatóságát. A projekthez kapcsolódóan két roma asszony foglalkoztatásával családi 
napközi indítására kerül sor, amely hátrányos helyzetű családok gyermekeinek (maximum 7 
gyermek) felügyeletét biztosítja, a délutánok aktív eltöltéséhez felzárkóztató, szabadidős és 
készségfejlesztő programokat biztosít, segítve ezzel a családi és a munkahelyi kötelezettségek 
összeegyeztetését is. A kedvezményezettek motivációs, felzárkóztató és szakmai képzésen 
vesznek részt, amely kiterjed a vályogtégla-készítéshez, nádfeldolgozáshoz és a vályogház 
építéséhez szükséges különféle kompetenciák elsajátítására. Szakemberek dolgozzák ki e 
szakmák célcsoport igényeihez szabott képzési-oktatási programját és tananyagát, valamint 
elkészítik az alkalmazott építési technológiát leíró marketing célú kiadványt. A projektbe 
bevont munkanélküliek munkahelyre történő beilleszkedését, későbbi elhelyezkedését egy 
mentor és egy mediátor, különféle szociális problémáik kezelését mentális- és 
családgondozását a projekt keretében pszicho-szociális munkacsoport segíti. Várható 
eredmények 16 hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztathatóságának javulása, 6 fő 
továbbfoglalkoztatása, 3 fő munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedése és 16 hátrányos 
helyzetű család komplex pszicho-szociális segítése. A projekt megvalósításában 
Kunszentmiklós Város Önkormányzat partnereként a KÉSZ Kht., a helyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vesz részt. 
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Válogatás újságcikkekből 
 

Posztkommunista a porcelánboltban 

Hatalmas felháborodást keltett Kovács 
László uniós biztos magatartása az Európai 
Parlament teljes ülésén Strasbourgban, ahol 
csütörtökön a vajdasági magyarok elleni 
atrocitások ellen szóló határozatot 
tárgyalták. A magyar biztos a beszámoló 
alatt látványos érdektelenségéről tett 
tanúbizonyságot, párttársával beszélgetett, s 
csak többszöri felszólítás után tért vissza 
helyére. 
Kovács a német Doris Pack néppárti 
képviselő asszony, az Európai Parlament 
délszláv bizottságának elnöke 
felszólalásának elején felállt helyéről és 
átsétált a terem másik oldalán ülő Tabajdi 
Csaba szocialista képviselőhöz. Pack 
asszony egy idő után megszakította 
beszédét, és azzal a kéréssel fordult 
Kovácshoz, hogy figyeljen arra, amit mond. 
A németül nem beszélő egykori 
kommunista karrierdiplomata nem tudta, 

hogy a felszólítás neki szól, ugyanis nem 
volt a fülén a tolmácsolást közvetítő 
fülhallgató. Pack asszony újra rászólt 
Kovácsra, hogy nagyon kéri, figyeljen 
felszólalására. A hatalmas teremben 
tartózkodó több magyar szocialista 
képviselő ezután hangos „Laci!”, „Laci!” 
bekiabálásokkal figyelmeztette az EU 
biztosát, hogy Pack asszony hozzá intézi 
szavait. 
Lapunknak egy neve elhallgatását kérő 
európai parlamenti képviselő azt mondta, 
ilyen magatartással még nem találkozott 
pályafutása alatt. Hozzátette, a helyzetet 
különösen visszássá és szégyenletessé tette, 
hogy egy magyar biztosról van szó, aki 
szinte provokatív módon mutatta mennyire 
nem érdekli ót a Vajdaságban élő, súlyos 
támadások kereszttüzében álló magyarok 
sorsa. 

Mao Ce-tung diktatúrája messze több embert ölt meg, mint Hitleré és Sztáliné – álla a 
hamburgi hírmagazin legfrissebb számában. A meglehetősen terjedelmes, címlapról indított 
írás újraértelmezi a kínai tömeggyilkos életművét. A hetvenmillió emberéletet követelő 
egyeduralomnak helyenként még ma is fellelhető a kultusza – jegyzi meg Klaus Wiegrefe. 

Gazdasági elemzők bírálták a kormánynak azt a lépését, hogy az üzemanyagok áfáját 
csökkentette, mert ez növelni fogja az államháztartás hiányát. A francia hírügynökség Hegedűs 
Miklóst, a Gazdasági Kutatóintézet igazgatóját idézi, aki szerint „a politika ismét győzött a 
gazdasági ésszerűséggel szemben”. 

Egy magát illegális bevándorlónak álcázó olasz újságíró leleplezte, hogy miként bánnak az 
olasz hatóságok a menekültekkel. Fabrizio Gattit tűző napfényben órákon át csatornából 
származó ürülékbe ültették. Az olasz csendőrök eközben egymást a fasiszta időkben használt 
karlengetéssel üdvözölték. Fél órán át verték is. A menekülttáborban nem működnek a vécék, a 
menekültek papír hiányában kezükkel tisztogatják magukat szükségletük elvégzése után. A 
padlón bokáig járnak az emberi ürülékben – olvasható a baloldali brit lapban.

Választhatnának az elítéltek? 
Magyarországot is elmarasztalná a strasbourgi bíróság az elítéltek választójogának korlátozása 
miatt – mondta Halmai Gábor alkotmányjogász az MTI-nek pénteken, annak kapcsán, hogy az 
Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta: emberi jogot sért az a brit szabályozás, amely 
szerint börtönbüntetésüket töltők nem vehetnek részt a parlamenti és a helyhatósági 
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választásokon. Hazánkban az alkotmány mondja ki, hogy „nincs választójoga” annak, aki 
jogerős ítélet alapján szabadság-vesztés büntetését tölti. 
 
Az indiai Bombayben kiadott gazdasági lap arról ír, hogy az euró elveszíti vonzerejét az 
Európai Unióhoz újonnan csatlakozók körében. Magyarország lényegében feladta az euró 
bevezetésével kapcsolatos korábbi céljait – véleményezi a cikk –, miután súlyosan revidiálta a 
költségvetési hiánnyal kapcsolatos adatait. Oliver Weeks, a londoni Morgan Stanley 
közgazdásza szerint Magyarország még 2013-ban sem tudja bevezetni az eurót. 

További eladósodás 
Az Államadósság Kezelő Központ Rt. (ÁKK) mandátumot adott a BNP Paribas és Dresdner 
Kleinwort Wasserstein pénzintézetnek egy 500 millió erurós, változó kamatozású, hétéves 
futamidejű kötvénykibocsátás megszervezésére. Az erről szóló közlemény szerint a kötvény 
kibocsátása és árazása ez év októberében várható. Az ÁKK ezzel túllépte az idei évre eredetileg 
kitűzött és már teljesített bruttó 3,5 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátási tervet. 

A cikkeket válogatta: Lesi Árpád 

A képviselő-testület és a Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság 
által készített tervek alapján július-október hónapokban elvégzett munkák. 
 
A KÉSZ Kht által elvégzett, illetve befejezett munkák: 

- Bankós K. u. kátyúzása 
- Hevesi köz árokásás 
- Virágh Gedeon u. árokásás 
- Rozgonyi utca árokásás 
- Katolikus templom előtti parkoló 
- Petőfi ltp. járdaépítés 
- Padok és szeméttárolók elhelyezése 
- Kóbor ebek befogása 
- Testvérvárosi táblák készítése és elhelyezése 
- Kunbábonyi játszótér munkái 
- Meglévő padok festése és javítása 
- Szondy u. árokásás 
- Endrédy u. bejárók javítása 
- Petőfi ltp. zúzottkővel való feltöltése 
- Lomtalanítás 
- Fűnyírás Petőfi ltp., Rákóczi út, Tasskertesi játszótér, 

ÁMK mögötti terület, Alszegi, Felszegi temető, Bartók B. u., Bermuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kátyúzás: 
- Apaji utca 
- Vásártér utca 
- Csillag utca 
- Nyár utca 
- Rozgonyi utca 
- Gál Sándor utca 
- Szondy utca 

Külső vállalkozóval 
elvégeztetett munkák: 

 
A Sugár és Botond utcák 
teljes aszfaltburkolása 
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Parlagfű mentesítés és zöld felületek karbantartása: 
- Hevesi köz, Szondy utca, Botond u., Akácfa u., Kecskeméti u. 
- Tasskertesi óvoda és Bölcsöde 
- Munkaügyi Központ 
- Lakótelep, Ipari Park 
- Bermuda 
- Kerékpár út 
- Alszegi-, Felszegi-,Tasskertesi temető 
- Piactér és környéke /Balog J. u., Pék u., Attila u., Wesselényi u., Szélső u./ 
- Rákóczi út, Kis u., Délibáb u. 

Lesi Árpád, Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
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FELHÍVÁS 
A XI. Szentmiklósi Napokon kisorsolt tombolatárgyak átvehetők a Polgármesteri 
Hivatal 9-es szobájában Vass Erikánál. 
Szelvény száma: KÉK 030024 KÉK 030027 KÉK 030072 
 KÉK030087 KÉK 030727 KÉK 030830 
 KÉK 030865 KÉK 032275 KÉK 035499 
 KÉK 035789 KÉK 035831 KÉK 035898 
 SÁRGA 006401 SÁRGA 006600 
 SÁRGA023805 SÁRGA 023811 

Értesítés 

Azok a 62. életévüket betöltött kunszentmiklósi állandó lakcímmel rendelkező 
személyek, akik még nem kapták meg a képviselő-testület tagjaitól az Idősek 
Világnapja alkalmából ajándékozott étkezési jegyeket, azok 2005. november 31-
ig személyigazolványukkal átvehetik a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájában. 

 

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  
 
A következő oldalakon néhány fotót láthat a kedves olvasó a XI. Szentmiklósi 
Napok forgatagából. Természetesen nem tudtunk minden képet megjelentetni, de 
az Önkormányzat honlapján a www. kunszentmiklos.hu oldalon további képek 
találhatók. A teljes sorozat a Márta Fotó üzletében megtekinthető. 


