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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2006. április  3. szám                                                                                            Ingyenes 

 

„Itt megtisztul a lélek” 

Sarastro F-dúr áriájának első sora szól így. Jó hallani az ocsúdás, a keserű kijózanodás 
pillanataiban. A művészet épít és vígasztal, kiegyensúlyoz és helyre tesz. 

Lekicsinyíti a Gólemet, nevetségessé teszi a vámpír hadonászását; az örökkévalóság nyugalmát 
kínálja a percemberkék hisztériája helyett.  

Elcsitul a hiéna röhögés, s zeng a dal: „e csarnok mélye szent”. A csarnok a mi lelkünk belső 
védett tere, ahova nem dübörög be a külvilág romlott zaja; ahol egyesül tiszta énünk az égi 
valósággal. 

Lelkünk belső csarnoka, ahol oly ritkán vagyunk teljes tudatunkkal, mert félünk létünk 
mocskaitól, férgeitől, megalázó vágyaitól. 

Április 23-án éjjel sokan beléptek e szentélybe zaklatott szívvel és könnyes szemmel. A fényes 
csendben csodálkozva néztek szét. Nyoma sem volt foszlott szélű plakátoknak, számoknak, 
pártoknak és százalékoknak. „Itt megtisztul a lélek, e csarnok mélye szent.” 

Küldetésünk van, feladatunk, munkánk, felelősségünk. A perc tobzódása elmúlt, a rémületé is 
foszladóban. A szív újra hatvanat ver, a nap fölöttünk tettekre hív. Délben kondul a harang: 
nyertünk 1456-ban! S azóta is az ellenség sok csatában győzött, de mindig mi nyertük meg a 
folytatás lehetőségeit. Dákok, gótok, alemannok, vikingek, latinok győztesek, örök győztesek. 

Ősapáink ismerték Decebál királyt és látták Aquincum dicsőségét. Harcoltak gótokkal, s a 
frankok is belénk téptek. Most új falkák készülődnek a nyitott kapukon át, de ez a haza a miénk. 
Történelmi küldetésünk kitartani, új országot építeni újra és újra a fizikai, s a lelki romokból. Ma 
sem rosszabb, mint a tatárok dúlta 13. században. Az ember, a törekvő hazafi, s a mának élő 
percember, a hívő és hitetlen, az e világnak élő, s az örök életben bízó továbbra is ellentétei 
egymásnak. Köztük dúl az egyenlőtlen küzdelem. Egyik fegyvere a szelídség, szeretet, 
megbocsátás és hosszan tűrés, a másiké a pénz, az erőszak, a félrevezetés. 

Ezredéve ugyanúgy fáj minden vereség, de ebből mindig új jövő épül, s a hit megerősödik. Ez a 
GONDVISELÉS logikája, ez a szeretet művészete.  

Május 26-án a Varázsfuvola hallgatása közben átélhetjük közös dolgainkat a zenén átszűrve, a 

művészek hangjának fátyolán át. Messze csúszik a „való világ”, helyét visszafoglalja az igazság 

és a szabadság, az örök igazság és a valódi szabadság. Szeretettel várunk mindenkit az első 

kunszentmiklósi opera előadásra, ahol a Pécsi Nemzeti Színház művészei várnak bennünket. 

Legyünk elegen ezen az új, korszaknyitó ünnepen. 

 

 Bődi Szabolcs 
                 polgármester 
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Á l l á s a j á n l a t 
 
Az OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZR T.  
 
TERÜLETI KÉPVISEL ŐT keres a következő feladatok ellátására: 
 

- biztosítási és hiteltermékek értékesítése 
- meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás 

 
Amit kínálunk: 

- alkalmazotti, vagy vállalkozói jogviszony 
- kiemelkedő kereseti lehetőség 
- ingyenes szakmai képzés 
- béren kívüli juttatások 
- kötetlen munkaidő 
 
 
Fényképes önéletrajzokat a következő címre kérem: 
 
Patonai Ferencné Értékesítési vezető E-mail:bacs@garancia.hu 
6000 Kecskemét, Kiskert tér 6. 
     06-30/558-38-46 

Tisztelt Névtelen Levélíró! 

A Mi Ügyünk című újság 2006. március 2. számában megjelent cikkére kívánok reflektálni. 
Sajnálom, hogy túlfűtött érzelem vezérelte gondolatait a levél megírásakor, bizonyára indulatos 
volt akkor is, amikor olvasta a „Rosszabbul élünk, mint négy éve?” címmel megjelent írásomat. 
Kár! Mindenkinek jobb lett volna, ha nyugodtan, tényekkel cáfolja meg (ha tudja), az általam 
leírtakat. Ha Ön higgadtan olvassa a cikket, rájött volna, hogy, a négy év alatt 21,7%-kal 
emelkedő nyugdíj, már reál-értelemben vett növekedés, azaz az átlagos áremelkedésen felüli 
növekményt tartalmazza, így abból már nem illik még egyszer levonni az inflációt, (amely 
egyebek mellett tartalmaz lakás-rezsi növekményt, gyógyszeráremelést is).  

Hite, érzelme az Ön magánügye, tiszteletben tartom. Az, hogy Ön mást becsmérel úgy, hogy 
elbújik a névtelenség álarca mögé, az már nem csak az Ön, és nem csak kettőnk ügye.  
Csalódással tölt el, hogy írásában jellemzően csak a tiszteletlen és becsmérlő szavak, a 
vádaskodások hangzanak el névtelenül, miközben alaptalanul hergelnek, és szélsőséges 
indulatokat keltenek másokban, az értelmes vitákra lehetőséget adó párbeszédek helyett. 

Utolsó mondata, mely szerint „… szégyenszemre ugyan, de gyermekeit féltve ebben a caligulai 
órában ma még nem vállalja fel a nevét.” Sajnos, sokan vannak még így itt városunkban, azonban 
még többünknek összefogva, azon kell lenni, hogy szavait és tetteit mindenki nevével 
felvállalhassa (és vállalja is fel!), példát mutatva ezzel gyerekeinek. 

Kunszentmiklós, 2006. április 19. 
 

Tisztelettel: Bíró Károly 
 

Elvárásaink: 

- közép vagy felsőfokú 
végzettség 

- számítógépes ismeret 
- banki, vagy biztosítási 

területen szerzett gyakorlat 
előny, de nem feltétel 
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F e l h í v á s 
Értesítjük Kunszentmiklós lakosságát, hogy a tavaszi lomtalanítási akciónkat az alábbi 
részletezés szerint folytatjuk le: 
 
A lomtalanítás menetrendje: 

2006. május 6-án szombaton Tasskertestől Kecskeméti utcáig, 
2006. május 7-én vasárnap a Kecskeméti utcától a Szécsi telepig. 
 
Az akció minden feleslegessé vált tárgyra, limlomra, vasra, papírra, kiterjed. 
Nem vonatkozik viszont építési törmelékre, háztartási hulladékra és trágyára. 

Kérjük, hogy a lomtalanítás napján délelőtt 9 óráig szíveskedjenek kihelyezni az 
elszállítandó hulladékot az útpadkára, kiválogatva a vasat. A fanyesedéket össze kell 
kötni. 

 
          Kérjük a lakosság szíves együttműködését. 
 
 

 Mátrai Antal 
 ügyvezető igazgató 

F e l h í v á s 
Az APEH munkatársai kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a Polgármesteri Hivatal 6-os 
szobájában a következő időpontokban: 

2006. április 27. (csütörtök) 800 – 1600 2006. május 11. (csütörtök) 800 – 1600 

2006. május   4. (csütörtök) 800 – 1600 2006. május 18. (csütörtök) 800 – 1600 

Az elérhető szolgáltatások köre az alábbi: 

� Ügyfelek szóbeli tájékoztatása az adózást szabályozó jogszabályok előírásairól, különös 
tekintettel a személyi jövedelemadó szabályaira. 

� Segítségnyújtás a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésében, ellenőrzésében. 
� Ingyenes nyomtatványokkal, adózási szabályokat tartalmazó tájékoztató füzetekkel való 

igény szerinti ellátás. 
� Bevallások átvétele 

Majális  az  Epreskertben 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt május 1-jén a megújult Epreskerti pályán egy igazi családi 
piknikre. 

Szívesen látunk munkahelyi közösségeket a fegyveres testület tagjait, tűzoltókat, öreg 
motorosokat, intézményeinket, vállalati munkaközösségeket, pártokat és baráti köröket. 

A pálya környékén felállított sátrakban (amit mindenki magának hoz) lehet elfogyasztani a 
délelőtt során saját ízlésük során megfőzött finom ételeket. 

Népitáncosok, cigányzenekar és a Big Band szórakoztatja majd a kedves megjelenteket. 

A kihelyezett tárgyak 
elszállítása ingyenes! 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

2006. április 23. 

Sikeres akadálymentesítés 
 
 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2005. tavaszán Európai Uniós pályázati forrásból 
50355,76 euro támogatást nyert a városi sportcsarnok akadálymentesítésére. 
 
A kivitelező, Joboru Kunstár László (6090 Kunszentmiklós, Vásártér utca 26.) 2006. április 
20-án műszakilag átadta a beruházást a Mobilitás szakemberei jelenlétében. 
 
Az intézményt így nemcsak a kerekesszékkel közlekedők számára megközelíthető, de a 
gyengén látók is jól tudnak már tájékozódni a Sportcsarnok különböző rendezvényein. 
 
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek 
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának nézetei, és ezért semmiképpen sem tekinthetők az 
Európai Unió hivatalos állásfoglalásának.  
 

Kedvezményezett: Kunszentmiklós Város Önkormányzata  A projectet   A project  
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.   támogatta    társtámogatója 
Kapcsolattartó: Kelemen Henrietta    az Európai Unió  a Magyar Köztársaság  
Telefon: 76/551-010 
Fax: 76/350-475 
Email: penzugy@kunszentiklos.axelero.net 
www.kunszentmiklos.hu 

 
 
 
 
 

 

 

N y e r t e s   p á l y á z a t o k 
Újabb sikeres pályázatokat nyújtott be önkormányzatunk. A városközpont útrehabilitációjának 
következő állomása a Bankós Károly utca teljes felújítása. Ezzel valamennyi fontosabb 
közlekedési út megújult a városközpontban. Ugyancsak felújítjuk a Csillag utcát és új burkolatot 
kap az Apostol Pál és Sugár utca közötti Prímás köz. Májusban elkezdődik a Szent Erzsébet téri 
parkoló megépítése (eddig a magas talajvíz akadályozta a munkálatokat) és a leendő Tourinform 
iroda (orvosi rendelő és Puszta Rádió) előtti parkoló kiépítése. 

Ugyancsak sikeresen pályázott az ÁMK és a Virágh Gedeon Szakközépiskola, akik az elmúlt 
időszakban két pályázatot is megnyertek. A Virágh Gedeon Szakközépiskolához kapcsolódó hír 
az is, hogy az IBIDEN Kft-vel kötöttek képzési megállapodást. 
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H I R D E T M É N Y !   
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az évi veszettség elleni eb oltásra 
2006. május 15-től május 29-ig kerül sor az alábbiak szerint: 
 

 

május 15. (hétfő) Kunszentmiklós Piactér    800 -1000h 

                            Tasskertes állatrakodó  1400 -1600 h 

május 16. (kedd)         Kunbábony Mikulesz Gáborné tanya     800 -900 h 

 Vegyesbolt    900 -1030 h 

                                 Baracsi-düllő (postaláda)  1030 -1100 h 

        Egyetértés Mgtsz.bejárója  1100 -1130 h 

május 17. (szerda)       Szedria Papp tanya     800 -830 h 

                                 Leshegy Csovcsics tanya    930 -1000 h 

Bösztör Tejgyű jtő   1130 -1200 h 

 Bösztör Vasútállomás   1200 -1215 h 

május 18. (csütörtök)   Szécsi-telep Munkácsy u. és a Toldi u. 

                                  kereszteződése (telefonfülke)      800 -1000 h 

május 29. (hétfő)         Kunszentmiklós Piactér  pótoltás     800 - 1000 h 

                                 Tasskertes Bocskai u.1.  pótoltás   1400 - 1500 h 

 

Az oltási díj: 1700.- Ft/ eb, amely összeg a helyszínen fizetendő ! 

Az oltási díj tartalmazza - a 81/2002.(IX.4.) FVM rendelet 8. § értelmében - az ebek évenkénti 
kötelező féreghajtó szerrel való kezelését is. 
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F E L H Í V Á S ! 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfüvet a kertjéből, telkéről, az ingatlanok területéről és 
az előtte lévő utcaszakaszról kiirtani szíveskedjenek, mert annak virágpora mindenkinek az 
egészségét veszélyezteti. 
Ne engedjük, hogy a parlagfű magot érleljen!  Irtsuk a parlagfüvet! 
Irtása leghatásosabb tavaszi megjelenésétől kezdve korai gyomlálással, gyökérrel együtt történő 
kihúzással (csak kesztyűben), kapálással, illetve virágzás előtt, rendszeres kaszálással. 
A parlagfű kaszálás után még mindig képes életerős sarjat növeszteni, mely virágot bontva 
egészen október közepéig ontja ártalmas pollenjeit. 

JELLEGZETES LEL ŐHELYEI : 
Szántóföldeken, külterületi utak mellett, parlagterületeken, rendezetlen építési területen, 
elhanyagolt kertekben, belterületi utak szélén is megtalálható. 

Hogyan ismerjük fel a parlagfüvet? 
Az egyéves növény 20 - 150 cm magas, felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó terebélyes 
növény. A levelek színe sötétzöld. A porzós virágok a hajtások csúcsán találhatók, egy 
virágzatban 15 - 35 halványsárga virág van, a lecsüngő sárga virágok apró csészékre 
hasonlítanak. 
 

 
Kérem városunk lakosságától a növényvédelemi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM 
rendelet 2. §-a (1) bekezdés d) pontjában foglaltak betartását, mely értelmében a földhasználó és 
a termelő köteles védekezni az aranka fajok, a parlagfű és a selyemkóró ellen, és a köztisztaság 
fenntartásáról szóló 26/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésben foglaltak 
betartását, mely előírja: 
„Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) köteles gondoskodni:  
(1) Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a 

járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és a kocsiút 
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, hó eltakarításáról, és síkosság mentesítéséről. 

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

(3) Az ingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről. 
(4) A telekingatlanról a járdára és az úttest felé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésről.” 
Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy Embertársaink érdekében a szükséges védekezést tegyük meg. 

Köszönettel:  

 Józan Judit, jegyző 

Hogyan ismerjük fel a parlagfüvet? 
Az egyéves növény 20 - 150 cm magas, 
felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó 
terebélyes növény. A levelek színe sötétzöld. 
A porzós virágok a hajtások csúcsán 
találhatók, egy virágzatban 15 - 35 
halványsárga virág van, a lecsüngő sárga 
virágok apró csészékre hasonlítanak. 
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Árvízi védekezések (Dunai-Tiszai) 
A kunszentmiklósi Helyi Védelmi 
Bizottság és ezen belül a 
Katasztrófavédelmi Munkacsoport 
irányításával mi is kivettük a részünket az 
árvízi védekezés koordinálásában és a 
segítség nyújtásában. 
Kezdődött a Dunai (Tassi üdülőkörzetben) 
védekezés március 30–án: először 
nagymennyiségű homokzsákot kértek a 
tassi védekezés irányítói, majd a napok 
multával és a víz emelkedésével arányosan 
egyre több segítő kézre is szükség volt. 
A védendő objektumok értéke kb. 600 
millió Forint + a Gudmon - foki vízbázis, 
ami 30 ezer főnek biztosítja az ivóvizet, 
szinte felbecsülhetetlen! 
A közel 2 hetes védekezés sikeres volt, 
mert csak a szántóföldekre és a vetések egy 

részére tört be a víz, amely így is kijött a 
nagy védgátig. 
Nos, a kunszentmiklósiak is kitettek 
magukért a védekezésben, mert többször 
találkoztam helyi lakosokkal – még éjszaka 
is -, akik önként mentek homokot lapátolni 
és zsákot cipelni! Homokzsákot Könnyű 
Vilmosné is biztosított, több ezer darabot. 
Amikor pedig egyik reggel nagyon kellett az 
emberi erő, Kunszentmiklósról 8-10 fő 2 
napon keresztül alaposan kivette a részét a 
munkából. 
A Tiszai árvízi védekezésben is ott voltak a 
kunszentmiklósi diákok, akik április 21–én 
jöttek a hívó szóra és Tiszakécskén 
segítettek a homok zsákolásában. 
Köszönet jár minden helyi lakosnak, aki 
részt vett ebben az embert próbáló 
munkában. 

 Hajdu Antal,  PolgáriVédelmi irodavezető 

Felhívás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatára 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben 2005. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesült, úgy 2006. június 30-ig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultnak tekintendő. 

Felhívom figyelmét, hogy 2006. július 1–től akkor jogosult továbbra is, megszakítás nélkül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1–jén 
fennáll, a tárgyév július hónapjában egyszeri támogatás, valamint külön jogszabályban 
meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele) ha 2006. május 15. és június 15. között a 
Hivatal 9. sz. szobájában kérelmet nyújt be. 

A kérelemhez csatolni kell: 

� munkaviszonyból származó jövedelem utolsó 3 havi nettó átlaga 
� utolsó havi tartásdíj szelvény 
� nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, GYET, GYED, GYES, utolsó 3 havi szelvénye 
� munkanélküli járadék 3 havi nettó összegérő a Munkaügyi Központ igazolása 
� rendszeres szociális segély utolsó 3 havi szelvénye 
� utolsó 3 havi családi pótlék szelvény, vagy a munkáltató erről szóló igazolása 
� jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy részesül-e 

tőlük ellátásban, és tudnak-e részére munkát felajánlani. 
� egyéb forrásból származó jövedelem előző éves átlaga (pl.: egyéni vállalkozók APEH igazolása az 

előző évben elért adózott nettó jövedelemről, ingatlan bérbeadásából, szellemi tevékenységből, 
stb. származó jövedelem) 

� a 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása. 
� az egyedülállóságról szóló nyilatkozat 
� alkalmi munkáról szóló nyilatkozat 
� tartósan beteg – ill. súlyosan fogyatékos gyermek esetében orvosi papír az egészségi állapotáról. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételeit a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 

 Vass Viktor 
 szociális ügyintéző 

 

 

Értékesítésre meghirdetett ingatlanok 

Lakások Területe (m2) Jellemzői Ár 

Szappanos L. u. 7. 128 komfortos, 4 szobás 15.000.000 
    
    

Lakótelkek 
3155 hrsz. 1050  Kecskeméti utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3156 hrsz. 1050  Kecskeméti utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3157 hrsz. 1035  Kecskeméti utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3158 hrsz. 1078  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3159 hrsz. 991  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3160 hrsz. 952  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3161 hrsz. 890  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3162 hrsz. 894  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3163 hrsz. 893  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3164 hrsz. 891 Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
3165 hrsz. 1668  Kis utca 610, Ft/m2+ÁFA 
386/1 hrsz. 1405  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 
386/2 hrsz. 1204  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 
386/3 hrsz. 1246  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 
386/4 hrsz. 1287  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 
386/5 hrsz. 1329  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 
386/7 hrsz. 1104  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 

3216/4 hrsz. 656  Baross utca 450 Ft/m2 + ÁFA 
3216/5 hrsz. 656  Baross utca 450 Ft/m2 + ÁFA 
3216/8 hrsz. 661  Baross utca 450 Ft/m2 + ÁFA 
3212/26 hrsz. 1323  Buzogány utca 610 Ft/m2 + ÁFA 
3212/27 hrsz. 1268  Buzogány utca 610 Ft/m2 + ÁFA 
3212/28 hrsz. 1250  Buzogány utca 610Ft/m2 + ÁFA 

 

 

 

Szerkesztőség: Kunszentmiklós Város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12., tel.: 
76/551-010) 


