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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2006. február 1. szám                                                                                            Ingyenes 

Árnyékáért becsülik a vén fát 

Népi bölcsességeink egyik legkedvesebb mondása a fenti cím. Jól jellemzi a magyar 
lelkiséget, amely nagy tisztelettel fordult az idősek felé. Az átdolgozott élet és az 
évtizedek felhalmozódott tapasztalata, a kikristályosodott bölcsesség és a világot 
immár felülről szemlélő elfogulatlansága nagy értéke volt a mindenkori 
társadalmaknak. 

Napjaink folyamatai ezt a hajdani értéket darabokra tépték, a költségvetés 
tehertételeként tekint a nyugdíjasokra. A választások közeledtével aztán hirtelen 
felfedezik őket, s olyan soha nem látott jólétet ígérnek, amelynek nyomát sem láttuk a 
kormányzati ciklus ideje alatt. 

A nyugdíjrendszer a gazdaság érzékeny pontja. Egy leépülő és szűkülő gazdasági 
környezetben a nyugdíjak kifizetése bizonytalanná válik. Amikor a költségvetési hiány 
olyan méretűvé duzzad, mint a 2005-ös évé volt, az állam a megszorításokat az 
önkormányzatoknál kezdi, az egészségügynél folytatja, a nyugdíjrendszernél fejezi be. 

A 2006-os költségvetés az eddigi folyamatok és irányok sűrítménye: elvonás, szűkítés, 
visszatartás, tartalékolás – és ígérgetés, hogy majd 2010-ben jobb lesz. 

Gyökeres fordulat nélkül ebből a beszűkülésből és elvonásspirálból nem lehet kijönni. 
Az adóterhek 33-szori növelés az energia árak ellenőrzés nélküli elszabadulása 
kezelhetetlenné teszi a hazai gazdasági folyamatokat. 

Elvonásból, mínuszból nem lehet adni, és nem lehet kompenzálni. Azonnali 
intézkedésekkel el kell érni a vállalkozókat sújtó terhek radikális csökkentését, a kis- 
és középvállalkozók központi keretből történő támogatását (nem a világ másik végéből 
érkezettet kell 15 milliárddal megtámogatni), állami megrendelésekkel el kell kezdeni 
a gátak, víztározók, bérlakások építését, hiszen a jelentős állami beruházás felfűti a 
gazdaságot, felszívja a munkanélküliséget, felerősíti a munkavállalói kedvet, 
megnöveli a vásárlóerőt, megerősíti az oktatási rendszert, és fizetőképes erő jelenik 
meg a szolgáltatások igénybevételéért. 

Ezt a fordulatot kell megtenni olyan határozott lépésekkel, ahogyan történt 98-ban, 
amikor a minimál bért több, mint kétszeresére emelték, a tb. járulékot 10%-kal 
csökkentették, az adókat befagyasztották, az energia és gyógyszerárakat alacsony 
szinten rögzítették, s az állami megrendelések utáni kifizetéseket határidőben 
teljesítették. 

2002-re valamennyi mutató alapján a tíz csatlakozó ország közül Magyarország az 
első helyen volt, a gazdaság egyre több tartós munkanélkülit foglalkoztatott és a 
társadalombiztosítás óriási bevételekkel rendelkezett. 
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Mára valamennyi mutató alapján sereghajtóvá vált, ennek minden negatív 
következményével. Tízezer szám szűntek meg kis-és középvállalkozások és a szent 
tehénként imádott GDP jelentős részét olyan multinacionális cégek állítják elő, 
amelyek a megtermelt extraprofitot kiviszik az országból (folyamatosan megújuló 
adókedvezményeik miatt a közterhekből szinte semmit nem vállalnak át). 

Árnyékáért becsülik a vén fát? Vagy kivágják, hogy a szűkös téli hónapokban 
eltüzeljék az oxigént és enyhet adó, a mi életünk forrását jelentő „erdőket”. 

Bődi Szabolcs 
 polgármester 

M e g h í v ó 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2006. február 19-én (vasárnap) a 
Miklóssy János Sportcsarnokba a 10 órakor kezdődő FIDESZ-MPSZ 
Nagygyűlésére, ahol személyesen találkozhatnak Orbán Viktorral . 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

2006. évi fordulójában Kunszentmiklós Város Önkormányzata a „B” típusú pályázatok 
esetében, melyeket a jelenleg még középfokú tanulmányokat folytató továbbtanulni 
szándékozó tanulók nyújtottak be 3 fő kapott támogatás illetve az „A” típusú pályázatok 
esetében 68 diákot részesített támogatásban. 

„B” típusú pályázatok esetében mind a 3 pályázó kapott az önkormányzatunktól támogatást, 
3x10 hónapra kaptak havi 1.000 Ft-ot. 

„A” típusú pályázat esetében a szociális helyzetük alapján 4 csoportban sorolta a Szociális 
Bizottság a 68 beérkezett pályázatot. A csoportok az alábbi felosztás szerinti támogatást 
kapták. 

1. csoport  18 fő  3.000 Ft/hó 

2. csoport  24 fő 2.500 Ft/hó 

3 csoport 14 fő 2.000 Ft/hó 

4. csoport 12 fő 1.500 Ft/hó 

Az „A” típusú pályázatok esetében a támogatást 10 hónapon keresztül kapják a támogatott 
személyek. 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata által a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójára megítélt összes támogatás 1.690.000 Ft. 

F á s í t á s 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 4.5 „A por- és zajterhelést csökkentése érdekében őshonos 
fafajok telepítése belterületi közterületen” című pályázati felhívására. A sikeres 
pályázat megvalósítása 2005. tavaszán, a közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
kezdődött. A KÉSZ Kht. kertészei, közmunkások segítségével, 514 db őshonos fafajba 
tartozó fát és bokrot ültettek el a kertépítészeti tervnek megfelelően település több 
pontján, pl: Petőfi lakótelepen, Szabadság utcán és Rózsa utcában. 
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Ez a program az Európai Terv keretén belül, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Célelőirányzat támogatásával valósult meg, a 2005. évben. 

T á j é k o z t a t ó 

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a Tisztelt 
Vállalkozókat, hogy a 2006-ban esedékes iparűzési adó bevalláshoz (2005. évről) a 
nyomtatványok az Önkormányzat www.kunszentmiklós.hu honlapjáról lesznek 
letölthetők, így 2006. február hónapban nem kerülnek nyomtatványok kiküldésre. 
Azok a vállalkozók, akik nem tudják a nyomtatványokat letölteni, a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportjánál (10-es szoba) korlátozott számban kaphatnak. 
A 2006. március 16-án esedékes 2006. évi iparűzési adóelőleg összege a 2004. évi 
bevallásról (2005-ben) kiadott „Fizetési meghagyás” utolsó bekezdésében 
található. 
A méltányossági kérelmek (fizetéshalasztás, részletfizetés), hatósági igazolási 
kérelmek, kommunális adóbevallás nyomtatványai is letölthetők a honlapon. 

Háborog a lelkem mert ….. 

Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót. 
Sokat gondolkodtam azon, hogy fogjak-e tollat, van-e jogom bírálni, van-e jogom 
megszólalni egyáltalán, és elmondhatom-e a saját véleményemet, itt a szűkebb hazámban, 
Kunszentmiklóson. Úgy döntöttem, bár nem kötelességem, nem kért meg rá senki, mégis 
megpróbálom ezzel a kis írással saját érzéseimet, gondolataimat kifejezni, leírni, elmondani. 
Bevezetésül talán annyit, hogy ez idáig mindig párton kívüli voltam, és független minden 
párttól, éltem az átlag emberek átlagos életét. Tudok örülni a jónak, és nagyon haragszom, ha 
valaki tudatosan rosszat tesz, más emberek rovására élősködik, visszaél erőfölényével, 
helyzetével, mert így szokta meg egész életében. Ezzel mindjárt az első témánál vagyok. 
Közéleti szereplésemről annyit, (ha ezt lehet annak nevezni) a Szociális Bizottság külső 
tagjaként tevékenykedem, és az alábbi esetekkel találtam magam szembe: 
Egy jómódú család, aki anyagilag és egzisztenciálisan is nagyon jó körülmények között élt, és 
él mindezidáig minden rendben volna is, tehát ennek a családnak a jómódú fiatal csemetéje 
segélyért folyamodott a Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságához külföldi 
tanulmányihoz. – Hoppá, hogy is van ez? Akinek van lehetősége külföldön nyaralni, 
rendelkeznek több ingatlannal is (megsúgták, a csemete nevén van nagyvárosi ingatlan is), 
stb., bátran folyamodik támogatásért. 
Vajon mire alapozza Ő, hogy megkapja ezt a támogatást? 
Elmondom én mire: a szülő nagybeosztású közéleti szereplő. Széles ismeretségi körrel 
rendelkezik, netán befolyással lehet a döntésnél, a döntéshozókra. Így történhetett, hogy a 
Szociális Bizottság megszavazta a támogatást többségi szavazattal, de nem egyhangúlag. A 
szülőnek nem lett volna szabad megengedni, a csemetéjének az ilyen fajta viselkedést, 
elhappolva egy bizonyos pénzösszeget a valóban rászorult rokkant, beteg és nagycsaládosok 
elől. (Mellékesen, csak úgy, én nem szavaztam meg.) A KÖZÉLETI SZEREPLÉS NEM 
EGYEZETHETŐ ÖSSZE AZ EGYÉNI HASZONSZERZÉSSEL, VEGYE MINDENKI 
TUDOMÁSUL VÉGRE! Az eljárási rendelkezések 6. § idézet: „Az elbírálás során a 
Szociális Bizottság az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának, objektív vizsgálatára tekintettel jár el. 
Más- 
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Közgyógy igazolványok elbírálásánál a Szociális Bizottság a méltányosságot is mindenkinek 
megadja. 
Városunk ismert polgára, jómódú ember, szép ház, kocsi, a csemeték a legjobb helyen 
tanulmányokat folytatnak, anyagilag megalapozott teljesen, rájött arra, hogy ha a családja 
bevallott jövedelmét elosztja családjában, beleértve a gyerekeket is, éppen belefér a 
méltányosságba. Ezért kérelemmel folyamodott közgyógy igazolványért. A törvény szerint jár 
neki, de amikor mindenkinek megszavazta a Szociális Bizottság a méltányosságot, 
biztosíthatom, nem rá gondoltunk. Azoknak a kisnyugdíjasoknak pedig, akinek 120 Ft-tal 
több a nyugdíja, mint a méltányossági határ, valóban nehéz körülmények között élnek, a 
törvény szerint nem jár közgyógy igazolvány. 
Kedves jómódú barátom, ha a törvényt szigorúan vennéd, akkor nem csak a közgyógy 
igazolvány igénylésénél kellene alkalmaznod, hanem a bevallott minimál bér jövedelmednél 
is. Akár az ötszörösét is be kellene vallanod, hiszen az életviteled ezt igazolja. 
Nagyon szépen kérlek, a jövőben ne könyökölj be a valóban rászorult emberek elé két kézzel. 
Az is igaz, hogy neveket én nem írhatok le, és nem mondhatok ki, mert köt a titoktartás, és 
nem is ez a lényeg, hanem az, amit leírtam  
Más – 
Városunk közismert jómódú polgára, kb. húszszor-harmincszor több van neki, mint nekem, 
hobbi szinten milliós nagyságrendet költ el évente, ápolási díjért folyamodik a Szociális 
Bizottsághoz, mert beteg szülőjét gondozza, vagy gondozná. 
Nincsen semmilyen jövedelme. Nagyon kérem, ne tegye, mert megveri a Jó Isten! Elveszi a 
valóban nehéz körülmények között élők elől azt a keveset is. Ne tegye! Természetesen, akinek 
nem inge ne vegye magára, de akinek inge, az ötözködjön mán fő! 
Más- 
Nekem az a jó, ha egyre több a jómódú, jóérzésű ember, mert ha valakinek jól megy, akkor az 
be jön hozzám vásárolni, és ha sok embernek jól megy, sokan jönnek vásárolni, akár 
gázpalackot, vagy bármi mást, és így remélem én is megélek. 
El kell mondanom azt is, hogy a jóérzésű jó emberek vannak többségben itt 
Kunszentmiklóson is, akik segítőkészek, tesznek kisebb és nagyobb dolgokat, sőt nagy 
dolgokat! Vállukra veszik más emberek gondját-baját, terheit és a lehetőségeken belül 
segítenek. 
Találkozunk velük naponta itt-ott, amott. 
Kedves kunszentmiklósiak, az a kérésem, ha összefutnak ilyen emberekkel, segítsék 
munkájukat, támogassák Őket erejükhöz mérten. 
Más – 
Kedves Ruszkovics János! 
Én nem haragszom senkire, Önre sem, -demokrácia van. 
Azokból az írásokból vagy mikből, amelyek három év alatt megjelentek, csak sárdobálás, és 
mocskolódás hallatszik az égig. Szidta a Juhász Lászlót, az Orbán Viktort, Balogh József 
képviselőt, stb. 
Kérdezem én – ÖN SZERINT EZ A POLITIKAI KULTÚRA? 
Mérlegre ültetve az egyik oldalon Önt, a másik oldalon Juhász László urat, vagy Orbán Viktor 
volt Miniszterelnökünket, vagy Balogh József Országgyűlési képviselőnket, felteszem a 
kérdést, vajon Ön szerint a mérleg nyelve merre billenne? Egyet találhat… 
Félretéve mindezt, van a jobb és a bal oldal, és ha nem szeretem a másikat az nem baj, attól 
még a másik oldalon is vannak értékes emberek. Így gondolom én. Nekem személy szerint 
szimpatikus ember Aranyi János Úr, Szalkszentmárton polgármestere, pedig politikailag lehet 
hogy más a véleményem, de a Szalkszentmártoniak szeretik. Ennyi az egész. 
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Más – 
Legyen szabad írnom a helyi jó dolgokról is, ne csak a rosszról. 
Sok utcán új aszfalt burkolat van, szépülnek a terek, stb. Ez nagyon jó. 
A Szentmiklósi Napok rendezvény 2005-ben kitűnő volt, köszönet a támogatóknak, és 
a rendezőknek. Személy szerint nem volt alkalmam, így most megragadom a 
lehetőséget, hogy gratuláljak Kunszentmiklós Város új díszpolgárának, Dr. Jakab 
Lászlónak, és a Kunszentmiklós Városért díjazottaknak, Balogh Mihály tanár Úrnak, 
Peter Gilly Úrnak, a Bloomberg – Kunszentmiklós Baráti Társaság elnökének. Úgy 
gondolom, ezek az elismerések méltó helyre kerültek. 
Bődi Szabolcs Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek fáradságos áldozatos 
munkájáért hagy mondjak köszönetet, hiszen vitték előre városunk ügyeit, dolgait, több 
esetben leszavazták saját illetményemelésüket is, bizonyítva többek közt ezzel is, 
alkalmasságukat a feladatra. 
Továbbiakban jó egészséget és jó munkát kívánok az égész Képviselő-testületnek! 
El szeretném mondani még, hogy a református templom az igen! – gyönyörű szép lett. 
Pintér Gyula Református lelkész Úr, valamint a hívők és adakozók, építők, és segítők 
munkáját dicséri. LE A KALAPPAL ELŐTTÜK! 
Úgy tudom, hogy az Orbán kormány, és a jelenlegi kormány is segítette ezt a hatalmas 
munkát. 
Még egy jó hír: a kunszentmiklósi Vizsolyi biblia is visszakerült Kunszentmiklósra, - ennek 
itt a helye. 
LE A KALAPPAL! 
Ne feledkezzünk meg közben arról a tényről sem, hogy a katolikus templom is nagyon 
rendezett, szép, ami szintén jó érzéssel tölt el mindannyinkat. 
A jót is meg kell látni. 
Úgy látszik így az írás vége felé már kisebb évértékelést is sikerült összehoznom, és ha valaki 
megbántottam volna, kérem, ne haragudjon nem szándékosan tettem. 
Végül felteszem a költői kérdést: Mit akarok én? Élhető demokráciát szeretnék mindenkinek, 
és magamnak is. Élni, és élni hagyni. 
Köszönöm a lehetőséget. 
Mindenkinek áldott, gazdag, boldog új évet kívánok! 

Márkus József (Pósi) 
KUNSZENTMIKLÓSI NAPSUGÁRKA ALAPÍTVÁNY 

Szeretnénk köszönetet mondani a december 3-án megrendezett jótékonysági vacsoránk 
rendezésében nyújtott támogatásért, segítségért. 
A bál bevételéből, amely 350.000,- Ft, alapítványt hoztunk létre, melyet Dr. Szilágyi Rózsa 
ügyvédnő felajánlásként készített el. 
Köszönjük a szponzoroknak, a támogatóknak és a szülőknek az önzetlen segítséget. 

A IV. számú óvoda dolgozói 

T á j é k o z t a t ó 

A sportegyesületek és civil szervezetek támogatás iránti kérelmüket 2006. 

március 15-ig nyújthatják be a képviselő-testülethez, mellyel egyidejűleg a 

2005-ös évben kapott támogatással is el kell számolniuk. 
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ERNOR 
FAHÁZ CENTER  

 
 

Gerendaházak építése: 
 

-          szerkezetkészen 108.000 - 126.000 Ft/m2, 
 
-          kulcsrakészen:    148.200 - 177.000 Ft/m2, 
 
-          teljeskörű banki finanszírozás, 
 
-          kedvezményes hitelek, 
 
-          ingyenes ügyintézés helyben. 

 
 
Fenti árak az Áfá - t is tartalmazzák ! 
  
 

Érdeklődni: 
 

20 / 364 – 5898 
 

30 / 247 – 3101 
 

70 / 369 – 1228 
    


