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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2006. július  5. szám                                                                                            Ingyenes 

 

„Ha népünk csak harc árán 

szabadulhat meg kötelékeitől, 

fegyverezzük fel a büszkeség pallosával 

és pajzsával – az önmagukba 

és a lehetőségekbe vetett hittel, 

amely a múlt vívmányainak 

ismeretén alapszik.” 

(Mary Mcleod Bethune 1875-1955) 

 

K é r d e z ü n k 

Négy év után szeretnénk tükörbe nézni. Abba a tükörbe, amit a kunszentmiklósiak tartanak 
elénk. A sok külön vélemény egy egységes egésszé áll össze, amiben benne van sok egyéni 
sérelem, benne van a pártérdek, de benne van a józan realitás, sőt a baráti elfogultság is. 

A tévedhetetlenség a mocsárba visz. Aki önnön értékeit fölébe helyezi az általa képviselt 
közösségnek, az tévúton jár.  

Négy éven át törtünk utat magunknak a 2002-ben felvázolt cél felé. 
Kíváncsiak vagyunk, mennyit érez ebből a helybeli 
polgár. Lát-e változást, érez-e javulást, jobb-e a 
közérzete. Erről csak ő tud nyilatkozni, azzal, hogy minősít, 
értékel, bírál vagy biztat. 

Azért kérdezünk, hogy tudjunk válaszolni a feltett kérdésekre. Minden válasz 
újabb választ és kérdést vet fel, az előrevivő gondolkodás és cselekvés felé mozdít.  

A közösen megfogalmazott értékelés után az együtt meghatározott cél magába hordja a 
közös megvalósítás reményét és örömét. 

Négy éve így indultunk el. Közösen megfogalmazott tervvel, együttes (elsöprő) akarattal. 
Szeretnénk tudni, mi látszik mindebből. Mi szerettük a feladatokat, vittük a terhet, s úgy 
érezzük, átértünk a túlsó partra. 

De mindez látszik-e. Izgatottan várjuk a feleletet. 

 Bődi Szabolcs 
 polgármester 
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Carpe Diem, 
avagy Élj a Mának, mai magyar nyugdíjas 

 
Minden tiszteletem a nyugdíjasoké. Hiszen ők azok, akik a jelen generációját felnevelték, gondját 
viselték, elindították egy életpályán.  
Mindig is tisztelettudónak és a kor tisztelőjének tartottam magam. Ebből ezután sem engedek, még 
ha írásom általánosít is, és megköveznek érte az idősebbek. Nem kívánok támadást indítani 
ellenük, csupán gondolataimat, érzéseimet kívánom közzétenni véleményként. Nem kell vele 
egyetérteni sem, hiszen ez is egyfajta tisztelet, még ha ez nem is “divat romlott jelenünkben”. 

Szóval a tisztelet. Most is ezt érzem a 2006-os választások után, a régi-új Kormány megalakulása 
után, a Gyurcsányi-csomag és "reformintezkedések" nyilvánosságra hozatala után, hogy a most 
aktív, az életben valamilyen célt elérni kívánó generációt elindították egy Életpályán. Valószínűleg 
felelősségük tudatában voltak, amikor döntésüket meghozták és a szavazó fülkében a többi, 
"normálisan" gondolkodó nyugdíjas és nyugdíj előtt álló társukkal együtt, a valós adatokkal, 
dübörgő gazdasággal és száguldó Pannon-Pumával kampányoló pártra tették ikszüket.  
A fenti címet alapul véve, némi iróniával, cseppet sem gondolom, hogy ezt remegő kézzel tették 
volna meg. 
Gondoljunk csak bele. Szavazatuk jogosnak tekinthető, ha pártjuk programját, ígéreteit tekintjük. 
Tőlük nem vesznek el, csak adnak. 13. és 14. havi nyugdíjat. Legalábbis ezt ígérték. Egyébként 
meg a gyógyszereiken keresztül adóztatják őket.  
De valljuk be - iszonyatosan morbid, de - a mai magyar kormánynak nem üzlet a nyugdíjas, csak 
kampányidőszakban. Pénzt nem hoz, - csak keveset - inkább viszi. Problémát okoz a mai 
gazdaságnak. 
Azoknak kellene eltartani őket, akik aktívak, fiatalok, pénzt kereső, becsületesen adózó, megélni 
próbálók. Ők a mai magyar kormány fejős tehenei. A multik, nagy tőkések magyarországi cégei 
nem azok. A gáz és áramszolgáltatók nem azok. A külföldi tulajdonban lévő magyarországi 
bankok szintén nem azok. Ők inkább az ügyfelekre terhelik rá a beígért nyereségadójukat. Megint 
csak az aktív, fiatal, pénzt kereső, becsületesen adózó, megélni próbálókra. 
Nekik kezd már ez kicsit sok lenni. Nyugdíjast, aktív korú szándékosan munkanélkülit és 
segélyekből élő dolgozni sem kívánókat eltartani. Én is érzem, fiatalként (most már harminc 
felett), alkalmazottként (külföldi, úgynevezett multinál), vállalkozóként (mert valamiből élni is 
kell), három gyerekes családosként (hogy a magyar is gyarapodjon). Egyszer majd lesz házunk, 
hitelből. Most egyedül az autóm a sajátom, - azt is hitelből vettem -, meg a családom. Önerőből 
saját családi házról vagy panelről nem is álmodunk, mert erre nincs reális, belátható reményünk. 
Szülői segítségre nem számíthatunk, elég volt hogy felneveltek. Ennél nagyobb segítség nem kell. 
Most ők már nyugdíjas és nyugdíj előtt állók (pechemre). Azt hiszem, ezzel mindent el is 
mondtam, ép ésszel milyen segítségre számítsak? De ők legalább kiszolgálták (szó szerint) az 
elmúlt rendszert. Továbbra is abban hisznek. Meg azokban, akik az új kornak megfelelően 
hasonlót hirdetnek (tévesen. Hiszen soha sem a javunkat akarták, csak mesterségesen jó érzést 
generáltak bennünk). 
Generációs különbségek ezek. Családon belüli nézeteltérésekkel is. 
A három gyermekemre szomorúbb sors vár. Rájuk tandíj vár. Akár hitelből is. Amit munkába 
állásuk után fizetnek 20 évig is (!) akár. Majd vesznek kocsit hitelből, és vesznek házat is, hitelből. 
Amit aztán berendeznek majd, hitelből. Egész életükben azért fognak dolgozni, hogy a hitelt 
kifizessék. Már ha kitudják. Mert pénzt keresni a dolgozó ember nem fog tudni akkor sem, mint 
ahogy most sem. És Adja Isten, hogy egészségesek legyenek, mert a korházak addigra már nem 
úgy fognak működni, mint manapság. 
Hatalmas üzlet lett az oktatás és az egészségügy is, meg más is. 
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Újabb bejelentés szerint, a gáz idén csak egyszer 30%-al emelik, a villamos áram árát úgy 15%-al. 
Ez háztartásonként - normálisan keresőknél és élőknél - minimum 10 ezer forint többletköltséget 
jelent, havonta! Jobbosoknál és Balosoknál is! Nyugdíjasoknál is! Bár ez náluk lehet kevesebb is, 
ők ezért többet fognak nélkülözni. De legalább megkapják a nyugdíjukat… Most már a 
választások után a 13. havit se biztos, és az is elképzelhető, hogy azt a kevés nyugdíjukat "ismét" 
megadóztatják. Azért ismét, mert már egyszer mikor még aktívak voltak, ezt már megfizették.  

Legutóbb azt mondták egy érdekképviseleti egyeztető ülésen, elég ingerülten (ahogy egy komoly 
államférfihoz illik), hogy akinek nem tetszik az el is mehet! Még az országból is! Még hozzá tette, 
hogy: de akkor ki fogja eltartani a nyugdíjasokat? Én meg hozzá tenném, hogy a hatalomra segítő 
szegény nyugdíjasokat! Mi már nem hiszem, mert már nincs miből. Mondjuk még mindig 
elmehetünk, magyarként az országunkból. Majd jönnek mások a helyünkre. Ők már fél lábbal bent 
vannak! 

Most játszadoznak a forinttal. Gyengítik. Nekünk is van deviza alapú hitelünk, mint másoknak. 
Akik nem bíztak a hazai fizetőeszközben, mikor hitelt vettek fel. Mondjam, hogy ez mit jelent? 
Közvetett állami és közvetlen nagytőkés nyereséget. 

Vannak olyan országrészek, ahol a nyugdíjast 1 kg tarjával meg lehet venni, amiből már tudták 
hová húzzák az ikszet. Ők a mának élnek. A jövő már nem érdekli őket. Azért Ők, mert a 
statisztikák szerint ők voltak többségben, öregedő országunkban. Hozzájuk társultak a segélyből 
élők, meg akik nem bérből és fizetésből élnek.  
Ők döntötték el az Én gyermekeim sorsát. De én nem haragszom rájuk, mert tisztelem a korukat és 
a megérdemelt nyugdíjukat. Hiszen ők is a mának élnek! 
 

Ifj. Paróczi Pál 
Felsokiskunsag.hu 

Figyelemfelkeltő tájékoztatás 
 

Újból megnyitott magyarországi kárpótlás életvesztésért és munkaszolgálatért 
A kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje: 2006. július 31. 

Postacím: 1519 Budapest 112 Pf. 463. 
 
A Magyar Közlöny 25. számában megjelent az életüktől és szabadságuktól politikai okokból 
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt 
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. Törvény, melyet 206. február 13-
án 98 %-os többséggel fogadott el az Országgyűlés. 
A törvény végrehajtását lehetővé tevő kormányrendelet – 67/2006. (III.27.) Korm. rendelet – 
április 1-jén lépett hatályba, és mindössze négy hónapig, július 31-ig – Petőfi Sándor halálának 
évfordulója – engedélyezi a kérelmek benyújtását. Tekintettel arra, hogy április-májusban a média 
figyelmét teljesen kisajátították a választások, igen sok sérült nem értesült 
még erről a jelentős kárpótlási lehetőségről. 
Jelen figyelemfelkeltő tájékoztatás kibocsátásakor a Magyarok 
Világszövetségét /MVSZ/ és a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és 
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségét /HONSZ/ az a szándék 
vezérli, hogy az újból megnyitott kárpótlás lehetőségének híre minél 
több érintetthez jusson el, a mai Magyarország határain belül és 
azokon kívül. A kárpótlás összege nem csekély: 400.000,-Ft minden elvesztett életért. 
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 Varga Domokos 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 

 
 
 

XIII. 
 
 
 
 

 

2006. július 16-tól 23-ig 
 

A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő diákoknak, gyermek- és ifjúsági 
közösségeknek, családoknak nyújtunk hasznos nyári programot. 

 

A TÁBOR AJÁNLATA: 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: 
Szövés, nemezelés, kerámiázás, mézeskalács-sütés, gyékényezés, szalmafonás, 

gyöngyfűzés, fafaragás, bőrözés, néptánc, Jurta-sátor, íjászat 
 

FAKULTATÍV PROGRAMOK: 
Helytörténeti Múzeum látogatása, strandolás, táncház 

 
ÉTKEZÉS:  helyi Szentmiklósi Fogadóban 

 
SZÁLLÁS:  az ÁMK-ban kialakított férőhelyeken 

 
A tábor programja július 22-én a XIII. Kiskunsági Töröksíp Folklór Fesztivál és az alkotásokból 

készült kiállítás megtekintésével zárul. 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ : 
teljes ellátással: 15.020,-Ft/fő/hét  
    csak ebéddel:   8.820,-Ft/fő/hét 
 étkezés nélkül:    6.000,- Ft/fő/hét 

 
 

Jelentkezni és a díjakat befizetni július 1-ig lehet. 
 

Minden régi és új táborozót szeretettel várunk! 

 

  

Bővebb információ:  
A Művelődési Házban személyesen vagy 

telefonon: 76/351-       
             344-en, e-mail: 

jozsefamuvhaz@freemail.hu, 
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V. BAKÉR KUPA 
Gyermek és ifjúsági jubileumi horgászverseny 

2006. augusztus 20-án 

Nevezni lehet: gyermekeknek 8-14 éves korig 
 ifjúságiaknak 14-18 éves korig 
Programok: 

700 – 1200 horgászverseny 

1200 – 1300 mérlegelés 

utána bevonulás a kisfocipályára 

1300 – 1430 ebéd a versenyzőknek (halászlé, birkapörkölt, kecskepörkölt) – közben jó ebédhez szól a nóta, 
játszik: Balogh Bandi és népi zenekara 

1430 himnusz, utána ünnepélyes díjkiosztás a versenyzőknek 

kb. 1530-tól célba dobó verseny, ezzel párhuzamosan kispályás foci, 
kövérek – soványak rangadó mérkőzés, utána díjátadás a győzteseknek 

Napközben játszóház is lesz a kicsiknek, Nyúl Jánosné (Újszászi Erika) vezetésével. 

A versenyre jelentkezni lehet a 76/352-772-es telefonszámon, valamint a Pósi horgászboltban személyesen. 
A jelentkezéseket Márkus József szervező várja 2006. augusztus 10-től 18-ig. 

Utólagos nevezést nem tudunk elfogadni. 

Támogatást a díjazásokra örömmel elfogadnánk, és megköszönnénk a gyerekek nevében. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. A részvétel díjtalan! 

A versenyen esetlegesen történő balesetekért felelősséget nem vállalunk! 

 Pósi 

Ha Ön szeretne egy jót bulizni augusztus 20-án, akkor ne menjen, ne utazzon sehová, 
hisz itthon mindent megtalál! A Puszta Rádió és Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

egész napos bulit rendez a városi strand területén. 

A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek: lesz gyermek és nyugdíjas műsor, vetélkedők, gyermek 
táncház, fellépnek a Kunsztár verseny résztvevői, valamint lehetőség lesz karaoke versenyre is. 

15 órától ünnepi köszöntőt mond Bődi Szabolcs polgármester úr, majd kenyérszentelés, sajt és 
borkóstolás (Dinnyésné Mészáros Irén szervezésében) , néptáncosok és a daloskörök fellépése következik. 

18 órakor fellép Fekete Jhonny 

19 órakor a Sláger Pódium együttes 

20 órakor a Szentmiklós Big Band 

21 órakor Tűzijáték 

2130 a Dumb Found és az Áldozat együttes lép fel 

2230 Totalcar koncert 

Aki főzni szeretne, és vendégül látni barátait, annak bográcshelyet biztosítunk. Ha Ön nem akar a főzéssel 
bajlódni, az sem baj, mert lesz főt étel és szendvics, valamint sör, bor, pálinka, a srácoknak üdítő. 

A buli színvonalas megrendezéséhez magánszemélyek és vállalkozók támogatását szívesen fogadjuk. 

Hölgyeim és Uraim! Fogjuk össze, hogy ezen a szép ünnepen városunk lakossága itthon otthon érezze 
magát.! 

Horgárszkirály választása! 
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KÖZBESZERZÉSI TERV 
Módosítás 

 I. AZ AJÁNLATKÉR Ő 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 
Szervezet: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Címzett 
  
Cím: Kálvin tér 12. Postai irányítószám: 6090 
  
Város: Kunszentmiklós Ország: Magyarország 
  
Telefon: 76/551-010 Telefax: 76/350-475 
  
E-mail: penzugy@kunszentmiklos.axelero.net Internetcím (URL): www.kunszentmiklos.hu 
  
II. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 
 
Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás. 
 
III. A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 
ÁRUBESZERZÉS _ 
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS X 
SZOLGÁLTATÁS _ 
III.1) A BESZERZÉS (BERUHÁZÁS) TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE  (SZOLGÁLTATÁSOK   

ESETÉN AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁKBAN) 
Szappanos Lukács, Hajnal, Orgona, Hunyadi utca 19 hrsz.-ú szakasza, Virágh Gedeon utca 
bevezető szakasza, Erkel F. utca 2770 hrsz.-ú szakasza, Kölcsey F. és Gál S. utcák 
burkolatfelújítása, további 14 db utca kátyúzása 
 

III.3) A TELJESÍTÉS HELYE 
Kunszentmiklós 

 
III.4) AZ ALÁBBIAK TERVEZETT KEZD ŐNAPJA (ha ismert): 

Közbeszerzési eljárás 2006.06.20. (év/hó/nap) 
  

III.5) A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS DÁTUMA (ha ismert) 2006.09.30. (év/hó/nap) 
 
III.6) F Ő FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK (ha ismert) 

Az ellenszolgáltatás összege a 2006. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre 
IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
IV.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL (EU EL ŐCSATLAKOZÁSI PROGRAMOKBÓL) 

FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
NEM X IGEN _ 
(ha igen, a projekt/program neve és bármely egyéb használható hivatkozási adat) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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Július 15. (szombat) 

1800 Társas és néptánc bemutató, az 
ÁMK táncosainak előadása 

1900 Szentmiklós Big Band koncertje 

2000 Áldozatok rock zenekar műsora 

2100 Sehol Ország rock együttes 
műsora (Budapest) 

2200 Diemond zenekar előadása 
(Kunszentmiklós) 

2300 Inside Ash rock zenekar műsora 
(Szabadszállás) 

Szórakoztató zene és tánc 

IV. ZENEKARI FESZTIVÁL 
2006. július 14-16. (péntek, szombat, vasárnap) 

Július 14. (péntek) 

1700 kunpeszéri Kéknefelejcs Daloskör műsora 

1730 tassi Önkéntes Tűzoltók gyermekeinek színjátszó előadása 

1830 Zátrok Vivien énekel 

1850 A háromnapos rendezvénysorozat megnyitó beszédét mondja Bődi Szabolcs polgármester 

1900 Hagyományőrző Tánccsoport műsora 

1930 Kunokák együttes műsora 

2100 Shannon Együttes ír táncos-zenés műsora    hangosítás: PATYA 

Belépőjegy ára : 500,-Ft 

(Rossz idő esetén a műsor az ÁMK-ban lesz megtartva!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A büfében a Szentmiklósi Fogadó finom ételei és hűtöt Fő támogató: GEMA ZOLTÁN 

A rendezvény védnökei: Bődi Szabolcs polgármester és Fodor András vállalkozó 

 Minden érdeklődőt szeretettel vár: Hajdú Benedek 
 Dinnyésné Mészáros Irén 
 Zeneiskola 
 Kunszentmiklós Város Önkormányzata 
 

 

Július 16. (vasárnap) 

1800 Táncbemutató az ÁMK művészeti 
alapiskolájának előadásában 

1900 Kevei Betyárok népzenei együttes 
műsora (Ráckeve) 

1930 Kunsztár énekeseinek műsora 
(Kunszentmiklós Kistérség) 

2000 Csiga Big Band játszik (Ráckeve) 

2100 Neomix együttes műsora (Solt) 

2200 Korona zenekar műsora (Kunadacs) 

2300 Örömzenélés 
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Pályázati siker a Varga Domokos Általános Művelődési Központban 

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató 
Közhasznú Társaság, mint szerződő hatóság 2004. szeptember 10-i szerződésben támogatásban 
részesítette a Varga Domokos Általános Művelődési Központ Továbbképzési program az e-
tanulás fejlesztése érdekében című pályázatát. (Az Európai Unió HU-2002/000-315.01.05-02 
és HU-2003/004-347-000-05-04 számú PHARE programja)  
A projekt költségvetése 28578 EUR volt, melyből a támogatási összeg 56,9 %-a Phare 
támogatás, míg a további 43,1 %-a az Oktatási Minisztérium társfinanszírozása. 
A program megvalósítására 21 hónap állt rendelkezésre. 

A Varga Domokos ÁMK konzorciumi partnerei Kunszentmiklós Város Önkormányzata és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 

A pályázat megvalósítása során segítőnk Darabos László pénzügyi és Tamasi Istvánné szakmai 
monitor, valamint az ESZA Kht. munkatársai. 

Intézményünkben megvalósult képzések: 

ECDL Start képzési program nem informatika szakosok részére 
Részt vett, vizsgázott pedagógusok száma: 20 fő 

Számítógéppel támogatott tanóra képzési program nem informatika szakosok részére  
Részt vett, vizsgázott pedagógusok száma: 13 fő 

Multimédia és az Internet alkalmazási lehetőségei az általános iskola 1-6 osztályában  
Részt vett, vizsgázott pedagógusok száma: 14 fő 

Elektronikus tananyagkészítés 
Részt vett, vizsgázott pedagógusok száma: 11 fő 

Iskolai rendszergazda képzési program informatika szakosok részére 
Részt vett, vizsgázott pedagógusok száma: 3 fő 

A képzések vizsgával zárultak, melyekről a pedagógusok tanúsítványt kaptak, a Rendszergazda képzés 
a résztvevők kérésére OKJ vizsgával fejeződött be. 

A program leehetőséget adott tapasztalatszerzésre, innovatív ötletek megismerésére. 

2006. április 12-én 18 fővel a Jövő Háza látogatása történt. Itt a kiállítási ötleteken kívül a 
csoport megismerkedett az új technika vívmányaival.  

2006. április 24-én 12 fővel vettünk részt a mórahalmi ÁMK általános ötletbörzéjén.  
2006. április 27-én a pilisvörösvári Palánta Iskolában 11 pedagógus vett részt szakmai 
tájékoztatón.  

Kunszentmiklós, 2006.június 10.  Horváth Tibor 
 ÁMK igazgató 



   A mi ügyünk 

 9

Kunszentmiklós Város Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottságának 
2006. júliusi és augusztusi, lakosságok közvetlenül érintő hírei 

Tisztelettel értesítjük Kunszentmiklós Város Lakosságát, hogy a 2005. évi pénzmaradványból július, 
augusztus hónapban mely utcák és építmények fognak elkészülni. 

- gyephézagos tégla a Fördős Lajos ált. iskola bejáratához 

- ÁMK részére (Rákóczi úti iskola) játékvásárlása 200.000,-Ft értékben 

Utak kátyúzása a rangsorolás szerint 4 millió forint értékben: 

- Toldi utca 714.840, -Ft 

- Mészöly P. utca 225.000,-Ft 

- Vásártér 225.000,-Ft 

- Vásártér utca 180.000,-Ft 

- Művész utca 122.429,-Ft 

- Árpád utca 158.280,-Ft 

- Névtelen utca (Városkapu Park mellett) 
202.500,-Ft 

- Zrínyi utca 216.580,-Ft 

- Apaji utca 540.000,-Ft 

- Szondi Gy. utca 463.500,-Ft 

- Tél utca 150.120,-Ft 

- Szív utca 15.120,-Ft 

- Rózsa utca 247.500,-Ft 

- Petőfi ltp. (Dr. Sörös rendelője mögötti 
bejárat) 340.200,-Ft 

A IV. számú óvoda 500.000,-Ft értékben játékokat kap. A terveket a testületi ülésen 12 képviselő 
elfogadta, egy képviselő nem. 

Ezen kívül még a Gál Sándor utca kap részleges felújítást 2.940.000,-Ft értékben, ezt 13 képviselő 
fogadta el a testületi ülésen.  

A KÉSZ Kht. Június hónapban a következő útépítési és karbantartási munkálatokat végezte el: 

Nyár utca kátyúzás finn aszfalttal Vásártér kátyúzás finn aszfalttal 

Rózsa utca kátyúzás finn aszfalttal Névtelen kátyúzás finn aszfalttal 

Táncsics utca kátyúzás mart aszfalttal Gárdonyi utca kátyúzás mart aszfalttal 

Szélső utca kátyúzás mart aszfalttal Bolyó J. utca kátyúzás mart aszfalttal 

Kun utca kátyúzás mart aszfalttal Mikszáth utca kátyúzás mart aszfalttal 

Szűk utca kátyúzás mart aszfalttal Művész utca kátyúzás mart aszfalttal 

Malom előtti tér kátyúzás mart aszfalttal Tél utca kátyúzás mart aszfalttal 

Szív utca kátyúzás mart aszfalttal Árpád utca kátyúzás mart aszfalttal 

 Lesi Árpád 
Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

- Szappanos L. utca részleges felújítása 2 
millió 

- Hajnal utca részleges felújítása 1,2 
millió 

- Orgona utca részleges felújítása 1,8 
millió 

- Kis Hunyadi utca részlegese felújítása 
600 ezer forint 

- Virágh Gedeon utca első felének 
részleges felújítása 730 ezer forint 

- Erkel Ferenc utca bal oldali részének 
felújítása 1 millió forint 

- Kölcsey utca burkolatfelújítása 2 millió 
30 ezer forint 
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Válogatás újságcikkekből 

A forint történelmi mélypontra zuhant 

Áfás misét, áfás temetést akar az MSZP 

Új áfakulcsok: drágább élet 

Sok gyógyszerára emelkedik – Ezernégyszáz 
orvosságért többet, háromszázért kevesebbet 
kell fizetni. 

Az új lakások a jövőben nehezebben lesznek 
finanszírozhatóak – jelenti Budapestről az 
osztrák gazdasági lap, amely szerint a magyar 

ingatlanpiacon mind rosszabb a hangulat, és a negatív 
irányzatot a kormány intézkedései csak fokozzák. 

A magyarországi munkanélküliség 7,3 százalékos címmel az 
osztrák balliberális lap arról számol be, hogy 
Magyarországon már 309.000 ember van munka nélkül, ami 
42 ezerrel több, min a tavalyi állásnélküliek száma. 

Szlovákiában a baloldal a szélsőjobboldallal és a 
populistákkal alkot koalíciót címmel írt cikkében a vezető 
francia lap idézi Bugár Bélát, a magyar kisebbség pártjának 
vezetőjét, aki azt veti korábbi partnere, a 
Kereszténydemokrata Mozgalom szemére, hogy lehetetlen 
feltételeket támasztott a Smerrel kötendő koalícióhoz. 

 

Princz megúszta 

Felfüggesztett szabadságságvesztést 
indítványozott az ügyész a 35 
milliárdos hűtlen kezeléssel vádolt 
Princz Gábornak és társainak. Az 
ügyész szerint enyhítő 
körülménynek számít a 
bűncselekmények óta eltelt hosszú 
idő. Elsőfokú ítélet júliusban várható 
a Postabank perben. A vád szerint a 
pénzintézet vezetői 1995 és 1997 
között szándékosan megszegték 
törvényi kötelezettségeiket, hibás 
üzletpolitikát folytattak, sorozatosan 
megtévesztették a bank tulajdonosait 
és a bankügyfeleket, nem képeztek 
céltartalékot, és jól prosperáló bank 
látszatát keltették. (origo) 

… a kormány az elmúlt időszakban rendre 
elszámolta a gazdaság növekedését, az inflációt, és 
rosszul becsülte meg az állami bevételeket. A 
magyar büdzsé így vált negatív példává Európa és a 
világ szemében… 

 A kormány szociális érzékenységet sugall, miközben 
növeli a bevételeket 

A jordániai hírügynökség jelenti, hogy Ammán 
és Budapest megállapodást kötött, amelynek 
értelmében a hásimita királyság négyezer tonna 
paradicsomot és paprikát exportál 
Magyarországra. 
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Súlyos pénzügyi válságban 

A Le Figaro szerint Magyarország rossz gazdasági teljesítményét követően Gyurcsány szociáldemokrata 
kormánya súlyos pénzügyi válságba került, 
s a piacokon is egyre rosszabb a helyzet: a 
tőzsde és a forint folyamatosan veszít 
értékéből, a befektetők menekülnek az 
országból. A párizsi lap emlékeztet arra, 
áprilisban Mihályi Péter közgazdász, a Közép-
Európai Egyetem (CEU) tanára és Csillag István 
volt gazdasági miniszter Kettős kötés című 
kötetükben megfogalmazták 
javaslataikat a pénzügyi válság elkerülésére. 
Szerintük konszolidálni kellene az állami 
kiadásokat, meg kellene szüntetni a fiskális 
költekezés jelenlegi gyakorlatait, kötelezni a 
hatóságokat jobban ellenőrizni a nyugdíjak, 
az egészségügy és az oktatás költségvetését. „ 
A veszély – idézi Mihályit a Le Figaro - , 
hogy a kormány csak félintézkedéseket hoz, s 
anélkül hogy csökkentené a kiadásokat 
a fiskális nyomást növeli. (ma.hu) 

Megcsinálták: 105 ezer forint lesz a tandíj. Csak a legjobban teljesítő tizenöt százaléknak nem kell 
fizetnie. Nő a tanárok kötelező óraszáma. 
 A cikkeket válogatta: 
       Lesi Árpád 

Reform, avagy hogyan nyúzzuk meg a magyarságot (baloldali program?) 
Amit megcsináltak: 

- egészségbiztosítási járadék 4 %-ról 7 %-ra nő, 
- bevezetik a szolidaritási adót, 
- nyugdíj melletti jövedelem szja köteles, 
- szja kedvezmények szűkítése, 
- áfa kulcsok nőnek, 
- cigaretta, alkohol jövedéki adója nő, 
- a gáz ára most 30 %-al, januárban 50 %-al nő, 
- villanyáram kb. 12-14 %-os emelése, majd 

januárban újra, 
- pedagógus óraszám emelés (minden ötödik 

pedagógus az utcára kerül), 
- egészségügy folyamatos rombolása (lassan nem marad az országban orvos). 

Ezekkel a reformokkal tönkreteszik a magyar kis- és középvállalkozókat, bérből és fizetésből élőket, a 
mezőgazdaságban dolgozókat, pedagógusokat, egészségügyet, köztisztviselőket és sorolhatnám még. 
Egyszóval a magyar kis- és középosztályt. 

Na, ezek után mehetünk Szlovákiába. Ötszáz vállalkozó már át is települt. Azért fontoljuk meg:  
o kevesebb az adó, 
o bevezették a magántulajdon védelmét (mint Amerikában) 
o a benzin olcsóbb 
o az autó 25 %-kal olcsóbb, mint nálunk 
o Pozsonyiig minden a miénk és elég jól beszélnek magyarul a felvidéki magyar testvéreink. 

- kamatadó 20 %, 
- eva 15 %-ról 20 %-ra nő, 
- vállalati szolidaritási adó 4 %, 
- természetbeni juttatások adója 44 %-

ról 54 %-ra nő, 
- 1400 gyógyszer áremelése (300 

csökkentése), 
- forint tökretétele, 
- benzinár az égben, 
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Folytathatnám, hogy mivel jobb Szlovákiában, igaz most van egy kis bibi. A szlovák baloldal, aki az 
országot irányítja, összeáll a két szélsőséges, magyargyűlölő szlovák párttal. Ezen azért el kellene 
gondolkozni a magyar baloldalnak! 
Emlékezzünk csak Milosevics a jugoszláv szocialista párt vezetője volt!! Nála 50 éve Európában 
nagyobb fajgyűlölő nem sok volt!! Vagy Ceauşescu, a román szocialista párt vezére, aki szintén gyűlölte 
a magyart. Hmm !! Valami baj van itt, valakik a magyar baloldalt nagyon furcsa útra vitték! 

 Lesi Árpád 

Tájékoztató a Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság üléséről 
A Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság 2006. június 7-én megtartotta soron következő ülését. Az ülésen 
Kreisch Mihály elnök röviden beszámolt a második Bűnmegelőzési Konferencián hallottakról, ahol 
meghívottként vett részt, melyet a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság épületében rendeztek.  
Előadás hangzott el a megélhetési bűnözésről, a társadalmi összefogásról, melynek nagy jelentősége van 
a bűnmegelőzésben, a család, gyermek és ifjúságvédelemről. Erről dr. Kocsis Tibor tartott előadást, 
melyből kiderült, hogy a prevenció az óvodai, iskolai oktatással is nagymértékben javítható. Továbbá 
szó esett a családon belüli erőszakról. Ennek kiküszöbölésére július 1-től hatályba lépett a távolságtartási 
törvény. Ez 10-30 napig teszi lehetővé a családját bántalmazó személy távoltartását.  

Hajdú Antal a Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület elnöke rövid beszámolóban tájékoztatta a bizottságot 
az egyesület tevékenységéről, mely szerint rendszeres az éjszakai városi járőrszolgálat, a városi 
rendezvényeken való részvétel, s igény esetén rendőrség munkájának segítése történik. Örömmel 
jelentette, hogy az új polgárőr bázis (vasútállomással szembeni faház épület) felújítása, részbeni 
átalakítása, kerítésépítés, betonozások folyamatosan történik. Megköszönte több vállalkozó és 
magánszemély, valamint a polgárőrség személyi állománya eddigi sok-sok munkáját és felajánlását.  

A következő napirendi pont a nyári iskolai szünethez kapcsolódó fokozott közrend, közbiztonság 
valamint bűn- és balesetmegelőzési teendők megbeszélése volt. Köztudott, 
hogy a nyári tanítási szünet kezdetével többszörösére nő az 
általános veszély, amely a szünidőben fokozottan veszélyezteti a 
kerékpározó, gördeszkázó gyerekek testi épségét, biztonságát. Ilyenkor a 
strand látogatottsága nagymértéken megnő, mely szintén fokozott 
odafigyelést igényel úgy a szülők, mint az uszoda személyzete részéről.  

Az ifjúsági járőrszolgálat folyamatosan fog működni a szünidőben is.  
A Puszta Rádió részéről Asztalosné Erzsike és S. Szabó István felajánlották, hogy kérésre 
segítenek a gyermekek részére nyári programok szervezésében, annak érdekében, hogy a nyári szünidőt 
hasznos tevékenységekkel tölthessék el. 

Mayer József alezredes úr, rendőrkapitány jelezte, hogy a rendőrség munkatársai kiemelten 
odafigyelnek az utcákon, tereken, a szórakozóhelyek, a vasútállomás és egyéb rendezvények környékén 
lévő eseményekre.  

Kunszentmiklós város törvénytisztelő és közlekedési szabályokat betartó (sebességkorlátozás lakott 
területen belül) lakói örömmel tapasztalták, hogy elkezdődött a gyorshajtók kiszűrése, megjelent a 
műszeres sebességmérés. Ezentúl a hét bármely napján, a nap bármely szakában lehet számítani az 
ellenőrzésre. Eddig csak a szerencsének volt köszönhető, hogy súlyos, halálos közlekedési baleset nem 
történt gyorshajtás miatt városunkban.  

A Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság a nyári időszakra a város lakosságának kellemes 
pihenést, jó nyaralást, a szabadság idejére kellemes időtöltést kíván. 

Kreisch Mihály 
képviselő 

Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság elnöke 
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K ö s z ö n e t ! 

Kunszentmiklós Város Képviselő-testületének Szociális Bizottsága köszönetet mond 
Marcus Leuenbergernek és feleségének az óvodáknak átadott játékokért. 

A Pro Talentum Közalapítvány Kuratóriuma a következő felsőfokú 
tanintézményben tanuló - 4,0 átlag felett teljesítő - hallgatókat részesített 

támogatásban a 2006. évben 
• Bangó Ágnes Katalin 
• Czabai Veronika 
• Dömők Adrienn 
• Jóború Boglárka 

A támogatásokat a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában vehetik fel az érintettek. 

 

TÁJÉKOZTATÁS! 
A Kormány a 138/2006. (VI.29) rendeletével szabályozta a szociálisan rászoruló családok 
2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatását.  

A rendelet alapján gázár támogatásra jogosult a  

• fogyatékossági támogatásban, 
• magasabb összegű családi pótlékban részesülők, 
• illetőleg a nagycsaládos személyek. 

- ahol az éves háztartási célú gázfogyasztás meghaladja az 51.000 MJ-t, de nem éri 
el a 170.000.MJ-t és  

- a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 

A gázártámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 2006. december 
31-ig terjedő időszakra állapítható meg. 

A Miniszterelnöki Hivatal közleménye szerint abban nincs változás, hogy továbbra is kapnak 
támogatást az évi 3.000 köbméternél kevesebb gázt fogyasztók, ezen belül pedig nagyobb 
mértékű támogatást azok, akik 1.500 köbméternél is kevesebbet fogyasztanak. 

A fent említett támogatást ezen felül kiemelt támogatásként kapják a jogosultak. 

A nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek 
távhő támogatásra jogosultak, azonban városunkban nincs távhőszolgáltatás. 

Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár 2006. augusztus 1-jéig megküldi a fogyatékosság 
támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő illetőleg nagycsaládos személyeknek. 
A gázártámogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájában lehet benyújtani. 

Kérünk mindenkit, hogy csak az igénylőlap megküldése után keresse fel hivatalunkat, mivel igénylőlap 
nem áll rendelkezésünkre. 

Polgármesteri Hivatal  

• Nagy Anikó 
• Szappanos Zita 
• Szombati Anita 
• Tihany Nikolett 

Gratulálunk a jó tanulmányi 
eredményhez, további sok sikert 
kívánunk a következő tanévhez! 



   A mi ügyünk 

 14

Értékesítésre meghirdetett ingatlanok 

Lakások Területe (m2) Jellemzői Ár 

Szappanos L. u. 7. 128 komfortos, 4 szobás 15.000.000 
Petőfi Ltp. C. ép. A lh. 
fsz 2. 70 komfortos, 3 szobás 7.800.000 

Lakótelkek 
386/4 hrsz. 1287  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 
386/5 hrsz. 1329  Széchényi F. utca 610 Ft/m2 +ÁFA 

3216/5 hrsz. 656  Baross utca 450 Ft/m2 + ÁFA 
3216/8 hrsz. 661  Baross utca 450 Ft/m2 + ÁFA 

 

 

É P Í T K E Z I K ? F E L Ú J Í T? 

Meg tudja állni, hogy ne olvassa tovább? 

Július havi akciók a Boring 2000 Bt-nél 

 

 

Azzuro betoncserép már - 140,-Ft/db-tól 

Baumit vakolatok már - 250,-Ft/kg-tól 

Baumit hőszigetelő rendszer óriási kedvezménnyel 

Baumit fagyálló ragasztó - 36,-Ft/kg 

FAKRO tetősík ablakok már -24 % kedvezménnyel 

Tangó natúr cserép - 125,-Ft/db 

Polka natúr cserép - 135,-Ft/db 

38 NF falazó - 275,-Ft/db 

30 NF falazó - 225,-Ft/db 

Viszonteladóknak, kivitelezőknek további kedvezményt biztosítunk! 

Hívja mos, hogy árajánlatot adhasson Önnek: 

Dr. Borák Ákos 

tel.: 06-30/9-343-146 vagy 76/550-130 

vagy személyesen: 6090 Kunszentmiklós, Kecskeméti u. 24. 

Az árak tartalmazzák az áfá-t és a helyszínre történő szállítás költségét is! 

 

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


