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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2006. május  4. szám                                                                                            Ingyenes 

„Tedd azt, amiben hiszel és higgy abban, 
                 amit teszel. 
Minden más csak erő- és időpocsékolás.” 

 Nisargadatta 

Színre színt! 

Mély, népi bölcsességnek beállított balga hiedelem. Lássuk mit jelent ez szűkebb pátriánkban. A 
szín ödafönt vörös. Bácsban és Szentmiklóson narancssárga. Tehát mit is kell tenni? Bács és 
Szentmiklós marad narancs – ez 2:1. (Ha 2007-ben az időközit a jobboldal nyeri, akkor 3:0!). Az 
eszmefuttatás laza esztelenségét Werbertől tanultam. 

Komolyra fordítva a szót! Az MSZP-SZDSZ koalíció az ország valódi állapotát eltitkolva 
tulajdonképpen választási csalást, folyamatosan elkövetett félrevezetést valósított meg, így csapta 
be szavazóit. 

100 ezer közszolga elbocsátása, újabb drasztikus adóemelés. A gáz és villanyáram, az üzemanyag 
további emelése. (Ez az adótartalom miatt FONTOS – a kormánynak) Családi kedvezmények, 
kedvezményes építési hitelek, kedvezményes kölcsönök visszavonása. Tandíj, iskolaleépítések, az 
egészségügy leépítése és átalakítása, a gyógyszerárak emelése, mindenféle egészségi szolgáltatás 
pénzügyi ellentételezése, illetékek emelése, nyugdíjak, bérek befagyasztása, a 13. havi nyugdíj 
eltörlése (ezt úgy fogják hívni, hogy 12 egyenlő részre osztása). Mindenki megsarcolása.  

Az 100 ezer ember elbocsátása a legelképesztőbb ostobaság, ennek munkavállalói járuléka 1 %, 
nyugdíjjáruléka 8,5 %, egészségügyi biztosítási járuléka 4%, nyugdíjbiztosítás 18 %, egészségügyi 
hozzájárulás 1 %, személyi jövedelemadó előleg 18-36 %, a munkavállaló által befizetett Tb-je 29 
%, ez mind 100 ezerrel megszorozva, mint jelentkező hiány a társadalombiztosítási alapokból. 
Továbbá a felmentés, végkielégítés, valamint az ezt követő munkanélküli (botlik a nyelvem, mert 
munkanélküli már nincs) álláskeresési hozzájárulás. Hol itt a megtakarítás? 
Százezer újabb kettétört életpálya, százezer család, félmillió ember megroppantása. Ezt képviseli a 
vörös. (folytatás a 11. oldalon) 

Köszönetnyilvánítás 

A kunszentmiklósi tanulók, fiatalok és a felnőtt operabarátok nevében hálásan köszönjük 

fő támogatóinknak: AREVA, TEMEFORG, OTP, CUKK HALCSALI, NÉMETH 

BETON, SUZUKI BARNA, SZENTMILÓS FOGADÓ , 

valamint a támogató jegyet vásárlóknak: Fang László, Ludányi András, Sirkó-Vollmer Pál, 
Sitkei Béla, Kreisch Mihály, Gőgös István, Székely Gábor, Dr. Borák Ákos, Gema Zoltán, 
Dinnyésné Mészáros Irén, Ambruzs Attila, és Balogh József képviselő úrnak, hogy az első 
kunszentmiklósi operaelőadás megrendezéséhez jelentős anyagi támogatásukkal 
hozzájárultak. 

 Kunszentmiklós Város Önkormányzata 
    ÁMK József Attila Művelődési Ház 
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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, 
Vállalkozókat, Vállalkozásokat, hogy a 2006. évben esedékes iparűzési adó bevalláshoz szükséges 
(2005. évről) nyomtatványok az Önkormányzat www.kunszentmiklos.hu honlapjáról 
(Önkormányzat - Ügyfélszolgálat – Igazgatási osztály – Nyomtatványok) tölthetők le. Az az 
őstermelő, akinek az adóévben a 600.000,- Ft-ot nem haladta meg a bevétele, bevallás benyújtására 
nem, de nyilatkozat tételére köteles, mely nyilatkozatot szintén honlapunkról töltheti le.  

Az iparűzési adóbevallás, illetve az adókülönbözet megfizetésének határideje 2006. május 31. 

2006. évben a Polgármesteri Hivatal nem küld ki bevallás nyomtatványokat. 

Azok a vállalkozók, akiknek nincs lehetőségük a nyomtatvány letöltésére, 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. évben) kiadott „Fizetési meghagyás” utolsó bekezdésében található. 

Az adó megfizetését a bankszámla vezetésére kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi 
bankszámlájáról átutalással kell teljesítenie a Polgármesteri Hivatal alábbi számlaszámaira: 

Helyi iparűzési adó számla:  11732150-15337915-03540000 

Gépjárműadó számla:  11732150-15337915-08970000 

Késedelmi pótlék számla:  11732150-15337915-03780000 

Bírság és végrehajt. ktg. beszedési. szla:  11732150-15337915-03610000 

Eljárási illeték számla:  11732150-15337915-03470000 

A bankszámlával nem rendelkező adózók készpénz átutalási megbízást a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjánál kérhetnek (10-es szoba). 

A méltányossági kérelmek (fizetéshalasztás, részletfizetés) nyomtatványai, hatósági igazolás 
kérelmek, kommunális adó bevallási nyomtatványok is letölthetők a honlapról. 

A helyi adókkal kapcsolatos ügyekben az adócsoport munkatársai ügyfélszolgálati időben 
készséggel állnak az adózók rendelkezésére. 

 Adócsoport 

Á l l á s k e r e s ő k,  M u n k a a d ó k  F i g y e l m é b e ! 
A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ és kirendeltségei ügyfélfogadási rendje 2006. június 
1-jétől megváltozik.  

Hétfőtől csütörtökig: 800 – 1500 óráig várják az ügyfeleket. 

Pénteken az ügyfélfogadás szünetel. 
 

Az EMMA ügyfélfogadás változatlan: naponta 730 órától 1600 óráig 

F e l h í v á s 

Június 3-án 1100 órakor lesz a Miklóssy János Sportközpont akadálymentesítésének és a Szent 
Erzsébet tér avatása. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Válogatás újságcikkekből 
 

Új ötlet: 500 000 000 000-os megszorítás  Elengedjük az iraki adósság 80 %-át 
Ennyire jól állunk? 
 

 

Neues Deutschland 
Magyarország a kezdetben keménységet, 
később enyhítéseket vár főcímmel és 
Balliberális koalíciós tárgyalások a választások 
után alcímmel a volt keletnémet kommunista 
lapban Kerényi Gábor arról ír, hogy a Medián 

egyik felmérése szerint a megkérdezettek több, mint a fele úgy gondolja: Gyurcsány nagyobb 
lendülettel fog kormányozni, mintha Orbán Viktort választották volna miniszterelnöknek. Kerényi 
hangsúlyozza: az MSZP a bejutási küszöb körül lebegő SZDSZ-t a hátán vitte be, és a liberálisokra 
leadott taktikai voksok miatt az MSZP nem érte el az abszolút többséget. Ugyanakkor az SZDSZ 
már könyörtelenül érezteti hatalmát a koalíciós tárgyalásokon, ragaszkodva neoliberális piaci 
doktrínájához, valamint az Egyesült Államokhoz fűződő kötődéséhez, ami a balliberális pártnak 
éppen olyan fontos, mint az uniós tagság. A szerző hozzáteszi, hogy az SZDSZ már régen 
elveszítette emberi jogokat védő profilját. Az iraki háború idején a párt legtöbb tagja feltétel nélkül 
támogatta az amerikaiak vezette koalíciót. Ilyen erőkkel kell Gyurcsánynak most koalíciós 
tárgyalásokat folytatnia. A kapitalizmusban milliomosság vált miniszterelnök megszilárdította 
pártján belüli pozícióját, és ezért is könnyebb ellenállnia a liberálisok egyes követeléseinek- véli 
Kerényi. 

Csáki Csaba, a jegybank monetáris tanácsának 
– Gyurcsány Ferenc által javasolt – tagja a 
Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy az 
új kabinetnek ötszázmilliárd forintos 
megszorító intézkedéscsomagról és egy kétszer 
ekkorára rúgó hosszabb távú programról 
kellene döntést hoznia a hitelesség 
visszaállítása érdekében. Csáki nyilatkozata 
egybecseng a gazdaságkutató intézetek eddig 
közzétett elemzéseivel, amelyek rövid távú, 
400-500 milliárd forintos azonnali 
megtakarítást eredményező csomagra és egy 
hosszú távú , 1000-1400 milliárd forintos 
hiánycsökkentő reformprogramra tettek 
javaslatot. A megszorítások során elemzők 
szerint tömeges elbocsátás, közintézmények 
bezárása, adóemelés és a hatósági árak 
drasztikus emelése várható. A javaslatok 
hasonlítanak abban is, hogy sürgős és kemény 
intézkedések szükségesek a nyugdíjasoknál, 
azaz a korábban törvénybe foglalt 
nyugdíjkorrekciós programról szó sem lehet, 
ahogyan a 13. havi nyugdíjat is meg kell 
szüntetni. Megkérdezésünkre a közszféra 
érdekképviseleteinek vezetői lényegében a 
fentieket erősítették meg: a kormány tervezett 
megszorító intézkedései nyomán több tízezer 
fős leépítésre és bérbefagyasztásra számíthat a 
közszféra. A tervek elsősorban a 
közigazgatásban és a közoktatásban dolgozókat 
veszélyezteti. 

Budapest – Magyarország elengedte a 
vele szemben fennálló iraki 
államadósság 80 %-át, 184 millió dollárt 
(37 milliárd forintot) – erősítette meg az 
iraki pénzügyminisztériumból 
kiszivárgott információkat Pichler 
Ferenc. Veres János pénzügyminiszter 
kabinetfőnöke emlékeztetett arra, hogy 
két évvel ezelőtt született megállapodás 
az Irakot hitelező kormányokat tömörítő 
úgynevezett Párizsi Klub és a bagdadi 
kabinet között arról, hogy az újjáépítés 
érdekében elengedik a velük szemben 
fennálló adósság egy részét. – Ez 
alapján született meg a megállapodás a 
magyar és az iraki kormány között – 
indokolta a történteket Pichler, amely 
különösen annak tudatában érdekes, 
hogy a kormány éppen megszorító 
intézkedésekre készül az államháztartási 
hiány lefaragása érdekében. A 
Magyarországgal szembeni iraki 
államadósság összege 230 millió dollár 
volt, amely most 46 millió dollárra 
csökkent. 
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Népszerűtlen bővítés 

Hága. Az Európai Unió alkotmányos szerződéséről tavaly rendezett és negatív eredményt hozott 
népszavazás után egy évvel a hollandok többségének még mindig ellenszenves a további EU-
bővítés – derül ki egy friss felmérésből. A De Telegraaf című országos napilapban tegnap 
megjelent közvélemény-kutatási eredmények szerint a lakosság több mint fele nem támogatja 
Bulgária (54 százalék), Románia (52) és Horvátország (52) felvételét, míg Törökország befogadása 
69 százaléknak nem tetsző ötlet. Albánia, Szerbia, valamint Ukrajna felvételét ugyancsak 60 
százaléknál magasabb arányban ellenzik. (MTI) 

Lovas István pert nyert Fialáék ellen 

Lovas István keresete nyomán a Fővárosi 
Bíróság első fokon Fiala Jánost és a Tilos 
Rádióból ismert Paizs Miklóst 200 ezer, míg 
a Budapest Rádiót 400 ezer forint kártérítés 
és a perköltség megfizetésére kötelezte. 
„Lovas Istvánt kibelezni, kiherélni, Orbán 
Viktort élve megnyúzni, Kövér Lászlót 
lámpavasra húzni, Bencsik Andrást 
késhegyre szúrni, az összes magyar 
nemzetest fejbe rúgni… áldja meg az Isten 
Horn Gyulát!” – hangozott el Paizs Miklós 
élő részvételével „dala” 2004. október 12-én 
Fiala János a Budapest Rádió Ennyi című 
műsorában. Az emberi méltóságot és 
súlyosan becsületsértő kitételeket tartalmazó 
szám elítélését indokló szöveget a Fővárosi 
Bíróság olyan súlyosnak tartotta, hogy a 
károkozás bizonyításától is eltekintett. Lovas 
István korábban első fokon szintén pert nyert 
már a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 

nevű szervezet ellen, amely a zeneszámot a 
„szólásszabadság védelme érdekében” 
honlapján közölte és letölthetővé tette. A 
bírósági ítélet hangsúlyozza, hogy az 
alkotmány értelmében minden embernek 
vele született joga van az élethez és az 
emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem 
lehet önkényesen megfosztani, és hogy a 
Polgári és politikai jogok nemzetközi 
egyezségokmányában biztosított 
szabadságjogok gyakorlása különleges 
kötelességekkel és felelősséggel jár. Az 
ítélet tartalmazza Paizs azon közlését is, 
hogy Lovas volt a fő célpontja, a többi csak 
„körítés” volt. 
Mint ismeretes, a Magyar Hírlapban 
publikáló Fiala János Ennyi című műsorát 
jelenleg a Nemzeti Autópálya Zrt., valamint 
az Állami Autópálya Kezelő Zrt. is 
támogatja. 

PM: júniusban 
gigahiány 

 
Járai Zsigmond szerint a 
választások után kiderült, a 
király meztelen 

 
 
 
 
 
 

A cikkeket válogatta: 
Lesi Árpád 
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É R T E S Í T É S 
Értesítjük a lakosságot, hogy 2006. évben ismételten sor kerül a TÜDŐSZŰRŐ 
VIZSGÁLATRA   az  Általános Művelődési Központban az alábbi időpontokban. 
 

S z ű r é s i     n a p o k 

Június    13-án  kedd    férfi      8  - 12 
   14-én  szerda   nő      8  - 12 
   15-én  csütörtök  férfi      8  - 12 
   16-án  péntek   nő      8  - 12 

19-én  hétfő   férfi      8  - 12 
   20-án  kedd    nő      8  - 12 
   21-én  szerda    férfi      8  - 12 
   22-én  csütörtök  nő      8  - 12 
              23-án  péntek   férfi      8  - 12 

             26-án  hétfő   nő      8  - 12 
  27-én  kedd   férfi      8  - 12 

   28-án  szerda   nő      8  - 12 
       29-én  csütörtök  férfi      8  - 12 
   30-án    péntek   nő      8  - 12 

Július   03-án  hétfő   férfi      8  - 12 
   04-én  kedd   nő      8  - 12 
   05-én   szerda   vegyes      8  - 12 
  

Felhívjuk    a    lakosság    figyelmét,    hogy    a    tüdőszűrésen    lehetőség    szerint 
2006.  június 13 – 2006.  június 30-ig  saját érdekében megjelenni szíveskedjen. 

Az utolsó héten csak korlátozott számban tud a szűrőállomás fogadni. 

Kérjük, szíveskedjen magával hozni a betegbiztosítási kártyáját és szűrővizsgálati lapját. 
 
Kunszentmiklós, 2006. május hó 
            Polgármesteri Hivatal 
                Kunszentmiklós 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által kiírt kitüntető díjakra Kunszentmiklós 
Város Önkormányzata a következő személyeket ajánlotta: 

 „Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj”:  Csankovszki János 
 „Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja”:  Tábori Ferenc 
 „Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja”:  Honti László 
 „Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja”:  Balogh Mihály 
 „Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj”:  Dr. Molnár Árpád 
 „Bács-Kiskun Megye Sport Díja”:  Dobos József 
 „Bács-Kiskun Megye Nemzeti Kisebbségeiért Díj”:  Csörgő Gyula 
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A Kunszentmiklós Városi Önkormányzat által alapított 
PRO  TALENTUM   KÖZALAPÍTVÁNY 

pályázati felhívása 
 

Alapítvány Kuratóriuma felhívást tesz közzé, az alábbi feltételek szerint: 

1./   A pályázat célja: 2./ A pályázaton való részvétel: 

  
A Kuratórium a hiányosan benyújtott pályázatokat nem fogadja el!  

 A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen vagy telefonon (telefonszám: 551-010) 
a Polgármesteri Hivatalnál. 

 

A pályázat benyújtása: 
 A pályázatot a Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani, 

mely pályázatot a Kuratórium bírál el. 

 A pályázat beérkezési határideje:    2006.  június  15. 
 A beérkezett pályázatokról 2005. július 1-ig születik döntés. 
 

 F E L H Í V Á S ! 
 

A Pro Talentum Közalapítvány, amely hátrányos helyzetű, jó tanuló közép és felsőoktatási 
intézményben tanuló diákokat támogat annak érdekében, hogy erősebb kötődés alakuljon ki 
szülővárosa iránt, kéri, hogy támogassák az alapítványt, hogy minél több jó képességű tanuló 
kaphasson támogatást. 
Befizetésüket az OTP BANK RT. Kunszentmiklós 11732150-20008567  számlaszámra várjuk. 
Segítségüket előre is köszönjük! 
 

Pro Talentum Közalapítvány 

 Főiskolai és egyetemi 
tanulmányaikat folytató, de 
valamilyen oknál fogva 
hátrányos körülmények között 
élő tehetséges tanulók 
előmenetelének segítése, 
iskoláztatásuk anyagi 
feltételeinek támogatása, a szülők 
anyagi terhei egy részének 
átvállalása.  

 Amennyiben a pályázók nem 
merítik ki a felhasználható 
összegkeretet, a Kuratórium 
kivételesen középiskolai 
tanulmányokat folytató diákokat 
is támogathat. 

 Főiskolai, egyetemi és középiskolai 
tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál 
fogva hátrányos körülmények között élő 
tehetséges tanulók pályázhatnak.  

 Feltétel: 
 főiskola, egyetem esetén 
 az előző félévi tanulmányi átlageredmény:     

4,0 
 középiskola esetén 
 az előző félévi tanulmányi átlageredmény:     

4,8   

A család egy főre jutó jövedelme nem 
haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj másfélszeresét (2006. január 1-től 
38.700,- Ft), ettől az értékhatártól a kuratórium 
méltányosságból, a körülményekre való 
tekintettel eltérhet. 
 

 A pályázati adatlap beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal portáján illetve a 9. és 11. 
számú szobájában. 

 Maga a kitöltött adatlap szolgál pályázatul. 
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FELHÍVÁS 
a parlagfű elleni védekezésre 

 
Napjainkban különös jelentőséget kell tulajdonítani a parlagfű elleni védekezésnek. Ezúton  
felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét az ingatlanok területéről és az előtte lévő 
utcaszakaszról a parlagfű kiirtására, és egyben tájékoztatom a mentesítés elmulasztásának 
következményeiről. 
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a földtulajdonos, 
földhasználó köteles minden év június 30. napjáig végrehajtani a parlagfű elleni 
védekezést, ezt követően pedig a virágzást, a pollen levegőbe jutását folyamatosan 
megakadályozni. 
A védekezések ellenőrzését a körzeti földhivatal a jegyzővel és a Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálattal együttműködve végzi. A fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes 
Szolgálat (belterület esetén a település jegyzője) közérdekű védekezést rendelnek el, mely 
azonnal végrehajtható. 
A védekezéseket elrendelő határozatok a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kerülnek közzétételre. 
A közérdekű védekezések teljes költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles 
megtéríteni. A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára behajthatók! 
A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot 
szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság 
mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 20.000,- Ft-tól 2.000.000,- 
Ft-ig terjedő összeg. 
Kérem városunk lakóit, hogy a fentiekben foglaltakat megtartani szíveskedjenek, mindannyiunk 
egészségének megóvása és a közérdekű védekezés elkerülése érdekében. 
 

 Józan Judit 
 jegyző 

Kunszentmiklós Város Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottságának 
2006. áprilisi, májusi lakosságot közvetlenül érintő hírei 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy elkészült a Bankós Károly utca útburkolat felújítása, új 
burkolatot kap a Csillag utca is és a Prímás köz. 

Az utak kátyúzása kb. 50 %-os szinten van, folyamatosan javítjuk, amennyiben valahova nem érünk oda 
időben, és nem készül el a kátyúzás, kérem jelezzék Mátrai Antalnak, a KÉSZ Kht. igazgatójának vagy 
Lesi Árpádnak. 

Három és fél év után elkészül a Szent Erzsébet tér (volt Marx tér), húsz év után elkészült az Epreskert 
Kossuth Lajos utcai kerítésszakasza. 

Május 25-én történik a járdakérelmek elbírálása. Ezt követően folyamatosan értesítjük a lakosságot, 
hogy mely kérelmek estek pozitív elbírálás alá. (Folyamatosan szállítjuk a járdához a kért anyagokat). 

Folyamatosan építjük az utakat, járdákat vagyis lendületben vagyunk és mi tényleg megcsináljuk. 

Gratulálni szeretnék az uszoda dolgozóinak, amiért ilyen rendezetten és felvirágozva fogadták 
Kunszentmiklósról és máshonnan érkező fürdőző vendégeinket. 

Szintén gratulálni szeretnék a Közösen Bábonyért Egyesületnek az évek óta tartó sikeres 
munkájukért és az idén tartott majális színvonalas szervezéséért. További sok sikert és kitartást 
kívánok a munkájukhoz, (ami Kunbábony településrész rendezettségén és tisztaságán meglátszik). 

Lesi Árpád 
Városszépítő, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
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Megnyílt az Áldozatvédelmi Iroda Kunszentmiklóson 
 

 
A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság 
kezdeményezésére a város önkormányzata 
valamint a Bűn-és Balesetmegelőzési Bizottság 
támogatásával 2006. május 23-án megnyílt 
Kunszentmiklóson az Áldozatvédelmi Iroda a 
Damjanich u. 10. szám alatt a régi rendőrség 
épületében.   
Az iroda működéséhez szükséges helyiséget és 
annak költségeit Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Az 
ott dolgozó szakreferens a Kunszentmiklósi 
Rendőrkapitányság állományába tartozik.   

Minden állampolgár, aki valamilyen formában bűncselekmény áldozatává vált segítséget kérhet 
az iroda munkatársától. A segítség abban áll, hogy az iroda munkatársa tájékoztatja az áldozattá 
vált, s hozzá fordulókat, hogy milyen jogi, kártérítési lehetőségei vannak, hova forduljon a 
továbbiakban, hova nyújthat be panaszt, kérelmet, s azt milyen formában teheti meg. A 
tanácsadás ingyenes. 
Az Iroda nyitva tartása péntekenként 9-11 óra között, ahol Horváth Erika áldozatvédelmi 
referens fogadja az érintetteket.  
Az Áldozatvédelmi Irodát a nemzeti színű 
szalag átvágásával Bődi Szabolcs 
polgármester úr nyitotta meg. A 
megnyitón jelen volt Mayer József 
alezredes, rendőrkapitány úr, dr. Gergely 
Sándor, igazgatóhelyettes a Bács-Kiskun 
Megyei Igazságügyi Hivatal részéről, dr. 
Bariczki Attila áldozatsegítő szolgálat 
osztályvezető, Sebestyénné Ruszkovics 
Mária felnőttkorúak pártfogó felügyelője, 
Hajdu Antal a helyi Polgárőregyesület 
Elnöke valamint Kreisch Mihály 
képviselő, Bűn-és Balesetmegelőzési Bizottság elnöke.  

 Kreisch Mihály 
     képviselő 

Piaci Internet 
(5 hónappal az önkormányzati választások előtt) 

Városunknak nagyon sokunk által használt információs lapjára a „piaci Internetre „ látogatunk 
el. 

Kattintsunk az újra képviselő akarok lenni.KUN-ra. 

- Megtudhatjuk, hogy titkos terv készül a Kálvin tér átépítésére. 

Lépjünk a Tények.KUN-ra. 

- Önkormányzati megrendelésre készül terv a Kálvin tér átépítésére. 
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- Többször tárgyalta a Városszépítő és a Pénzügyi Bizottság, legutóbb a Képviselő-testület. Az 
erről készült anyagok nyilvánosak, mindenki hozzáférhet /végleges terv még nincs/ 

- A költségek be vannak építve a városi költségvetésbe, máshol elszámolni nem lehet (ilyet 
csak a kormány tehet: lásd autópálya-építés). 2007-ben kerülne beadásra EU pályázatra. 

Ennyit a titkokról. 

Kattintson a Fodrászat.KUN-ra. 

- Fanyűvők, ezek azt hiszik mindent megengedhetnek maguknak, de ebbe már végre bele 
fognak bukni. 

Tények.KUN 

- Fakivágásra engedélyt a jegyző adhat ki, nem a polgármester, nem a képviselő-testület, 

- Engedélyt szakvéleményre adott ki a hivatal. 

Fórummá alakulunk át, jönnek vélemények jobbról, balról. 

Presszó.KUN 

- Még jó, hogy kunszentmiklósi, szakmáját magas szinten végző, köztiszteletben álló 
véleményét kérte ki a hivatal, rá igazán nem lehet mondani, hogy messziről jött ember azt 
mond, amit akar. 

Öregmotoros.KUN 

- Ez nem szól másról, minthogy egyesek fogást keresnek Bődi polgármesteren és csapatán. Ha 
a fákért aggódnának, akkor kérdéseket kellene megfogalmazni. Megtettek-e mindent, hogy 
megmentsék a fenyőket? Ha nem lehet, akkor azonnal telepítsenek másik fákat. 

MZ/X.KUN 

- Nem fogadom el a szakvéleményt, nem hiszek senkinek, én jobban értek a fákhoz. A 
polgármester és csapata pedig menjen a fenébe. 

Felszolgáló.KUN 

- Köszönöm MZ/X „magas szintű” hozzászólását. 

Bölcsszerelő.KUN 

- Én annak örülök, hogy végre ragaszkodnak a miklósiak valamihez, magukénak éreznek 
valamit a városban. Jó lett volna ugyanígy kiállni a Bakér, a Bankos ház – Kastély melletti 
kápolna ügyében, talán még ma is meglennének. 

Vállalkozó.KUN 

- Bölcsszerelőnek igaza van, csak most pont azok csinálják a nagy fölhajtást, akiknek 
köszönhetjük, hogy befedték a Bakért, lebontották a Bankós házat és a kápolnát. 

Végszóra következik. 

Tanárúr.KUN 

- Ez még csak a kezdet, városunkban is elkezdődött az őszi önkormányzati választási kampány. 

A szereplők nem a képzelet szülöttei, a hasonlóság nem a véletlen műve. 

 Bábel Péter 
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Tavasz 2006. Kunszentmiklós 

Tavasz kupa nevében rendezett tornát a Kunszentmiklósi Gyermekfoci Egyesület az Epreskeri 
sportpályán. Két korosztályban zajlott a küzdelem. Színvonalas mérkőzésen dőlt el a kupák 
sorsa. 

94. korosztály 96. korosztály 

I.  Kunszentmiklós 3 győzelem I.  Kiskunlacháza 3 győzelem 
II.  Kunadacs 2 győzelem II . Kunszentmiklós 2 győzelem 
III.  Akasztó 1 győzelem III.  Akasztó 1 győzelem 
IV.  Dömsöd IV.  Dömsöd 

gólkirály: Máté Ádám Kunszentmiklós gólkirály: Simon Domokos Kiskunlacháza 

legjobb kapus: Váczi Szabolcs Akasztó legjobb kapus: Klajkó Dániel  Akasztó 

legjobb mezőnyjátékos: Nagy Zsolt Kunadacs legjobb mezőnyjátékos: Kelemen Csaba 
Kunszentmiklós 

 

A kunszentmiklósi csapatokat 
Lovász Sándor és ifj. Paróczi 

Pál készítette fel. 

 

(Folytatás az első oldalról) 
 

Mit jelent a narancssárga? Ezen hatások tompítását. Védelmet a teljes pusztítás ellen. 
Helyhatósági szociális hálót. Emberbarát ügyfélszolgálatot. Megfelelő színvonalú közoktatást. 
Kielégítő, helyben történő egészségügyi ellátást. Közművelődést. Közbiztonságot. Időskorúak 
szociális ellátását. Ezt biztosította Kunszentmiklós Fideszes városvezetése a hatszázmilliós 
elvonás ellenére és mindezeken túl fejlesztéseket: útépítést, iskolafelújítást, mentőállomást, 
parkokat és parkolókat, medence és öltözőépítést, akadálymentesítést, stb. NEM A JÖVŐ 
TERHÉRE! Nincs hitelfelvétel, nincs vagyonfelélés, sőt vagyongyarapodásunk eléri a 100 
millió forintot. (Kecskemét hárommilliárd forintos, Baja egymilliárdos hitelállományának 
törlesztése már csak átütemezésben kezelhető.) 

Országosan kétezer milliárd forint tűnt el, óriási az államadósság és 100 ezer megszüntetendő 
munkahely. Nálunk megőrzés, bővítés, felújítás, új szolgáltatások. 

Színre színt? 
 Bődi Szabolcs 
  polgármester 
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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 
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 

 

H i r d e t é s 

 
 

Minden kedves kunszentmiklósi lakosnak, s főleg Kunszentmiklós diákjainak nagyon kellemes 
nyári szünetet kívánok a Kunszentmiklósi Fidesz Csoport nevében. Bízva abban, hogy a sok 
veszélyt rejtő nyári szünetet mindenki balesetmentesen és vidáman tölti. 

                    Lesi Árpád 
 Kunszentmiklósi Fidesz Csoport elnöke 

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

Kunszentmiklós belterületén kétszintes, 3 szobás, gáz + 
vegyesfűtésű, összkomfortos családi ház melléképülettel 
eladó. 

Az alsó szinten üzlethelység is kialakítható. 

Érdeklődni lehet: 70/459-0912 


