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Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja 

2006. március  2. szám                                                                                            Ingyenes 

 

É l h e t n i   a   j o g g a l 

Választói igénynek igyekeztünk eleget tenni. Találkozásaink alkalmával többen 
panaszkodtak arra, hogy a szavazókörzetek nagy távolságot ölelnek fel, s az idősek 
nehezen tudják a gyakran kilométernyi távolságot leküzdeni. 

Úgy gondoltuk, hogy egy adott menetrend szerint közlekedtetjük a Városháza 
mikrobuszát. 

Már gépbe is került a tervezet, amikor kaptuk a lehangoló hírt, hogy a Választási 
Törvény tiltja a szavazók szervezett beutaztatását. 

Nehezen érthető ez, hogyha pártállástól függetlenül visszük az idős és mozgásukban 
gátolt személyeket, az milyen érdekeket sérthet. 

Ellenkezőleg. Véleményem szerint az esélyegyenlőség elve éppenhogy indokolná egy 
ilyen akció meglétét. A főjegyző jogi szakértőjének véleményét tudomásul vettük. 

Hogyan tud szavazni az, aki mozgásában korlátozott, vagy nagyon idős, hosszabb 
gyalogutat képtelen megtenni? 

Az a javaslatunk, hogy szóljanak a szomszédoknak, ismerősöknek, vagy telefonon 
jelezzék, hogy mozgó urnát igényeljenek. 

Így éljenek szavazati jogukkal. 

Mozgó urnát bárki kérhet a név és pontos cím megjelölésével, illetve az érintett 
személy is igényelheti előzetesen a 76/550-150-es telefonszámon, amely április 9-én 
1830-ig fogadja az igényeket. 

 Bődi Szabolcs 
  polgármester 

 

Z a f í r 
Szépséges drágakő. Az ember vágya birtokolni, de a kutatás (újabban pályáztatásnak 
nevezzük) nem jár mindig eredménnyel. A ROP 4.4.2. – szélessávú Internet és kábeltévé – 
pályázatunk a véghajrában, kalandos körülmények között, kikerült a győztes kosárból. Ekkor 
jelentkezett nálunk a Zafír-Bau ügyvezetője, hogy Ráckeve, Kiskunlacháza, 
Szigetszentmárton, stb. után Kunszentmiklóson is kiépítse azt a rendszert, mely lehetővé teszi 
a kábeltévé, a szélessávú Internet, a riasztó, a szociális jelzőrendszer és a térfigyelő kamera 
elérhetőségét. Rövidesen lakossági fórumot szervezünk, ahol találkozhatnak az ügyvezető 
igazgatóval, aki felvázolja a beruházás részleteit. A tervezést és az engedélyezést már 
elindítottuk. A rendszer várható indulása ez év ősze. Az építés megkezdését júniusra 
tervezzük. 
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TÁJÉKOZTATÓ A 2006. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSRÓL 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselőválasztás első fordulóját 2006. 
április 9. napjára, második fordulóját pedig 2006. április 23. napjára tűzte ki. 
A jelöltajánlás 2006. március 17-én lezárult, a jelöltek a következők: 
 
 Aczél Lászlóné  MIÉP-Jobbik a Harmadik Út 

 Aranyi János  MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

 Balogh József FIDESZ- MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG - 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

 Lengyel László SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE – A MAGYAR 
LIBERÁLIS PÁRT 

 Takács Imre  MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 

Szavazni a szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig csak személyesen lehet az értesítőn 
megjelölt szavazóhelyiségben. A mozgásukban gátolt választópolgárokat kérésükre a 
szavazatszámláló bizottságok két tagja felkeresi annak érdekében, hogy leadhassák 
szavazatukat. A mozgóurnát előzetesen, vagy pedig a szavazás napján lehet kérni a helyi 
választási irodánál (telefonszám: 76/550-150).  
Szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az azon szereplő jelölt neve melletti és lista 
feletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal. 
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét 
igazolnia kell. Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak: 
 - a lakcímigazolvány és a személyazonosító igazolvány vagy 
 - a lakcímigazolvány és az útlevél vagy 
 - a lakcímigazolvány és a 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) 

vezetői engedély. 
Amennyiben a régi típusú (nem kártya formátumú) személyazonosító igazolvány tulajdonosa 
2001. január 1. óta új lakcímet létesített, úgy a régi igazolványa mellé lakcímigazolványára is 
szükség van. 
A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is. 
Az a választópolgár, aki Magyarországon, de lakcímétől eltérő helyen kíván szavazni, a 
lakcíme szerint illetékes választási irodánál igazolást kérhet. Erre Kunszentmiklóson az 
Okmányirodában van lehetőség (telefonszám: 76/550-185). 
Nem szavazhat az,: 

- aki nem rendelkezik választójoggal és ezért nem szerepel a szavazásra jogosultak 
névjegyzékén;  

- aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, de érvényes igazolással nem rendelkezik; 
- aki személyazonosságát és lakcímét a megfelelő érvényes okmányokkal kétséget 

kizáróan nem tudja igazolni; 
- akinek a személyazonosságát, lakcímét igazoló okmány érvényességi ideje lejárt; 
- akinek a lakcíme érvénytelen; 
- akit a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel miatt törölték a névjegyzékből; 
- akit igazolás kiadása miatt törölték a névjegyzékből (kivéve, ha az igazolást leadja és 

így a névjegyzékre újra felvehető); 
- új lakcíme szerinti szavazókörben, ha lakóhelyét a választás két fordulója között 

változtatta meg. 
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Kunszentmiklós város területén kilenc szavazókörben szavazhatnak a 
választópolgárok. Minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik. A 
szavazatszámláló bizottságok három tagját a képviselő-testület választotta meg 2006. 
február 28-i ülésén, ezen felül a jelölő szervezetek is delegálhatnak tagokat. 

A szavazókörök címe, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjai: 
 
Szavazókör száma: Címe: Szavazatszámláló bizottság tagjai, póttagjai: 
1. Óvoda, Petőfi 

lakótelep  
Tagok: 
Gerencsér Sándorné, Pétery Ákos, Kreischné 
Lamperth Andrea 
Póttagok: 
Garai Józsefné, Kácser László 

2. Virágh Gedeon 
Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola  
Apostol P. u. 6. 

Tagok: 
Bernáth Lászlóné, Szekeres Gyuláné, Fábián 
Lajosné 
Póttagok: 
Stomfoliné Józsa Piroska, Mikulesz Tiborné 

3. Általános Iskola  
Rákóczi u. 3. 

Tagok: 
Mózes Zoltán, Miklós Istvánné, Takács Terézia 
Póttagok:  
Véghné Almásy Rozália, Balatoni Éva 

4. KIOSZ Pék u. 2. Tagok: 
Heli Jánosné, Nagy Sándorné, Bedicsné Baráth 
Judit 
Póttagok:  
Kancsár Ferencné, Bíróné Vass Éva 

5. Szakorvosi Rendelő,  
Kossuth L. u. 4. 

Tagok: 
Kajári Katalin, Kustár István, Ájpliné Vass 
Gabriella 
Póttagok:  
Gondor Józsefné, Duzmath Lajos 

6. ÁMK  
Damjanich u. 7. 

Tagok: 
Takács József, Gombár Istvánné, Tóth Csabáné  
Póttagok:   
Forgóné Török Judit, Pál József 

7. Általános Iskola 
Szabadság u. 6. 

Tagok: 
Szigetfű Lászlóné, Berze Györgyné, Ambruzsné 
Mayer Zsuzsanna 
Póttagok:  
Szabó Zoltánné, Mazán Györgyné 

8. Munkaügyi Központ  
Rákóczi u. 62/a. 

Tagok: 
Pintér József, Ertl Mihályné, Boczek Éva 
Póttagok:  
Walter János, Püspöki Mária 

9. Civil Kollégium 
Kunbábony 

Tagok: 
Liptai Mihály, Tóth Éva, Szombati Gyula 
Póttagok:  
Tóth Attiláné, Dobák János 
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Kunszentmiklóson van a központja a Bács-Kiskun Megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületnek. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagja:  
  - dr. Horváth László elnök,  
  - Tábori Ferenc elnök-helyettes,  
  - dr. Jakab László,  
  - Kovács Sándor. 
 
A választási iroda elérhetősége: 
 Cím: Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 
 Telefonszám: 76/550-150, 76/551-010 
 Email cím: kunszent@axelero.hu 
 
A választással kapcsolatban a fenti címeken, illetve telefonszámokon várjuk további 
kérdéseiket, észrevételeiket. 
 
         Józan Judit 
            Jegyző 
 

TISZTELT JELÖL Ő SZERVEZETEK ! 
 

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a választási kampány 2006. április 7-én 24 
óráig, illetve 2006. április 21-én 24 óráig tart. 

Választási kampányt folytatni 2006. április 8-án 0 órától 2006. április 9-én 19 óráig, illetve 
2006. április 22-én 0 órától 2006. április 23-án 19 óráig tilos. 
A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának 
befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által 
ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), 
pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak 
osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas 
információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton. 
 
Kérem, szíveskedjenek a kampánycsendet betartani. 
 
     Köszönettel: 
         Józan Judit 
           jegyző 

Városunkba érkeznek ezen a héten német testvérvárosunkból, Blumbergből iskolás gyerekek, őket 
köszöntjük ezzel a pár sorral. 

Liebe Blumbergeren Schülerinnen und Schüler, 

wir begrüβen euch voll Freuden in Kunszentmiklós. Wir hoffen, dass ihr ein 
paar unvergeβlichen Tage hier verbringen werdet und später werdet ihr gern 
wieder in unsere kleine Stadt besuchen. 
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R E N D Ő R S É G I   F E L H Í V Á S 
 

Tájékoztatom Önt, hogy az ORFK Megelőzési Főosztálya „a kiskereskedelmi egységek 
sérelmére elkövetett erőszakos támadások megelőzésére” feladattervet készített. A 
feladatterve alapján az alábbiakat ajánljuk szíves figyelmébe: 

1. A nyitva tartás éjszakai időszakában lehetőleg zárt rácsos ajtó kiadóablakán 
keresztül történjen a kiszolgálás! 

2. Amennyiben lehetséges építsen ki távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt riasztó 
rendszert! 

3. Ha az előbbi nem lehetséges, akkor a helyi riasztórendszer valamelyik szomszédos 
vagy közeli boltba jelezzen! 

4. Építsen ki digitális helyiségfigyelő kamera rendszert! 
5. Alkalmazzon időzáras vagy pénzbedobó trezort! 

Az alkalmazottaknak ajánlott magatartási formák: 

1. Kísérje figyelemmel a munkahelye környezetében gyanúsnak ítélhető személyek 
megjelenését, mozgását, személyleírását! 

2. Figyeljen a zavartan viselkedő konkrét cél nélkül érkező személyekre! 
3. Gyengülő ügyfélforgalom esetén se hagyják magukra a kollégájukat, sőt fokozzák 

éberségüket! 
4. Nagyobb összegű pénzkezelést minden esetben az ügyfélforgalom elől elzárt helyen 

végezzék! 

A bűncselekmény bekövetkezése esetén szükséges teendők: 

1. A támadó utasításainak vonakodás nélkül tegyenek eleget életük és testi épségük 
megóvása érdekében! 

2. Lehetőség szerint tanúsítsanak nyugalmat! 
3. Csak a lehető legkevesebb pénzt adják át a támadónak! 
4. Amint lehetséges hozza működésbe a riasztóberendezést! 
5. Figyelje meg alaposan a támadót, a későbbi pontos személyleírás végett! 
6. Amennyiben lehetséges figyeljék meg az elkövető menekülési útvonalát! 
7. A bűncselekmény bekövetkezése után haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 107, 

vagy a 112-es segélyhívó-számokon, vagy a helyi rendőrség közvetlen 
telefonszámán! 

8. A bejelentést követően a helyszínen várja meg a kiérkező rendőrjárőrt! 
9. A bűncselekmény helyszínét ne változtassa meg! 
10. Mielőbb tiltassák le az elvitt bankkártyájukat, mobiltelefonjukat a visszaélések 

elkerülése végett. 
11. Lakáskulcs elvitele esetén cseréltesse le ajtajának zárait! 
12. A rendőrségi feljelentés megtételekor, illetve azt követően a tanúkihallgatás 

alkalmával kérni fogják eltulajdonított értékeinek listáját, sorszámát, egyedi 
azonosításra alkalmas jellemzőit. Ebből adódóan célszerű vagyontárgyairól ún. 
„házi-leltárt” készíteni. 

 
A jelenleg hatályos normák alapján a bűncselekmény elkövetőjét bárki állampolgári 
jogon elfoghatja, és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatarthatja. Ennek 
lehetőségét azonban adott szituációban kellően mérlegelni kell, nehogy ezzel, eredeti 
szándékunkkal ellenkező eredményt érjünk el. 
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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 a 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 a lakosság szíves 
együttműködését.                Mátrai Antal 
 KÉSZ Kht. ügyvezető igazgatója 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2006. február 15-i határidővel az alábbi utcák 
burkolat felújítására nyújtott be pályázatot: 

Csillag utca Bankós K. utca Prímás utca 1866. hrsz-ú szakasza 
         (Sugár-Apostol összekötő) 

A pályázatok kedvező elbírálása esetén a kivitelezés még tavasszal elkezdődhet. 

Az alábbi utcák burkolat felújítására készül terv: 

 1. Szippankó utca, 6. Zrínyi utca, 
 2. Búzavirág utca, 7. Balog J. utca, 
 3. Hajnal utca, 8. Vásártér (Sugár-Apaji utcák között), 
 4. Orgona utca, 9. Orgona-Hunyadi összekötő, 
 5. Gál S. utca, 10. Hunyadi utca (Rákóczi-Bibó K. utcák között) 

2006. évi elfogadott költségvetésben szerepel : 

 kátyúzás 3,5 m Ft + ÁFA 
 útjavítás 24 m Ft + ÁFA 
 járdaépítés 1,5 m Ft + ÁFA 
 Bankós K. utca 7,74 m Ft + ÁFA 
 Külterületi útjavítás 2 m Ft + ÁFA 
                   Lesi Árpád 
 Városszépítő és Turisztikai Bizottság elnöke 

F e l h í v á s 
Tisztelt Vállalkozók és Magánszemélyek! 

A kihelyezett tárgyak 
elszállítása ingyenes! 

Kérjük, hogy a lomtalanítás napján délelőtt 9 óráig 
szíveskedjenek kihelyezni az elszállítandó hulladékot 
az útpadkára, kiválogatva a vasat! A fanyesedéket 
össze kell kötni! 
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A KÉSZ Kht 2006. június 8-án 1000-tól 1600-ig börzét tart Kunszentmiklós, Balog József utcai 
székhelyén a feleslegessé vált és elfekvő raktárkészleteiből. 

Várjuk szíves érdeklődésüket. Előzetes információ kérhető: 76/550-244 

Március 15-i ünnepség Székelyföldön 

Testvérvárosunk, Székelykeresztúr 
polgármestere, Benyovszki Lajos úr 
meghívására 2006. március 13-án reggel 
elindultunk Erdélybe, hogy együtt 
ünnepeljük ottani testvéreinkkel március 
15-ét. Városunkat Ambruzs Attila és 
Kreisch Mihály képviselte. 
A hétfő reggeli indulással egyidőben 
elkezdett havazni, a 4-es úton már kemény 
téli útviszonyok, lefagyott hó, balesetek 
miatti torlódások nehezítették az utunkat. 
Az országhatárnál a román határőr 
kérdésére, hogy hová megyünk, egyszerre 
válaszoltuk, hogy hazajöttünk! A 
madárinfluenza elleni gépkocsi 
permetezést, legnagyobb sajnálatunkra, 
megúsztuk. 
Nagyváradon keresztülhaladva 
négykeréken átvágtunk a Királyhágón, 
majd következett a csodálatos Kolozsvár, 
és egy nagy távolságot megtéve beértünk 
Marosvásárhelyre. Innen már csak három 
óra kellett és Székelykeresztúrra értünk, 13 
óra menetidővel.  
Az ottani városházán a tőlük megszokott 
őszinte, tiszteletteljes szeretettel vártak és 
fogadtak bennünket. Ezután elfoglaltuk 
szálláshelyünket, amely az ottani katolikus 
plébánia vendégházában volt. 
Másnap reggel a helyi Petőfi Sándor 
Általános Iskola egyik tanára, akit Pálfy 
Ákosnak hívnak, saját gépkocsiján, mint 
idegenvezető is egyben, egész napos 
kirándulásra vitt minket. Minden 
településről mondott egy-egy történetet, 
óriási tájékozottságáról, sokoldalúságáról 
győződhettünk meg, mind történelmi, mind 
kulturális szempontból. Többek között 
megtekintettük Parajdon a sóbányát, a föld 
gyomrába autóbusszal mentünk le. Itt 

láthatók kiállítások, templom, 
színházterem, és van Internet-kávézó és 
teljes mobiltelefon lefedettség is minden 
csodálkozásunk mellett. A nap programját 
a méltán híres Korondon található 
kirakodóvásár megtekintése zárta.  
Másnap, március 15-én, délelőtt a helyi 
Petőfi Sándor Általános Iskola egyik 
osztályában ünnepi műsort tekintettünk 
meg, soha ennyi Petőfi verset, ’48-as 
eseményeket idéző előadást nem láttunk, 
hallottunk. 
1300 órakor kezdődött a városi ünnepség 
Benyovszki Lajos polgármester úr 
köszöntőjével. Annak ellenére, hogy ez a 
nap náluk munkanap, ezernél is több ember 
vett részt. A városi fúvószenekar és a ’48-
as Huszárok bevonulása után kezdődött a 
koszorúzás, amelyen részt vettek a város 
vezetői, a helyi intézmények, egyházak, a 
többi testvérváros küldöttei, köztük mi is 
elhelyeztük az emlékezés, a kegyelet 
koszorúját Petőfi Sándor emlékművénél. 
Ezután a felállított színpadon egymást 
követték a szavalatok, ’48-as dalok, 
néptánc előadói, és a fúvószenekar 
előadása. A hűvös, borús, nyirkos, alig 
fagypont feletti hőmérséklet ellenére a 
közönség kitartóan, nagy tapssal fogadta a 
műsort, mely a Székely Himnusz 
éneklésével ért véget. A program 
zárásaként este hat órakor a Református 
Templomban ünnepi istentiszteleten 
vettünk részt.  
Másnap reggel megköszönve 
vendéglátóink meghívását elköszöntünk és 
nekivágtunk a 630 km-es hazavezető 
útnak, magunkkal hozva testvérvárosunk 
polgármestere és képviselőtestülete 
tagjainak üdvözletét, köszöntését 
Kunszentmiklós minden polgárának. 
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Kreisch Mihály  
   képviselő 

 

A Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület Közgyűléséről 
 
2006. március 24-én 18 órakor a városháza 
nagytermében tartotta közgyűlését a 
Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület, 
Hajdú Antal elnök úr vezetésével. A 
közgyűlés határozatképes volt, mivel az 
50%-nál lényegesen többen voltak jelen. 
Miután az elnök úr megnyitotta a 
közgyűlést, beszámoló következett a 2005-
ös év munkájáról. Ezt követte a pénzügyi 
beszámoló, melyeket a jelenlévők 
egyhangúlag elfogadtak.  

A hozzászólásokat Bődi Szabolcs 
polgármester úr nyitotta meg. Köszönetet 
mondott a Polgárőr Egyesület évek óta 
tartó pozitív tevékenységéért, elismerte a 
végzett munkát és tolmácsolta a lakosság 
köszönetét a sikeres, bűnmegelőzésben 
való közreműködést. Egyben reményét 
fejezte ki, hogy az új polgárőr bázis 
létrejötte még jobban segíteni fogja a 
bűnmegelőzési közös munkát.  

Ezután Mayer József rendőr-alezredes úr, 
városunk rendőrkapitánya felszólalásában 
a következőket mondta: az elmúlt évben a 
kapitányság munkájának kiváló 
teljesítményéhez jelentősen hozzájárult a 
Polgárőrség segítsége. Röviden ismertette 
az eredményeket, melyből következett, 
hogy nagymértékben visszaszorult a 
vagyon elleni és a közterületi 
bűncselekmények száma. Továbbá felhívta 
a figyelmet a közelgő választásokon való 
pártsemleges magatartásra, elmondta, hogy 
a választásokkal kapcsolatosan, 
amennyiben probléma merül fel, 
intézkedni csak a Választási Bizottság 
elnökének van joga. A hatékonyan és jól 
működő, közös munkára való tekintettel 
továbbra is számítnak a Polgárőrségre. Az 
egyesület részére oklevelet adott át, 
elismerésül a 2005-ös évben végzett 

bűnmegelőzési tevékenységben aktív 
közreműködésért, és a kapitánysággal való 
együttműködésért.  
Kreisch Mihály, Bűn- és 
Balesetmegelőzési Bizottság elnöke 
jelentette a résztvevőknek, hogy 2006. 
januárban egyéni képviselői indítványt 
nyújtott be a képviselő-testületnek arra 
vonatkozóan, hogy Kunszentmiklós város 
elismerő címeit tartalmazó rendeletét 
bővítse ki a Kunszentmiklós Város 
Közbiztonságáért kitüntető címmel. Ezt a 
javaslatot a képviselő-testület elfogadta. A 
módosítás azt jelenti, hogy minden évben a 
Szentmiklós Napok rendezvénysorozat 
keretében ünnepélyesen átadásra kerül a 
rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség 
állományából kiválasztott egy fő részére 
elismerő oklevél és szerény tárgyjutalom. 
Továbbá megköszönte Hajdú Antal elnök 
úrnak a Bűn- és Balesetmegelőzési 
Bizottsággal való nagyon jó 
együttműködést, napi kapcsolatot, és 
egyben örömét fejezte ki, hogy kiváló 
munkakapcsolat jellemzi a rendőrség és a 
polgárőrség munkáját.  

A felszólalók sorát Lencsés Sándor, a 
megyei polgárőr szövetség elnökségi tagja 
zárta, melyben méltatta Hajdú Antal elnök 
úr évek óta tartó áldozatos munkáját, 
példaképül állította a megye minden 
polgárőr egyesületének az itt tapasztalt 
munkát.  

Ezután elismerések átadása következett, 
Bődi Szabolcs polgármester úr 10 fő 
polgárőr részére elismerő oklevelet és 
szerény vásárlási utalványt adott át és 
gratulált kiemelkedő munkájukhoz. Majd 
Lencsés Sándor négy fő részére „öt éves 
polgárőr szolgálatért” emléklapot adott át.  
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Az eseményt közös vacsora és azt követő 
beszélgetés zárta a Szentmiklós 

Fogadóban.

                      Kreisch Mihály 
 Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság Elnöke 
 
 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Kunszentmiklós, 2006. március 22. 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2005-ben pályázaton támogatást nyert a Miklóssy 
János Sportközpont Sportcsarnokának akadálymentesítésére.  
 
A kivitelezéssel a város sportcsarnoka és környezete akadálymentesítéssé válik, így 
lehetőséget biztosítunk az intézmény teljes körű használatához fogyatékos személyek számára 
is. 

Az alábbi akadálymentesítési munkák elvégzésére kerül sor: 
 
(a) A külső környezet kialakítása 
Cél, hogy a sportcsarnok közvetlen környezetét valamint az épületet vízszintes szintben 
akadálymentessé tegyük. A járda és az épület közötti szintkülönbséget egy megfelelően 
megépített rámpa építésével küszöböljük ki, majd a sportcsarnok bejáratához vezető térkővel 
lerakott előteret, a közvetlen bejárat lépcsőjét, illetve a bejárati ajtót úgy alakítjuk át, hogy azt 
könnyedén és szabályosan használhassák fogyatékos személyek is. A parkolót is szeretnénk 
megfelelően kialakítani, illetve parkolóból történő megközelítésnek egy szintén megfelelő 
minőségű útszakasz lenne a feltétele, amit természetesen a használhatóságnak megfelelő 
szélességben, dőlésszögben és a követelmények szerinti felület kialakításával szeretnénk 
megépíteni. Az épített környezetet megfelelő jelzésekkel szeretnénk ellátni. 
 
(b) Az intézmény belső környezetének kialakítása fogyatékos nézők számára: 
Az intézmény fő tevékenységi köre a sportcélú felhasználás, amely a küzdőtéren való 
sportolást, mérkőzést, versenyzést foglalja magában. Ahhoz, hogy fogyatékos személyek is 
élvezhessék az említett programokat, biztosítanunk kell a belső környezet burkolatainak, 
járófelületeinek kialakítását, kiegészítő berendezések, illetve jelzések elhelyezését, az ajtók, 
nyílások kialakítását. Az épület előterében lévő férfi és női mellékhelyiségekben egy 
fogyatékos személyek által használható WC-mosdót alakítunk ki. 
 
(c) Az intézmény belső környezetének kialakítása fogyatékos sportolók számára: 
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Két öltöző alakítunk át úgy, hogy alkalmas legyen fogyatékos sportolók általi használatra is. 
Öltözőnként kialakítható egy WC-mosdó-zuhanyzó blokk, egy WC és egy kisméretű 
tárolóhelyiség felhasználásával. A fogasok magasságának csökkentését, az átöltözéshez 
szükséges megfelelő méretű, illetve formájú padok beszerelését hajtanánk végre.  
 
Folytatódik 
 
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.   támogatja    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 

 
 
 
 
 
 
Vége 

H e l y e s b í t é s 

A Bakér Mente című újság legutóbbi számában hibásan adtuk meg az APEH 
kihelyezett ügyfélfogadásának helyszínét. Az Okmányiroda épülete helyett a 
Polgármesteri Hivatal 6-os szobájában fogadják az ügyfeleket az APEH ügyintézői. 

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 

A KÉSZ Kht által végzett munkálatok jegyzéke 2006. január - március 
hónapjára vonatkozóan 

Elvégzett, illetve befejezett munkák: 
- Útjavítás murvával: 

- Táncsics M. utca 
- Táncsics M. utcán árok készítés, rendezés 

- Kátyúzás: 
- Szabadság utca 

- Külterületi földutak: 

Szórt utak gréderezése, 
karbantartása: 

- Gárdonyi utca 
- Székely utca 
- Pipa utca 
- Gőzmalom utca 
- Kötő utca 
- Óvoda utca 
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- Duna-völgyi főcsatorna gréderezés 
- Baracsi út gréderezés 
- Csörgő dűlő 

- Szórt utak gréderezése 
- Alkotmány utca 

 
 

Nyílt levél Bíró Károlyhoz 
Bábel Péter képviselő úrhoz érkezett egy levél, melyben írója kéri, hogy a Mi Ügyünk című 
újságban jelentesse meg levelét. Kérésének eleget téve közöljük a nyílt levelet. 
 
Bíró Károly Úr! 
 
Bocsásson meg, de nem tudom leírni azt sem, hogy „tisztelt”, azt sem, hogy „kedves”, mert 
egyiknek sem tartom. Inkább azt mondanám mentális, csavaros eszű demagógok, akik a 
hatalomért mindenre képesek. 
Háromféleképpen lehet hazudni: igennel, nemmel és statisztikával. (Napóleon) 
Csak abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítottam. (Churchil) 
A nyugdíjasokat hiba – nagy hiba „leértékelni”, mert bölcs emberek, tiszta józan fejjel! 
Ők élik meg nyugdíjuk valódi értékét, alapos részleteiben ismerik, nem úgy, ahogy a kormány 
(önök) által sajtón vagy a neten átcsorog. 
Önök szociopataként soha nem fejezik be a mondatot. Mert! Igaz a nyugdíjak az utolsó négy 
év alatt 21.7%-kal emelkedtek, ez szép dolog, de – mihez képest? Jól tudják, tudjuk az 
egyszeri 19 ezer forintot az előző kormány hagyatékából fizették ki! 1998-2002. között egy 
átlagos nyugdíj 23%-a fedezte a rezsiköltséget, ma 56.8%-a. 
2002-ben: 2.784 Ft/hó a gyógyszerem, ma:9.173 Ft/hó, de van akit ki sem tudok váltani 
18.000 Ft/hó. 
Ezek lennének a mondat másik (rövid) fele. 
Így lenne tisztességes, de hol van önöknél a tisztesség? 
Ugyanis szerintem kitűnővé egy-egy szerencsés perc alatt is válhatunk, hasznos emberré a 
fáradságos évek tesznek. Mert kit is tudnak önök manipulálni? A Kádári körülmények miatti 
szocializációja során súlyosan sérült embereket. De vagyunk ám sokan, akik szívében így szól 
az imádság: 
Adjon Isten erős Hitet, Egészséget, Szeretetet, Békességet, Ősi, Magyar Becsületet. Hű lelket, 
kit Isten vezet. 
Júdásoktól szabadulást, Élhető, Szép, Szabad Hazát. 
 
Egy választópolgár, aki szégyenszemre ugyan, de gyermekeit féltve ebben a caligulai órában 
ma még nem vállalja fel a nevét. 
 
A levél eredeti példánya megtalálható a Polgármesteri Hivatalban. 
 

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatása 
Február 3-án a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat költségvetését. 
A bevételek és kiadások főösszege 1.660.334 ezer Ft, a költségvetés 24.414 ezer Ft működési 
és 73.387 ezer Ft felhalmozási forráshiánnyal került egyensúlyba. Jelenleg a 2005. évi 
zárszámadási munkálatok, és a 2006 évi gazdálkodási feladatok párhuzamosan futnak.  
Az adóbevételek időarányos része befizetésre került március 15-ig.  
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Az első negyedév során megkaptuk a Sugár és Botond utcák építésének 2006. évi részét, 
számlánkra került a mentőállomás építéséhez 12 millió forint, valamint elszámolásra került a 
por- és zajterhelési pályázat is.  

A Sportcsarnok akadálymentesítési munkálatai a befejezéshez közelednek.  

A KÉSZ KHT-val közösen elnyert Európai Uniós pályázat résztvevőinek oktatása 2005. 
novemberében a felzárkózató képzéssel kezdődött. A program részeként elindult a 
hagyományos építési anyagok előállítására és felhasználására irányuló elméleti képzés is. Az 
elméleti képzésen tanultakat már gyakorlatban is tudták alkalmazni: a résztvevők a 31-es 
csatorna és a Bakér partján végeztek nádbetakarítást. 

A 2006. évi költségvetésbe tervezett beruházások csak a tavasz beálltával kezdődnek el, így 
jelenleg a pénzügyi helyzet még stabil. 
 

Tourinform Iroda Kunszentmiklóson 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata egész évben működő kistérségi információs és 
marketing irodás nyit városunkban. Az iroda két idegenforgalmi szakemberrel végzi majd 
tevékenységét, mely munkatársak már kiválasztásra kerültek.  
Mivel a kunszentmiklósi iroda kistérségi feladatokat hivatott ellátni, ezért adatgyűjtő 
területéhez tartoznak azon települések, melyek tagjai a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki 
Többcélú Kistérségi Társulásnak (Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass). 
Az iroda szeretne csatlakozni a Magyar Turizmus Rt. által szakmailag felügyelt és koordinált 
országos TOURINFORM iroda hálózatához. 
A kistérségi Tourinform iroda számos lehetőséget teremt, mely az idegenforgalmi ágazatban 
tevékenykedő vállalkozások, a helybéliek, az önkormányzatok, valamint a gazdaság más 
szereplőinek együttműködésének javításában elengedhetetlen. Másrészt mind a belföldi, mind 
a külföldi látogatók számára az egyik legfontosabb, hogy megfelelő, hiteles információhoz 
juthassanak, ha egy új környezetben töltik el szabad idejüket. 
Az iroda fő feladata a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, összhangba hozása. Ezért is 
lényeges, hogy az iroda napi munkája során kapcsolatot tartson a környék településeinek 
szolgáltatóival, vállalkozóival, valamint a kulturális és egyéb intézményekkel. A Tourinform 
munkatársai tehát naprakészen konkrét javaslatokat tesznek a hozzájuk forduló turistáknak, 
legyen szó szálláshelyről, kirándulási és más kikapcsolódási lehetőségekről. Az 
információszolgálat mellett természetesen számos más idegenforgalommal összefüggő 
tevékenységgel is foglalkozhatnak, mint például: szálláshely közvetítés, értékesítés, 
idegenvezetői és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés (pl.: színház, koncert jegyek), ajándék- és 
értékcikk-árusítás, rendezvényszervezés. 
Kérjük, amennyiben szeretne a kunszentmiklósi Tourinform iroda adatbázisába bekerülni, 
akár mint szolgáltató, kereskedelmi vagy magán szállásadó, akár mint falusi vendéglátásban, 
illetőleg turizmusban érdekelt, vegye fel a kapcsolatot Balatoni Évával (tel.: 70/612-7006) 
vagy Ury Emesével (tel.: 20/338-8147). 
Az irodában országos és térségi szintű prospektusok is lesznek, ahol a térségben 
tevékenykedő turisztikai vállalkozók, programgazdák versenysemleges módon helyezhetik el 
kiadványaikat. 

Összefoglalva, a kistérségben nagy előrelépést jelenthet a Tourinform Iroda léte, hiszen a 
kistérség önkormányzatainak, lakosságának, valamint turisztikai vállalkozásainak kínálatát, 
fejlesztő tevékenységét összehangolva, közös érdekekre, stratégiai célokra ösztönöz. 
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Beláthatjuk, hogy közös cél, hogy a térség ki tudja használni sajátos, egyedi lehetőségeit, 
ezáltal fejlesztve önmagát, növelve települései színvonalát, valamint a turizmusból származó 
bevételeit. 

Mikusné Kecskés Ilona  
osztályvezető 

                                                    
 
 
 

 
 

T á j é k o z t a t ó 
A „Leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatását és foglakoztatását segítő program 
Kunszentmiklóson” című projekt résztvevőinek oktatása 2005. novemberében, a felzárkózató 
képzéssel kezdődött. Az oktatás során az írás, olvasás és számolás alapjait elevenítették fel a 
résztvevők.   

A motivációs tréning alkalmával a célcsoport tagjai megismerkedtek a munkahelyi és 

magatartásbeli elvárásokkal, amelyek aktívan befolyásolják a munkavállaló- munkaadó 

közötti viszonyt, valamint elsajátították az önéletrajz elkészítésének alapjait. 

A program részeként elindult a hagyományos építési anyagok előállítására és felhasználására 

irányuló elméleti képzés Obernyik Béla vezetésével.  

Az elméleti képzésen megtanultakat a gyakorlatban is tudták már alkalmazni a résztvevők: a 
31-es csatorna és a Bak-ér partján végeztek nádbetakarítást, a kitermelt anyagból olcsó, 
környezetbarát termékeket állítanak elő. 

Szomora Lászlóné és Farkas Ferenc, a program két résztvevője a következőket mondta el a 

pályázatról: „A legfontosabb számunkra, hogy a program által, igaz csak pár hónapra, de 

állandó fizetést kapunk, ami valamelyest javít anyagi helyzetünkön.  

Januárban megkezdtük a nádvágást elég mostoha körülmények között. Nyílt területen kellett 

dolgoznunk, többen meg is betegedtek. A programban jól érezzük magunkat, a fiatalabb 

társak a kezdeti nehézségek ellenére kezdenek beilleszkedni.” 

A program az Európai Unió támogatásával, a Regionális Operatív Program keretében valósul 
meg. 

A Város új Internetes megjelenése 
Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala ez év elejétől kezdett bele egy új, modern 
megjelenésű portál jellegű honlap fejlesztésébe. A portálon a már megszokott helyi tartalmak 
és programok mellett találhatók még dinamikusan frissülő regionális, uniós és mezőgazdasági 
hírblokk is. Tervek között szerepelnek további fejlesztések a civil szervezetek bevonásával 
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naprakészen üzemelő széles palettát képviselő helyi színes hírblokk elkészítése, és 
meghatározott témákat tartalmazó fórum üzemeltetése is. 
A portál hozzáférhető a www.kunszentmiklos.hu oldalról, illetve a kunszentmiklos.evidek.hu 
címről egyaránt. 
 Honti Roland 

 informatikus 

Kunszentmiklós Város Egészségügyi Központjának Aktuális Hírei 
 
Örömmel tájékoztatom Kunszentmiklós Város lakosságát a szolgáltatásokban beálló 
változásokról.  
- Amint azt mindannyian jól tudjuk, pontosan 2006. május 1. napján lesz 1 éve, hogy Dr. 
Jakab László fogszakorvos nyugdíjba vonult.  
Azóta Dr. Szilágyi László fogszakorvos látja el a körzet helyettesítését, nem kis 
erőfeszítéssel. Természetesen Dr. Jakab László magánrendelésével és Dr. Szilágyi László 
alkalmankénti helyettesítésével biztosította a könnyebbséget az ellátáshoz. 
Az állásra pályázatot hirdettünk, hosszú – hosszú ideig még csak érdeklődő sem volt, de 
2006. március hónapban megtört a csend: fiatal szakorvos jelentkezett az állásra, aki 
várhatóan 2006. május 1. napjától áll munkába. 
A rendelés Dr. Völgyes Attila rendelőjében lesz, ahol az egyik helyiség fogászati egységnek 
van kialakítva. 
- Dr. Molnár  Árpád  családorvos 2006. január 1. napjától befejezte közel 38 éves 
munkásságát a II. számú háziorvosi szolgálat keretein belül. 
Tevékenységét folytatja, mint ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos, nyugdíjasként több 
munkaórát vállalhat, mint aktív orvos kollegái, akik napi rendeléseiken kívül, kötelezően és 
önként vállalt ügyeleti szolgálatot teljesítenek.  
Ezzel teljesültek az összevont ügyelet személyi feltételei orvos vonatkoztatásában.  
A II. számú háziorvosi praxisnak is lesz családorvosa, várhatóan 2006. május 1. napjától, 
(II. számú háziorvosi szolgálat a volt Dr. Molnár rendelő Kossuth u. 4. alatt ). 
J 1 Laboratórium  vonatkoztatásában tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2005. évben 
teljesültek a tárgyi feltételek beszerzései a laboratórium területén. Kerekegyháza Város által 
kezdeményezett egyeztető tárgyaláson jelezték, hogy csatlakoznának Kunszentmiklós Város 
laboratóriumához. A tárgyalások, egyeztetések jelenleg szünetelnek, mert Kerekegyháza 
ÁNTSZ határozat módosítást kér. 2006. március 29-én Kiskunlacházáról is megkerestek a 
laborhoz való csatlakozás ügyében. A megyehatárok átjárhatóságát vizsgálja az ÁNTSZ, majd 
ezután döntenek az esetleges csatlakozásról. 
Mikro-térségi Orvos Ügyelet: 2006. március 21. napján került sor 1 db Suzuki Ignis 
gépjármű ünnepélyes átvételére (3,5 millió Ft értékben) a Felső-Kikunsági és Dunamelléki 
Többcélú Kistérségi Társulástól. 
Mindezek mellett műszer beszerzés van folyamatban 2.310.592,-Ft értékben, és 
számítástechnikai eszközbeszerzés 351.900,-Ft értékben. 

Jó egészséget kívánva: 

Forgóné Török Judit 
  intézményvezető 

K ö s z ö n e t! 
A város vezetése és a magam nevében ezúton szeretném megköszönni a BÁCSVÍZ Rt. 
vezérigazgatójának, Szekeres Istvánnak, illetve a Kunszentmiklósi Üzemmérnökség 
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vezetőjének, Kurdi Jánosnak a segítségét abban, hogy nagymértékben hozzájárultak városunk 
fürdőjének zökkenőmentes üzemeltetéséhez! 

Köszönettel: 
  Sértő Róbert 

uszoda vezető 

2006. évi programok májustól- decemberig 
 
Rokkantnyugdíjasok (Fehér Lajosné) június:  III. Országos Nyugdíjas Találkozó 
Szülők Egyesülete    június:  Táboroztatás 
      augusztus: Napraforgó tábor 
      december: Mikulás ünnepség 
Kis József Daloskör    november: Nótabál 
Duzmath Lajos    szeptember: Ulti bajnokság 
      december: 24 órás ulti verseny 
Hagyományőrző Néptánccsoport  április:  Anyák napi műsor 
      június:  Társastánc tábor 
      július:  Néptánc tábor 
      október: Szüreti bál 
Kunszentmiklósi Big Band minden hónap 2. péntekje Jazz-est 
      július:  Zenekari Fesztivál 
      december: Mikulásnapi koncert 
Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár  november: Erzsébet-napi szavalóverseny 
Varga Domokos ÁMK   október: Névadó ünnepség 
      június:  Pedagógusnap 
József Attila Művelődési Ház  május:  Majális 
      július:  XIII. Nemzetközi Töröksíp Tábor 
      szeptember: XII. Szentmiklósi Napok 
      október: 1956-os forradalom és  
        Szabadságharc 50. évfordulója  
        megemlékezés 
      december: XIV. Bejgli Fesztivál 
Miklóssy János Sportközpont  május:  PedagóguSportnap 
      június:  Gyereknap az uszodában 
      szeptember: IX. Kunszentmiklós Bajnoka  
        sportvetélkedő 
      szeptember:  Téli Kupa Amatőr Teremlabdarúgó 
        torna fordulói 
      november:  Id. Pozsári Márton teremlabdarúgó 
        emléktorna 
      december:  Mikulás Kupa kosárlabda bajnokság 
        gyermekek részvételével 
      december: Öregfiúk Szilveszteri teremlabdarúgó 
        torna 
Kunszentmiklósi Megmaradás  július:  III. Megmaradás Hétvége 
      augusztus: Kirándulás a Magyar Szigetre 
        Molnár V. József előadása 
      szeptember: Birkafőző versenyen való részvétel 
      december: Szántai Lajos előadása 
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Lófogó Egyesület    május:  Lovas ügyességi verseny 
      július:   Lovas tájékozódási verseny 
      szeptember: Lovas ügyességi verseny 2.forduló 
      október: Vadászlovaglás 
Puszta Rádió     június:  Kunsztár verseny 
      augusztus: Pusztarádió Fesztivál 
Megértés Alapítvány    április:  Filmvetítés a Hajnalcsillag Missziós 
        Alapítvány Nemzetközi Segélyezési  
        munkájáról. 
        vendég előadó: Nyári Jenő elnök 
      július:  X. Napsugár tábor 
Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Kiskunság Néptáncegyüttes Senior cs. április:  Anyák napi műsora 
      június:  Néptánc tagozat tanévzáró műsor 
      július:  Zenei Fesztivál 
 
 Ambruzsné Mayer Zsuzsanna 
     művelődésszervező 
 

U S Z O D A   N Y I T Á S 
 

A Miklóssy János Sportközpont Tanuszodája a 2006. évben a következő időpontban tervezi a 
fürdő megnyitását a nagyközönség részére: 

1. Termálmedence: 2006. április 29. (szombat) - 1200 órakor 
2. Úszómedence: 2006. május 13. (szombat) - 1000 órakor 

Tervezett nyitva tartás: 
2006. április 29 - május 12. 
1200 órától -1800 óráig: csak a termálmedence lesz nyitva 

2006. május 13 - szeptember 17. 
Hétköznap: 600 órától -1900 óráig: termálmedence + úszómedence 
Hétvégén: 1000 órától -1900 óráig: termálmedence + úszómedence 

2006. szeptember 19 - október 1. 
1200 órától - 1800 óráig: csak a termálmedence lesz nyitva 
 
A változtatás jogát fenntartjuk az időjárási viszonyok alakulásától függően! 

BELÉPŐK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE 
(2006. április 29-től) 

 
1. Egyszeri felnőtt belépőjegy 420.- 
2. Egyszeri kedvezményes belépőjegy (gyermek) (tanuló) (nyugdíjas) 320.- 
3. Egyszeri családi belépőjegy (2gyermek + 2felnőtt) 1050.- 
4. 16 óra utáni felnőtt belépőjegy 300.- 
5. 16 óra utáni kedvezményes belépőjegy (gyermek) (tanuló) (nyugdíjas) 230.- 

6. 10 alkalomra szóló felnőtt belépőjegy 3.000.- 
7. 10 alkalomra szóló kedvezményes belépőjegy (gyermek) (tanuló) (nyugdíjas) 2.300.- 



   A mi ügyünk 

 17 

8. Havi felnőtt bérlet 4.500.- 
9. Havi kedvezményes bérlet (gyermek) (tanuló) (nyugdíjas 3.000.- 

10. Egész idényre szóló felnőtt bérlet 15.000.- 
11. Egész idényre szóló kedvezményes bérlet (gyermek) (tanuló) (nyugdíjas 9.500.- 

 
12. Éjszakai felnőtt belépő 700.- 

13. Éjszakai kedvezményes belépő 500.- 

14. Hajszárító használati díj (3 perc) 50.- 

15. Értékmegőrzés díja 100.- 

16. Fürdőnadrág kölcsönzés 150.- 

17. Lengőteke bérleti díja (1 óra) 300.- 

FIGYELEM! 
A 2005-ben váltott bérletek a 2006. évi szezonban nem érvényesek! 

Kérjük, hogy a megváltott jegyét az uszodában való tartózkodása ideje alatt szíveskedjen megőrizni! 

 
F i z e t e t t    p o l i t i k a i  h i r de t é s 

Választás és erkölcs (Válasz) 
Tisztelt Sarró János, a kunszentmiklósi SZDSZ elnöke! 
 

Szeretném kiigazítani és válaszolni az időszakosan megjelenő helyi lap V. évfolyam 1. 
számában megjelent cikkében Malinák Árpádról, városunk Képviselő-testületéről és a 
FIDESZ-MPSZ-ről mondjuk úgy, hogy érdekes megjegyzéseit. 
Az, hogy ki miért szavaz az SZDSZ-re, az tényleg szíve joga, de az majdnem tény, hogy 
legtöbbször a deviáns magatartást és a könnyű drogokat szeretnék mindenféleképp 
elfogadtatni és a törvénybe nem ütközővé tenni. 

Igaz lehet, hogy én is szavaznék az SZDSZ-re – igaz régimódi vagyok és a hölgyeket 
szeretem – ha bevezetnék a többnejűséget. Előre is köszönet. Hajrá Kovács Pisti. 
De váltsunk komolyabb témára. 
Sarró úr és más helyi lakosok többször írtak, és feszegették a Malinák Árpád körüli dolgokat. 
Börtönbüntetését, párttagságát és szimpátiáját. Malinák Árpád 2002-ben a FIDESZ-MPSZ és 
Magyar Demokrata Fórum színeiben indult a választásokon, de mint független. Utoljára - 
tudomásom szerint - IDF tag volt, ami ugye az MDF ifjúsági szervezete. Így kiderül, hogy 
Malinák Árpád a FIDESZ-MPSZ tagja nem volt. S ne felejtsük el, hogy a 2002-es települési 
választásnál 1955 szavazatot kapott Kunszentmiklós lakosságától. Ezért nem a testület a 
hibás. Malinák Árpád a független magyar bíróság ítélete szerint jogerős börtönbüntetést 
kapott. Igaz, a testület nagyobbik része a vádak felmerülésekor kiállt mellette, ezt nem 
tagadhatjuk, de a jogerős ítélet után le kellett mondania. Ekkor lépett helyére a listán legtöbb 
szavazatot kapott képviselő, s folytattuk munkánkat városunk érdekében. Meg nem tagadtuk 
Árpádot, de levontuk a következtetést. Itt szeretném is lezárni Malinák Árpád történetének 
további folytatását. 

Ehelyett szeretnék mindenkit a 2006-os április 9-i és 23-i országgyűlési választásokra 
buzdítani. (Szívem szerint mindenkit a FIDESZ-MPSZ-re). 

Bárki fog győzni a választásokon szeretném, ha kisvárosunk rendje és nyugalma 
megmaradna. Az októberi helyhatósági választásokon pedig ne a most fennálló ellenséges 
hangnemben tárgyaljunk egymással, hanem békésen, egymás gyalázása nélkül, az 
eredményekre és a programokra koncentráljunk. 
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Egy Jobb tavasz reményében: Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! 

                    Lesi Árpád 
Kunszentmiklósi FIDESZ-MPSZ elnöke 

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 

 
 
 

Á l l á s a j á n l a t 
 

A Temaforg Kunszentmiklós Kft. felvételre 

keres női-férfi munkavállalókat, nemszőtt 

gépkezelő munkakörbe, három műszakos 

munkarendbe. 
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Érdeklődni lehet: 76/351-022/117-e telefonszámon. 


