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2007. február 1. szám Ingyenes

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja

A  mi  ü g y ü n k

Jelentkezni lehet:
írásban aPolgármesteriHivatal részéremegcímzett
levélben (6090Kunszentmiklós,Kálvin tér 12.),

e-mailben a
polgarmester@kunszentmiklos.axelero.net címen,
illetve személyesen:Kelemen Pétermérnök úrnál

ügyfélfogadási idõben a 14-es szobában.

Lehetõségek
1.Minden elõleg nélkül beköltözhet a szerzõdött
személy az átlagosan 50 m2-es lakásba és három
évig csak a 35.000,-Ft/ hó bérleti díjat kell fizetni.

2. A negyediktõl a 13. évig terjedõ idõben kell
megvásárolnia a lakást egy elõre megkötött
szerzõdéses vállalás alapján. (lehet az 5. vagy 13.
évben)

3. A hároméves bérleti idõszak alatt is megvásárol-
ható a lakás.

4. A bérlõkijelölés és szerzõdéskötés joga az önkor-
mányzaté.

5. A 24 lakás szerzõdéses lekötése után újabb 24
lakás felépítésének a lehetõsége is fennáll.

Bõvebben a honlapunkon található tájékoztatóból
olvashatnak. /www.kunszentmiklos.hu/

Bõdi Szabolcs polgármester

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
Az Apostol Pál utcai (OTP mögötti) foghíjtelepre
az év során 24 lakásos társasház építését tervezzük.

Képünkön az eddig értékesített egyik társasház látványterve látható.

Egyedül I.
Az erõszakosan fenntartott barakk még ha vidám is, börtön. Feléledt a

vágy, egyszer egyedül eltölteni egy egész napot. 1990 után darabjaira
hullott az ország. A negyven év alatt szétvert közösségeket kilúgozta és
behelyettesítette az úttörõ, a KISZ és az MSZMP. '90 után mindenki
magára maradt, akik a �civil szférában� hirtelen fõszervezõk lettek,
nagyon kevés kivételtõl eltekintve, mind a régi mozgalmisok. A
KALOT, a cserkészet, az olvasókörök, a gazdakörök pedig bénán
hagyták peregni az életet.
2007-ben pedig jönnek a számlák. Nincs hova elvinni, nincs hol és

kivel megbeszélni:
� A tiéd hogy alakult, a tavaszi idõben hogy jött ki a szibériai hideget

idézõ gázszámla?
Egyedül vagyunk, pedig ez már egyedül nem rendezhetõ. Ezeket a

számlákat csak társainkkal együtt tudjuk megfizetni. Vizitdíj, ágydíj,
dobozdíj, megemelt járulékok, új adó, gyógyszeráremelés, minden díj
emelés, a kenyér ár 200 fölött, befagyasztott fizetések. Ezt már csak a
közösség tudja rendezni.
Figyeljünk egymásra! Hallgassuk meg a szomszédunkat, gyermekein-

ket, szüleinket, közeli és távoli ismerõseinket! Mind nem tévedhetnek!
2007. számláit hagyományosan már nem lehet kifizetni (értsd alatta:

fizetés, nyugdíj, posta-bank hitelért jelzáloggal).
Új módszer kell a holnapunk miatt! (márciusban folytatjuk)

Bõdi Szabolcs polgármester

Márciusi elõzetes
A Tavaszi Forradalmi Napok
rendezvénysorozat az idén is
fáklyás felvonulással indul a
Diószegi háztól 14-én este. 15-
én délelõtt a központi ünnepség
keretében avatjuk fel azt az
egészalakos bronz angyalt, amit

az '56-os emlékmû tetején helyezünk majd el.

16-án este az ÁMK-ban 19 órától egy új blues
együttes bemutatkozására kerül sor, 20 órától
pedig a térségben elõször lép fel a HOBO
BLUES BAND.

17-én bio- és ökogazdák kiállítása, vására
lesz, termékbemutatóval és ételkóstolással egy-
bekötve. Szeretettel várunk mindenkit, aki ko-
molyan gondolja, hogy �amit eszel, azzá leszel�.
Ugyancsak várjuk a különleges sajtok, házi hús-
készítmények és finom borok kedvelõit.
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Kunszentmiklós VárosÖnkormányzata
2007.március 14-17. között

a következõ rendezvényekkel várja a város lakosságát:

Március 14-én Fáklyás felvonulás
Március 15-én Városi ünnepimûsor
Március 16-án HoboBlues Band koncert VDÁMK-ban
Március 17-én Házi termékbemutató-vásárVDÁMK-ban.

(A részletes programok leírását a parkolóban elhelyezett megállítótáblán
olvashatják!)

Mindenkit szeretettel várunk!
Ambruzs Zsuzsanna szervezõ

F E L H Í V Á S
Térítésmentes OKJ-s

szakképzésekre!
Az MTESZ Oktatási Központ Bács-Kiskun Megyei Kihelyezett Intézete
a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ közremûködésével mun-
káltatói hozzájárulással rendelkezõ alkalmazottak részére az
alábbi OKJ-s szakképzettséget biztosító tanfolyamokat szervezi 2007.
I. negyedévi indítással Kunszentmiklóson.

Érettségivel rendelkezõk részére:
Társadalombiztosítási ügyintézõ
Személyügyi ügyintézõ

8 általános iskolai végzettséggel rendelkezõk részére:
Fakitermelõ
Motorfûrész-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ.

A könnyû- és nehézgépkezelõ tanfolyam 2007. 02. 27-én 18
órakor indul Kunszentmiklóson, a Baksay Sándor Gimáziumban.

Jelentkezés, információ és jelentkezési lap:

� MTESZ Titkárság (Dömötörné), tel.: 76/487-611
(hétfõ-csütörtök) 8�16 óra

� Szigeti János, tel.: 76/487-948, munkanapokon
9�12 óra között

� AGIOSZ Bt. Szabó Péter ügyvezetõ tel.: 450-478, 30/9422�111

Jelentkezési határidõ: folyamatosan 2007. 02. 28-ig.

A csoportindítás feltétele legalább 20 fõ jelentkezése!

Nyílt levél
dr. Kiskovács Miklósnak

Tisztelt Kiskovács Miklós!
Második alkalom és az utolsó, hogy

elolvasom írását, vagy valakiét, de fel-
háborító! Ilyennel foglalkozni igazi
pénzkidobás!
Elõször is, nem kellene félrevezetni a

lakosságot azzal, hogy ha a gázártámo-
gatás igénylõ lapját kitöltik és dec. 29-ig
visszaküldik, már a január végi számlá-
ban megjelenik a kompenzáció.
Csak a februári számlában fog jelent-

kezni!!! Hivatalos közlemény!!!
Nem kell minden mondatában valakit

kigúnyolni, esetleg bántani. Csak eddig
mindent bírált, még nem láttunk semmi
normális javaslatát!
Nagyon szép lett a város központja a

karácsonyi díszkivilágításoktól. Igaz azt
írja, hogy leszavazták. Tudja mit mon-
dok: Ha csak azt számolom, hogy anyám,
a barátom és én több iparûzési adót befi-
zetünk egy évre, mint amennyibe került ez
a világítás � nagyon helyes, hogy megcsi-
nálták! Gratulálunk hozzá!
Tanyagondnoki rendszer? Javaslom,

hogy amibe az irka-firkáinak nyomdakölt-
sége, meg a szétszórási költség kerül meg-
szervezhetné azon a pénzen a tanyagond-
noki rendszert. Erre még nem gondolt?
A választás elõtt írt egy önéletrajzot.

Abban leírta, hogy milyen nagyszerû
összeköttetései vannak. Talán abból kel-
lene kamatoztatni a város javára, ha
tényleg van valami ismeretsége valahol?
Sokan akkor ezt elhitték. Most bizonyíta-
ni kellene!!! Erre sem gondolt?
Tudja mit mondok a Tescora? Nagyon

sokan nem örülünk neki, mert ismerve a
multik nyomulását, a kisvállalkozások
tönkremenéséhez vezet! Ez már bebizo-
nyított dolog, más nagyobb városban
megtörtént.
Elõször nézzen maga elé, próbáljon

meg valamit tenni a város érdekébe � ha
már megválasztották � utána bíráljon!
Sokat kell még tanulnia, hogy az embe-
rek mire kíváncsiak, mi érdekli õket?
Nem biztos, hogy az Ön írása.

Üdvözlettel Kovács Franciska

Jó lenne, ha a Mi ügyünk újságban meg-
jelenne.
(A levél eredeti példánya megtalálható a
polgármesteri hivatalban.)
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A Városszépítõ, Turisztikai és Mezõgazdasági Bizott-
ság, kibõvítve a polgármester és alpolgármester urakkal,
2006 decemberében és ez év januárjában egy megbeszé-
lést tartott, ahol meghívott vendégeinkkel megvitattuk a
helyi vendéglátás lehetõségeit. Számba vettük azokat az
adottságainkat, amit a turisták érdeklõdésére számot tart-
hatnak.
Városunkat körbeveszi a Kiskunsági Nemzeti Park,

melynek különleges állat- és növényvilágát bemutathat-
nánk az érdeklõdõknek. Bösztörön megtekinthetõ a szür-
kemarha gulya. Egy családi vállalkozás keretében egy
kecskefarm mindennapjaiba lehet betekinteni és megkós-
tolni az általuk elõállított különbözõ termékeket. A város
környékén jelenlévõ családi gazdaságoknál lehetõség
nyílna a gyerekek körében is közkedvelt állat simogatásá-
ra, lovaglásra, népi ételek kóstolására. Hogy a kultúra se
maradjon ki, felmerült Petõfi-túra lehetõsége, mivel a köl-
tõ szinte az összes környezõ településen is megfordult.
Nyáron kellemes idõtöltést kínál az úszó- és termál me-

dence a pihenni és gyógyulni vágyóknak. Az aktív pihe-
nést választók pedig megtalálják a város körül kijelölt ke-

rékpáros túraútvonalakat. A tudomásunk szerint újraindu-
ló Három Betyár Fogadó és a tõle nem messze található
horgásztanya a pecások igényeit is kielégíthetné. A turis-
ták szállítását lovas kocsival szeretnénk megoldani, mely
utazási forma méltán népszerû. Különbözõ útvonalakat kí-
vánunk ajánlani.
A tavaly megnyílt Tourinform Iroda munkatársai fogják

a programokat népszerûsíteni és koordinálni. Ezúton is ke-
ressük azokat, akik szálláslehetõséggel rendelkeznek,
vagy a témához kapcsolódó tevékenységet folytatnak
(esetleg a jövõben folytatni szeretnének). E tevékenység
végzéséhez szükséges falusi vendéglátói végzettség. Meg-
felelõ számú jelentkezõ esetén lehetõség nyílik tanfolyam
elvégzésére. Tudjuk, nincsenek nagy lehetõségek térsé-
günkben, viszont a turisztika, vendégfogadás egy kitörési
pont lehetne.
Nem könnyû egy új dolgot elkezdeni, de még mindig

jobb, mintha nem csinálnánk semmit! Várjuk a téma iránt
érdeklõdõket!

Vassné Kelemen Ágnes, képviselõ
06-20/9-316-379

Immár 12. éve zajlik a Gyermekétkeztetési
Alapítvány csomagküldési kezdeményezése.

Az alapítvány tevékenységét
a személyi jövedelemadó

1%-os felajánlásaiból finanszírozza.
Kunszentmiklós Város Önkormányzata

2006-ban elsõ ízben pályázott a XII. Karácso-
nyi Élelmiszercsomag Küldõ Akciója keretén
belül. Ennek eredményeként 2006. december
22-én 80 darab csomag talált gazdára váro-
sunkban.
A szétosztást a Polgármesteri Hivatal a Csa-

ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal közö-
sen koordinálta. A családok kiválasztása ter-
mészetesen rászorultsági alapon történt. A
csomagok egyenként 21 kg súlyúak voltak,
tartalmaztak � többek között � gyümölcslevet,
tésztaféléket, lisztet, szaloncukrot, konzerve-
ket, leveseket.
A családok örömmel fogadták a felajánlott

segítséget.
Ez az akció kiváló példája a társadalom ön-

zetlen tenniakarásának és adóforintjainkon
keresztül mindannyiunk sikere.

Polgármesteri Hivatal

KKaarrááccssoonnyyii ddíísszzkkiivviilláággííttááss
Mint azt minden kunszentmiklósi lakos láthatta, a központban

a híresztelésekkel ellentétben, elkészült a karácsonyi díszkivilágí-
tás. Ehhez a képviselõ-testület nem járult hozzá a szûkös anyagi
lehetõségek miatt (ami nem a város felelõssége � ugye, a refor-
mok). A testület többsége azonban úgy döntött, hogy meglepi
Kunszentmiklós lakosságát, s összeadja a díszkivilágítás bekerü-
lési költségét, hozzájuk csatlakozott még néhány vállalkozó, akik
szívükön viselik városunk szebbé tételét.
Köszönet illet minden adakozót, valamint Teleki Zoltán vállal-

kozót és dolgozóit és a kunszentmiklósiDémászRt.munkásait. A
testület adakozó tagjai:Alács Sándor, Bábel Péter, Bõdi Szabolcs,
KreischMihály, KunBálint, ifj. Szõke Imre, Lesi Árpád, dr. Hor-
váth László, Vassné Kelemen Ágnes, Vida István és dr. Völgyes
Attila. Lesi Árpád, alpolgármester

Falusi turizmusKunszentmiklós és környékén

Karácsonyi
csomagosztási akció
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2007. január

A Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság januárban megtar-
totta soron következõ ülését.
A képviselõ-testület megalakulása óta a Bûn- és Baleset-

megelõzési Bizottság már álladó bizottságként mûködik. Tag-
jai: Kreisch Mihály elnök, dr. Kiskovács Miklós, Horváth
László Péter. Valamint a két állandó meghívott: Mayer József
alezredes, rendõrkapitány úr és Hajdu Antal a helyi Polgárõr
Egyesület elnöke segíti a bizottságmunkáját.
A bizottság ülésére meghívást kaptak az oktatási intézmé-

nyek vezetõi, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat veze-
tõje, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és
elnökhelyettese.
A bizottsági ülés elsõ napirendjeként az elnök ismertette a

város 2007. évi költségvetése I. fordulójának tervezetét. Remé-
nyeink szerint a képviselõ-testület a költségvetés végleges el-
fogadásakor a bizottságok részére, így a Bûn- és Baleset-
megelõzési Bizottság részére is biztosítani fog egy keretet,
melybõl a bizottság prevenciós elõadásokmegtartására szakér-
tõket, elõadókat kérhet fel.
Felülvizsgáltuk a térfigyelõ kamerarendszer mûködését és

javaslattal éltünk a képviselõ-testület felé, mely szerint a kihe-
lyezett kamerák számát az alábbi helyeken javasoljuk bõvíteni:
vasútállomás, piactér, uszoda parkolója, Kálvin téri szoborpark
és a városháza udvara.
Továbbá a bizottság döntött arról, hogy javasolja aKálvin té-

ri parkoló bejáratának áthelyezését, mivel jelenleg a kijelölt
gyalogátkelõhelyen történik a jármûvek ki- és behajtása. En-
nek megvalósításához bejárást kezdeményeztünk a Közútke-
zelõ és az érintett szervek bevonásával. A bejárás eredményé-

nek ismeretében a bizottság a képviselõ-testület felémegteszi a
szükséges javaslatokat.
A bizottság sajnálattal állapítjamegminden ülésén, hogy vá-

rosunk területén a gépjármûvek gyorshajtása szemmel látható,
a megengedett sebességet jelentõsen túllépik a jármûvezetõk.
Ennek visszaszorítása érdekében városunk területén a rendõr-
ség rendszeresen végez mûszeres sebességmérést. Bízunk ab-
ban, hogy ennek visszatartó ereje csökkenti a sebességtúllépés
miatti balesetek elõfordulását.
Szó esett még az oktatási intézményekben tanuló diákoknál

elõforduló magatartási és viselkedési problémákról. A bizott-
ság javasolta az intézmények vezetõi számára, hogy napraké-
szen jelezzék az elõforduló nem kívánatos eseményeket a Csa-
ládsegítõ ésGyermekjóléti Szolgálat felé, s amennyiben az ügy
az õ illetékességüket meghaladja, akkor a rendõrkapitányság
felé, kérve intézkedésüket.
A bizottság tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakásukba ne

engedjenek be ismeretlen személyeket, akik különbözõ szol-
gáltatók alkalmazottainak valljákmagukat (elektromosmûvek,
gázmûvek, telefontársaságok alkalmazottai stb.).
A hivatott személyek arcképes igazolvánnyal és megbízóle-

véllel rendelkeznek, melyet önként vagy kérésre felmutatnak.
A bizottság elnökemegköszöni a lakossági megkereséseket,

javaslatokat, kéréseket, továbbra is kéri a lakosság észrevétele-
it, javaslatait. Amennyiben ezek meghaladják a bizottság ha-
táskörét, természetesen továbbítja az illetékes szerv vagy ható-
ság felé.

KreischMihály képviselõ
Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság elnöke

06-30-9502-599

ORSZÁGOSMENTÕSZOLGÁLAT DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS
MENTÕSZERVEZET

TÁJÉKOZTATÁSA A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos Mentõszolgálat egységes mentésirányítási rendszerének
kialakítása kapcsán az alábbi változások kerültek bevezetésre:

1. Valamennyi 104-es segélyhívás fogadása az újonnan kialakításra került kecskeméti Mentésirányítási
Központban történik. (A mobilról történõ 104-es segélyhívásokat már eddig is a kecskeméti Men-
tésirányítási Központ fogadta.)

2. A betegszállítások bejelentését kizárólag a (76)486-888, (76)478-119, (76)486-887, illetve a (76)486-
889 telefonszámokon tudjuk fogadni.
Betegszállítási utalványok személyes leadására a mentõállomáson a továbbiakban sincs lehetõség.

Köszönjük megértésüket!
Horváth József, állomásvezetõ

Országos Mentõszolgálat Szabadszállás

ABûn- és Balesetmegelõzési Bizottság tájékoztatója
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KÖNYVTÁRI SZOLGÁL-
TATÁSOKTÉRÍTÉSIDÍJAI

Beiratkozási díj:
Aktív keresõk 600 Ft/év
16 éven felüli tanulók
nyugdíjasok 300 Ft/év
munkanélküliek
GYES/GYED

70 éven felüliek
16 éven aluli tanulók
mozgáskorlátozottak
intézményünkben dolgozók
közgyûjteményi dolgozók

Pártolói tagdíj 1000 Ft/év

Könyvtárközi kölcsönzés:
600 Ft / Könyv

Késedelmi díj:
Könyv, CD, DVD 20 Ft/nap
Újság, folyóirat 10 Ft/nap
Elveszett olvasójegy pótlása

100 Ft
Felszólítási díjak:
1. felszólítás 70 Ft
2. felszólítás 150 Ft
3. felszólítás 300 Ft

Fénymásolás:
A/4 oldal 15 Ft
A/4 kétoldalas 20 Ft
A/3 oldal 35 Ft
A/3 kétoldalas 40 Ft

Szkennelés: 100 Ft/oldal

Nyomtatás:
A/4 fekete-fehér 30 Ft/oldal

A/4 színes 60 Ft/oldal
Fekete-fehér kép 150 Ft
Színes kép 300 Ft

Fax:
Fax küldés 250 Ft/oldal
(minden további oldal 100 Ft)
Fax fogadás 200 Ft/összes lap

Irodalomkutatás:
10 tételig 300 Ft

(további tételenként 30 Ft)

Internethasználat:

Az Internet használata ingye-
nes, azonban a számítógép-
használat az amortizáció miatt
100 Ft/fél óra.

Felhívjuk kedves olvasóink fi-
gyelmét, hogymájus közepétõl
a könyvtár leltár miatt elõrelát-
hatólag 1,5 hónapig zárva tart.
Kérjük, hogy a lejárt kölcsön-
zési határidejû könyveket hoz-
zák vissza.

Az alábbi napokon úgyneve-
zett �Bûnbánó szombatot� tar-
tunk. Ekkor térítésmentesen le-
het visszahozni a lejárt köl-
csönzési határidejû könyveket.

�Bûnbánó szombati� napok:
Február 17.
Március 10.
Április 14.
Május 5.

ÁMKKönyvtár dolgozói

FFeellhhíívvjjuukk aa ttiisszztteelltt kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállóókk ffiiggyyeellmméétt,, 
hhooggyy aa 22000077.. éévv ttéérrííttééssii ddííjjaaii aazz aalláábbbbiiaakk sszzeerriinntt mmóóddoossuullttaakk::

Minden évben február hónapban megszervezzük a �Jelmezes-
batyubál�-t. Tagjaink, unokáik is beöltöznek. Vannak nagyon öt-
letes jelmezek, mind saját készítésûek. Felvonulnak zenére és
nagy taps kíséri õket.
Május hónapban �Tavaszi-fesztivál� keretében ünnepeltük 20

éves évfordulónkat. 10 nyugdíjas klub képviseltette magát. A
Himnusz elhangzása után Pintér Gyula elnöklelkészünk Isten
üzenetét tolmácsolta, majd következett az ünnepi beszéd, amit
Bõdi Szabolcs polgármester úr mondott, az egész mûsort õ vezet-
te. A saját és a vendégklubok mûsora tette széppé az egész dél-
elõttöt. Háromszázan voltunk. A szép meghívókat és az ünnepi
ebédet köszönjük a képviselõ-testületnek.
Hagyományunk az �Idõsek Világnapja� 1991. óra október 1.

napját az ENSZ az IdõsekVilágnapjává nyilvánította. Azótamin-
den évben megrendezzük, városi nyugdíjasainkat ünnepeljük.
Egész napos színes mûsor, itt is elhangzik Isten üzenete, és a szép
köszöntõbeszéd, amit a polgármester úr tart. Kb. 250-en vagyunk.
Már évek óta egy nemes gesztus, hogy az IdõsekVilágnapja al-

kalmából vásárlási utalványt kapnak a nyugdíjasok, amit tiszte-
letbõl a képviselõk visznek házhoz. Köszönjük a testület minden
tagjának, akik szeretettel, kedves szavakkal, jó egészséget kíván-
va adták át az utalványokat. Gondolom nem csak én, hanemmin-
den idõs nyugdíjas társam örül, ha megajándékozzák. Adjon az
Isten nekik jó egészséget, jövõre is várjuk õket!
Hagyománymég a �Katalin-bál� Kedves színfoltja, hogy a kö-

zelben lévõ névnaposokat is a színpadra szólítjuk és egy szép ké-
peslappal köszöntjük õket, valamint eldaloljuk kedvenc nótáju-

kat. Hagyomány továbbá, hogy minden évben az idõsek hónap-
ján szép mûsorral köszöntjük az Egyesített Szociális Intézmény
lakóit.
A Mikulás napját is megünnepeltük. Mindenki csomagot ka-

pott, amit valóban a klubunk mikulása adott át. Köszöntöttük a
személyzetet is. Kívántunk nekik jó egészséget, sok türelmet, bé-
kességet, erõt és kitartást ahhoz a nagyon nehéz munkához, amit
vállaltak. A szeretet ünnepén legyenmindenki nagyon boldog.
Záró ünnepünkön a karácsonyra emlékezünk, versekkel, éne-

kekkel. Bográcsban fõzzük a csülökpörköltet. Vacsora után név-
napok köszöntése és nótára kezd az egész társaság, majd boldog
új évet kívánva elválunk egymástól.
Igen, ilyenkor elcsendesedik mindenki. De jó lenne egy kicsit

közelebb kerülni egymáshoz. Segíteni, biztatni, talán még szeret-
ni is, hogy valóban béke legyen a szívünkben, ne csak a szeretet
ünnepén, hanem egész életünkben.
A hagyományokon kívül még vannakmás feladataink is. Több

klubbal tartunk kapcsolatot, kölcsönösen meghívjuk egymást.
Szép versekkel, tánccal és énekkel, rövid jelenetekkel kedveske-
dünk egymásnak. Együtt megyünk kirándulásokra, gyógyfürdõ-
be, klubtalálkozókra, ahol saját mûsorral veszünk részt. Több lel-
kes tagja van a klubnak, akik minden feladatot megoldanak. Sok
bölcsességet, tûrõképességet, jó egészséget, örömet és békességet
kívánok klubom minden tagjának, a betegeknek pedig a teljes
gyógyulást.
Meleg szeretettel:

Czirok Jánosné, klubvezetõ

József Attila Mûvelõdési Ház Nyugdíjas Klubjának
hagyományairól és munkájáról, mûködésérõl

In
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Állástalanság: hazánk régiós szégyenfolt
Történelmi rekordmagasságban állt tavaly a munkanélküliek

száma világszerte, annak dacára, hogy a globális gazdaság erõ-
teljes fellendülést mutatott � olvasható a Nemzetközi Munka-
ügyi Hivatal (ILO) éves jelentésében. A tájékoztató arról számol
be, hogy a világon a munkanélküliség 2006-ban 195,2 millió
embert érintett, a globális munkanélküliség így 6,3 százalékos
volt. Régiónkra vonatkozóan az ILO szakértõi megjegyzik, hogy
Magyarország kivételével a munkanélküliség mértéke az elmúlt
két év során minden uniós tagállamban erõsen esett.
Hazánkban a 2002-es 5,9 százalékos munkanélküliségi ráta

tavaly év végére 7,5 százalékra emelkedett. A szakértõk szerint a
tagországokban a munkanélküliség csökkenése számos fejle-
ménynek köszönhetõ. Így például felgyorsult a régi és az új tag-
államok közötti kereskedelem, a beruházások nyomán csökken-
tek a termelési költségek, s ennek következtében azokban az új
tagországokban, ahol csökkent a munkanélküliség, jelentõsen
nõtt a bruttó hazai termék (GDP).
Annak ellenére, hogy a rövid távú kilátások elég jók, a közel-

jövõben a régiónak meg kell küzdenie bizonyos munkaerõ-piaci
problémákkal � írja az elemzés. Tekintettel a népesség elörege-
désére, nagyon fontos, hogy egyre több ember kerüljön fizetett
állásba, hogy a kormányok képesek legyenek arra, hogy megfe-
lelõ életkörülményeket és népjóléti rendszereket tartsanak fenn.
Ezt az ILO szerint úgy érhetik el, hogy felhagynak azzal a politi-
kával, amelyik nem ösztönzi az embereket munkavállalásra, a
vállalatokat pedig a munkaerõ alkalmazására. Mint ismert, a ma-
gyar kormány legutóbbi adóemeléssel párosuló megszorításai az
ellenkezõ irányba mutatnak.
A genfi székhelyû hivatal szerint a kormányoknak javítaniuk

kell az emberek esélyeit arra, hogy megfelelõ munkát találjanak,
mindezt pedig hatékony foglalkoztatási szolgáltatások nyújtásá-
val, tanácsadással, képzéssel és pénzügyi ösztönzõkkel érhetik
el. Manapság az a széles körben elterjedt meggyõzõdés alakult
ki, hogy a méltányos munkalehetõségek biztosítása az egyetlen
járható út a szegénység csökkentése érdekében. Ezért el kell ér-
nünk, hogy a világ legtöbb részén tapasztalható elõnyös gazdasá-
gi feltételek a munkahelyek számának növekedéséhez vezesse-
nek � vonja le a következtetést a jelentés.

Végleg bezár a farmergyár
AMustangmarcali gyárábanmunkásgyûlésenmegerõsítette a

bezárásról hetekkel korábban ismertté vált híreket Heiner
Sefranek, a német cégcsoport tulajdonosa. Március végéig két
ütemben csaknem 400 dolgozót bocsátanak el az üzembõl. A
gyár bezárásával a város 25-28 millió forint helyi adótól esik el.

Uniós eljárás indulMagyarország ellen
Megindította az Európai Bizottság az Európai Bíróságon az

elsõ kötelezettségszegési eljárást a Magyar Köztársasággal
szemben � közölte a luxemburgi székhelyû bíróság sajtószolgá-
lata szerdán este.
A brüsszeli végrehajtó testület annak megállapítását kéri az

Európai Bíróságtól, hogy Magyarország nem teljesítette a har-
madik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ
állampolgárainak jogállásáról szóló irányelvbõl eredõ kötele-
zettségeit, mivel nem hozta meg az ezen irányelvnek való meg-
feleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, illetve e rendelkezésekrõl nem tájékoztatta a bizottsá-
got. A tagállamoknak legkésõbb tavaly január 23-ig hatályba
kellett léptetniük az irányelvnek való megfeleléshez szükséges
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, a bizottság
információi szerint azonban Magyarország mindeddig nem lép-
tette hatályba a szükséges jogszabályokat.

Magyarország veszélybe került
A 2007-re tervezett költségvetési hiány, az államadósság mi-

att a törökök mellett Magyarország gazdasági szempontból a
legsebezhetõbb a feltörekvõ országok sorában a Le Monde sze-
rint. Az idei évre a lap szerint a költségvetési hiányGDP-arányo-
san eléri a 7,4 százalékot, míg az államadósság a GDP 82,8 szá-
zalékot.

Újabb adót terveznek
Újabb adó bevezetését tervezi a kormány a jövõ évtõl. Az in-

gatlanadót minden épületre kivetik. Azt még nem döntötték el,
az ingatlan értékének hány százalékát kell éves adóként a tulaj-
donosnak megfizetni. Az értékbecslést az önkormányzatok vé-
geznék el. A Pénzügyminisztérium két tervezetet készített, az
egyik évente az ingatlan értékének 0,5, a másik 0,2 százalékát
terhelné a tulajdonosokra. Mivel egy átlagos magyarországi in-
gatlan értéke legalább 30 millió forint, az elsõ változat szerint
évente 150 ezer, a második szerint 60 ezer forintot kellene ingat-
lanadóként befizetni.

Utcára kerül a tanerõ
Szeged � Kétszáz pedagógus munkahelye szûnik meg õsztõl a

Kodály téri iskola bezárása és több iskola összevonása miatt.

HornGyula a kormány ellen
Koalíciós feszültséget okozott Horn Gyula több kijelentése. A

szocialista politikus szerint a vizitdíj �népnevelési célú pénzbe-
szedés�, a reformpolitika pedig ésszerûtlen. Horn kritizálta az
MSZP pártvezetését is, megjegyezte, hogy fel kellene hagyni az-
zal a gyakorlattal, hogy egy szûk stáb, egy személy dönt alapve-
tõ kérdésekben. Kóka János, SZDSZ-es gazdasági miniszter dü-
hösen reagált Horn kijelentéseire. Úgy vélte, a céltalan populiz-
must az ország drágán fizeti meg. Hozzátette, a volt államszocia-
lizmus és a mai Fidesz politikájának szelleme járja be Horn sza-
vait. Megjegyezve, hogy a Horn-kormány bukásának tanulsága,
hogy a reformokat a ciklus elejétõl kell vállalni.

Minden tizedik fõvárosi lakás külföldié
Minden száz budapesti lakásból 8-10 külföldiek kezében van,

derült ki a Magyar Ingatlan Tanács kimutatásából. A magyarok

Válogatás újságcikkekbõl
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egyre kisebb vásárlóerõt jelentenek az ingatlanfejlesztõ cégek-
nél. Fõként a háborús övezetbõl elvágyódó izraeliek vásárolnak
Magyarországon lakást, de az elmúlt idõszakban megnõtt az
orosz állampolgárok vásárlói kedve is. A legtöbb ingatlant a
Belvárosban, fõleg az V., VI. és a XIII. kerületben értékesíte-
nek a cégek izraeli és nyugat-európai vásárlóknak. Az itt lévõ

lakásokat elõszeretettel veszik az írek, a spanyolok is, akik utá-
na bérbe adják a 80-150 négyzetméteres ingatlanokat. Az utób-
bi idõben már a budai kerületekben lévõ 150-200 négyzetméte-
res, két-három hálószobás villák, luxusingatlanok után is meg-
nõtt a kereslet.

A cikkeket válogatta:Lesi Árpád, alpolgármester

G O N D O L AT É B R E S Z T Õ
(Mi változott itt?)

/részlet a Nemzetõr címû újság 2006. október 23-i számából/

AKGB szupertitkos eredeti dokumentuma:

Hogyan bánjunk a bennszülött országlakosokkal?

Az alábbiakban autentikus forrásból ismerhetjük meg azokat
az elveket, amelyek szerint a D-209-es ügynököt is foglalkoztató
titkosszolgálat mögött álló félelmetes hatalmi gépezet, a KGB
dolgozott, melynek figyelmét, mint látható, a legkisebb részlet
sem kerülte el.

� Elintézni, hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket
és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. Ez elsõsor-
ban az egészségügyet, a bíróságokat, a közmûvelõdési szférát,
valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti.

� Különleges figyelmet kell szentelni annak, hogy a bennszülött
sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit.
Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. Ügyelni kell arra
is, hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított
áru mennyiségérõl. Emellett meg kell említeni, hogy ez az
árucsere-forgalom keretén belül történik.

� A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell
folytatni, hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen, eset-
leg minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell kez-
deni vidéken a kollektivizálást. Amennyiben nagyobb ellenál-
lás keletkezik, csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását
és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit.
Hamindez nem vezetne eredményre, meg kell szervezni, hogy
a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszer-
ellátását, a hiányzó mennyiséget behozatallal kelljen pótolni.

� Mindent megtenni annak érdekében, hogy határozatok és ren-
deletek, legyenek azok jogi, gazdasági vagy szervezeti jel-
legûek, megfelelõen pontatlanok legyenek.

� A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és
történelmi színezetûek, de azok nem vezethetnek a nemzet
egységéhez.

� Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni
kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányít-
va, melyek ivóvíz tartalékként szolgálhatnak.

� Különös figyelmet kell szentelni az egyházakra. A kulturális
nevelõmunkát úgy irányítani, hogy általános ellenszenv
alakuljon ki ezen intézmények ellen. Figyelni és ellenõrizni
az egyházi nyomdákat, levéltárakat, a prédikációkat, az
énekeket, a vallásoktatás tartalmát, de még a temetkezési
szertartásokat is.

� Az alap-, illetve szakiskolákból el kell távolítani azokat a
tanítókat, akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek.
Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. Megszüntetni a
tantárgyak közötti különbségeket, korlátozni a forrásmunkák
kiadását, és a középiskolákban beszüntetni a latin és ógörög
nyelv, az általános filozófia, a logika és genetika oktatását. A
történelemoktatásban nem szabad megemlíteni, hogy melyik
uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát, vis-
zont rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott
nép harcára. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk speciali-
zációkat.

� Odafigyelni arra, hogy a politikai ellenzék képviselõit le-
csukják. Megdolgozni azokat az ellenzékieket, akik a
bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. Az ún. véletlen
események során, mielõtt még betörnének a köztudatba, lik-
vidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket.

� Azokat a párt által kinevezett vezetõket, akik tevékenységükkel
károkat okoznak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét
idézték elõ, ne állítsák bíróság elé. Drasztikus esetekben vissza
kell hívni õket funkciójukból, és más hasonló vagy magasabb
szintû pozíciókba kell helyezni õket. Végsõ esetben vezetõ
állásba kell tenni õket, és a késõbbi választások idejére káder-
tartalékként számolni velük.

� Meg kell szervezni, hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb tár-
sadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban,
akiknek nem érdekük szakértelmük növelése, csupán a diplo-
ma megszerzése.

Moszkva 2. 6. 1947.
(szigorúan titkos)
K. AA/CC 113 utasítás NK/003/47

Lesi Árpád, alpolgármester



Mozart örökbecsû vígoperájának ja-
nuár 26-i kettõs elõadásának megszer-
vezéséért hálásak vagyunk Somai Mik-
lós fõszervezõnek, aki fõszponzornak
megnyerte a Magyar Fejlesztési Ban-
kot. Az MFB háromszázezer forinttal
támogatta meg a két operaelõadást,
amelyért köszönetünket fejezzük ki a
bank vezetõsége felé. Megköszönjük a
két támogatónak is, az Areva Hungária
Kft.-nek és a Temaforg igazgatójának.
Hálásak vagyunk az 5000 és a 3000

forintos támogatójegyek vásárlóinak is
hathatós támogatásukért. Gratulálunk
a közönségszervezõk közül kiemelkedõ
munkát végzõ Dinnyésné Mészáros
Irénnek, és köszönet illeti Somai Mik-
lóst, az ÁMK-t, Zeneiskolát, a Reformá-
tusKollégiumot, s a környezõ települések
közül Tass, Szalkszentmárton, Kunpe-
szér ésmindenekelõtt Dömsöd iskoláit.
Gratulálunk a kunszentmiklósi köz-

remûködõknek: Balatoni Éva, Bíró Re-
gina, Nagy Noémi, Sallai Anett, Ájpli
Norbert, Pál József, Pál Attila, Nagy Ti-
bor táncosoknak. Jelentõs mértékben
hozzájárultak az est óriási sikeréhez.
A következõ operaelõadás május 26-

án este 19 órakor lesz az ÁMK nagyter-
mében. Cimarosa Titkos házasság címû
vígoperáját az ismert szereplõk adják
elõ a nyíregyházi szimfonikusok kísére-
tében.
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Köszönetnyilvánítás
Az önkormányzat és a magam nevé-
ben köszönetemet fejezem ki Zsirka
Istvánnak, aki a következõ adomá-
nyokkal lepe meg önkormányzatun-
kat.
Arany János Kapcsos könyvének ha-
sonmás kiadását a könyvtárnak aján-
lotta, az Alföldi tavasz címû dombor-
mûvet a Városi Bíróság számára, egy
komplett számítógépet pedig polgár-
õrségünk részére ajánlott fel.
Köszönet a nagylelkû ajándékozónak.

Mezõgazdasági termelõk tájékoztatása kötelezõ
adatszolgáltatási kötelezettségükrõl

A 49/2001 (IV. 3.) Korm. rendelet, és az azt módosító 27/2006. (II. 7.) Korm. ren-
delet /2 számú melléklet/ szerint Kunszentmiklós és vonzáskörzete 2006 február-
jában nitrátérzékeny települések közé lett besorolva.
A nitrátérzékeny területen gazdálkodó állattartóknak híg- és szervestrágya fel-

használóknak az elõzõ évrõl 2007. február 28-ig bevallást kell tenniük a Bács-Kis-
kunMegyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felé.
Bejelentési kötelezettsége azoknak az állattartóknak van, akik tevékenysége a ház-

tartási igényüket meghaladja, mely kb. vegyes állat esetén 5 számosállatnak, barom-
fi esetén 3 számosállatnak felel meg. Nyilatkozni kell a vásárolt szerves trágyáról is,
amit saját gazdaságukban használnak fel. A jelentés elmulasztása bírságot von maga
után. Bõvebb felvilágosítás Gombár Istvánné NVT tanácsadótól kérhetõ a
0620/450-90-70 telefonon, valamint a falugazdászi irodában minden csütörtökön
9�14 óráig. Gombár Istvánné NVT tanácsadó

Szöktetés�

Kiadja: Kunszentmiklós Város Önkormányzata 6090Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. Tel.: 06-76-551-010
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Teltház volt délelõtt és délután is

VáradiMariann és SomaiMiklós,
valamint amiklósi fellépõk

Az elõadás egymozzanata

Aképeket készítette:Márta Fotó



HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 151Kunszentmiklós - Dunapataj vasúti vonal helyettesítésére

2007.március 4-én (vasárnap) üzemkezdettõl új autóbuszjáratokat helyezünk forgalomba.
2007. március 3-án az utolsó vonat Kunszentmiklós-Tass-ról Dunapatajra 19.50 órakor, Dunapatajról Kunszentmiklós-Tass-ra 18.00 órakor indul.
2007. március 4-én az elsõ autóbuszjárat Kalocsáról Kunszentmiklósra 4.20 órakor, Kunszentmiklósról Dunapatajra, Kalocsára 7.50 órakor indul.
Az autóbuszokKalocsa�Dunapataj�Harta�Solt�Dunavecse�Szalkszentmárton�Tass�Kunszentmiklós útvonalon közlekednek az alábbi menetrend szerint:

AVolán autóbuszjáratokKunszentmiklóson: a Kálvin tér, a Vasútállomásmegállóhelyeken állnakmeg.



Rendõrségi felhívás
Egyre növekszik azon bûncselekmények száma, amelyeket idõskorú személyek sérelmére követnek el. A bûnözõk, kihasználva a
nyugdíjasok hiszékenységét, megtakarított pénzüket, nyugdíjukat csalják ki vagy lopják el.

Fogadjameg tanácsainkat, ön ne legyen áldozat!
Ne tartson otthonában nagyobb összeget!
Ne feledje: nyugdíjat, vagy egyéb kiegészítõ juttatást csak postás kézbesíthet, vagy átutalás útján kapja meg. A postástól átvett pénz

nem lehet hamis!

Legyen résen, a bûnözõ hivatalos személynek � rendõrnek, DÉMÁSZ alkalmazottnak � is kiadhatja magát, bankjegy-, vagy villany-
berendezés ellenõrzés okán kéri, hogymutassameg az összes papírpénzét! Ne tegye, mert az elkövetõ gyorsmozdulatokkal kicseréli
hamisra azokat, vagy azt állítja, hogy azÖn pénze hamis, azt le kell foglalnia, s így eltulajdonítja az Ön összes pénzét.

A bûnözõ azért, hogy Önt becsapja hamis, fényképes igazolványt is bemutat. Kételkedjen annak valódiságában! Ha Önnek iga-
zolványt mutat valaki, legyen bizalmatlan, ne engedje be a lakásába az idegen személyt még akkor sem, ha valóban hatóság tagja,
hiszen a kérdéseit a kapuban is felteheti bárki Önnek.

AzÖnt felkeresõ személyt és gépkocsiját alaposan figyelje meg. Ha teheti, írja fel a jármû rendszámát!
Ha bármilyen gyanús körülményt észlel, kérjen azonnal segítséget szomszédjától vagy hozzátartozójától, vagy értesítse a
rendõrséget!

Jellemzõ elkövetésimódszerek:
A bûnözõ magát valamelyik hatóság képviselõjének kiadva támogatást kíván átadni. Például arra hivatkozik, hogy túlfizetése van a
villany- vagy a gázszolgáltatónál, ezért pénzt hozott Önnek, azonban nagy címletû � 10.000 vagy 20.000 Ft-os � hamis bankjegyet ad
át, amibõl kér vissza.

Nagyobb értékû hamis bankjegyet kisebb címletekre váltat fel. Soha ne váltson fel pénzt, arra ott a posta!

Rendõrnek adja ki magát, és azt állítja, hogy hamis pénzben fizették ki a nyugdíjat, s ezt le kell foglalnia.

Pénzt ne adjon át senkinek sem. A közüzemi számlákat napjainkban csak postán, illetve banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

A villany- vagy gázszolgáltatómunkatársát csak akkor engedje be a házába, ha valóbanÖn kért hibaelhárítást!

Ne higgyen annak, aki felkeresi Önt azzal a szándékkal, hogy az otthon tartott pénzét megáldja.

Legyen óvatos, ne a tolvaj költse el a pénzét!

Vizsgáljameg a bankjegyeit!
A magyar bankjegy mérete: 154 mm x70 mm. Az elsõ oldalon magyar történelmi személyek arcképei láthatóak. A hátoldalon a
történelmi személyekkel összefüggõ történelmi helyszínek láthatóak. Az eredeti bankjegy rendelkezik vízjellel (pl.: az arckép
tükörképe jelenikmeg azMNB logo alatt). A biztonsági fémszálbanMNB jelölés ismétlõdik, illetve a címlet összege is olvasható. A
valódi bankjegyek sorszáma más és más, nincs két egyforma. Az eredeti bankjegy UV fény (pénzvizsgáló lámpa fényénél) alatt
színes jelzõrostokat tartalmaz.

Amennyiben nem sikerült a bankjegy valódiságáról meggyõzõdnie, kérjen segítséget a legközelebbi pénzintézetben, postán vagy
érdeklõdjön rendõrség Bûnmegelõzési szolgálatánál!

Kunszentmiklós Rendõrkapitányság BûnügyiOsztály (tel.: 107, 76/551-100)

Az autóbuszjáratokon a február hónapramegváltott vasúti bérletek és az elõvételbenmegváltott menetjegyek
március 05-én 24.00 óráig érvényesek.

A február hónapramegváltott vasúti bérletek és az elõvételbenmegváltott menetjegyek kivételével,
az indított Volán járatokonmárcius 04-én üzemkezdettõl a volán díjszabás és kedvezményrendszer érvényes.

Az autóbuszokramegváltandó havibérlethez fényképes igazolvány, a tanulóbérlet igénybevételéhez diákigazolvány és a Volán
(elõvételi pénztár) által kiállított igazolás szükséges.

A havibérlethez a fényképes igazolványt, illetve a tanulók részére az igazolást az elõvételi pénztárak állítják ki.

Az autóbuszjáratok közlekedésével kapcsolatban felvilágosítást adKalocsa, autóbuszállomás forgalmi szolgálata
(Malatin tér 1., tel.: 78/462-212)

KunságVolánZrt. 6000Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.,
tel.: 76-484-394, fax. 76-496-992,
kunsagvolan@axelero.hu


