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2007. július 3. szám Ingyenes

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja

Ami ügyünk

2002-ben az országgyûlési választásokra készülõ MSZP Ron
Verbert kérte fel, hogy tanácsaival, ötleteivel és képzésével segítse
a párt választási kampányát. Ron Verber alapelve a minden áron
gyõzni akarás volt. 2002-ben gyõztek, de elvetették a gyûlölet és
megtévesztés dúsan termõ gyomnövényeit, melynek lényege az
ellenfél porig alázása, valótlanságok és ígérgetések által.
Kampánystratégia lett a minél nagyobbat mondunk, annál hihe-

tõbb elve. Ron Verber kunszentiklósi tanítványai a kampány alatt
már bebizonyították tudásukat. Nemcsak a tavaszi választásokon,
hanem az õszi önkormányzati megmérettetésen is. Ez a szerzett
képesség azóta is folyamatosan munkál a tanfolyam akkori elvég-
zõiben (akik nem azonosak a párt helyi tisztségviselõivel) és nap
mint nap újabb és újabb gyalázatos rémhírekkel riogatják a kun-
szentmiklósiakat. Nos, az aktuális rémhírek cáfolatául következ-
zék néhány téma a tüdõszûrõrõl, a csatornáról, a mentõállomásról
és az Internetrõl.
A tények ismeretében néhány gyöngyszem az elmúlt négy év-

bõl: marad a régi posta, mert a polgármester nem járult hozzá a ré-
gi épület lebontásához, nemépülmeg az új bíróság,mert az önkor-
mányzat nem biztosított telket a lakótelepen, azért nem épülnek új
utak, mert alkalmatlanok a pályázásra, nem tudnak lobbizni, be-
zárják a szociális otthont és a megyének átadják a Virágh Gedeon
Szakközépiskolát, soha nem épül meg a Tesco, mert a képviselõk
valójában nem akarják.
Ízelítõül ennyit, s ha valaki új, nemmel kezdõdõ mondatot hall

majd, az gondoljon az elmúlt négy év verberi lejárató kampányára,
akik soha, de soha nem kértek bocsánatot hazugságaikért, gyaláz-
kodásukért és nem jártak szemlesütve, hogy rosszindulatú híresz-
telésüket az élet megcáfolta. Új szörnyszülött híreket találnak ki,
mérgezik a levegõt, mert ez lételemükké vált. Irányukba indulatot,
haragot nem érzek, csak mélységes szánakozást, mert az arc a lé-
lek tükre, s végiggondolni is borzongató, amit ezekbõl az arcokból
kiolvashatunk.

A tüdõszûrésrõl
A vezércikkben említett tüdõszûréssel kapcsolatban 2007. ápri-

lis 24-én az alábbi levelet küldtem a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés elnökének:
Mélyen Tisztelt ElnökÚr!
Megdöbbenve értesültem arról, hogy 2007. május 30. után

megszûnik a tüdõszûrõ szolgálat vidékjáró egysége.
Kunszentmiklóson az elõre meghirdetett idõben napokon ke-

resztül folyamatos részvétel mellett zajlott a tüdõszûrõ vizsgálat.
Ennek a szûrésnek a hatására nagyon jó felderítettségû lett a TBC-
ben szenvedõk köre, illetve a tüdõelváltozás súlyos következmé-
nyeinekmegelõzése.
A reformnak nevezett falurombolás és népirtás legújabb

gyöngyszeme szerint a tüdõszûrésre nem helyben és nem ingye-
nesen kerülne sor, hanem 300 Ft vizitdíj a háziorvosnál, 300 Ft
vizitdíj a tüdõgondozóban, mindez megtetézve 1.200 Ft útikölt-
séggel. Természetesen a legveszélyeztetettebbek, az idõsek, a
mozgásukban részben korlátozottak, s a számláikat éppenhogy
kifizetni tudók mindezt nem tudják vállalni. Így garantált, hogy
ez a népesség drasztikusan az egészségügyi kormányzat jóvol-
tából fogyni fog.
Tisztelt Elnök Úr, kérem, hogy tekintse ezt a tervezett intézke-

dést a rendkívüli állapot meghirdetésének, s a vidék lakossága el-
leni nyílt hadüzenetnek. Amennyiben a megyei közgyûlés tagjai
egyetértenek, kezdeményezzenek azonnali vizsgálatot az intézke-
dés eredõjérõl és vessenek gátat ennek a tudatos népirtásnak.
Amennyiben évtizedeken keresztül a teljes népességet (18 év

felett) hatósági erõvel kényszeríteni lehetett az évenkénti tüdõszû-
résre és ennek indokoltságát a ma is praktizáló orvosok százai iga-
zolták, s hirdették, akkormost ugyanezen személyek is emeljék fel
hangjukat ez ellen a tervezett intézkedés ellen.
Kunszentmiklós, 2007. április 24.

Õszinte tisztelettel: Bõdi Szabolcs polgármester

Mentõállomás
A zömmel önkormányzati erõvel megvalósuló mentõállomás

programunk a végéhez közeledik. Az önkormányzatot terhelõ va-
lamennyi feladatot elvégeztük, az engedélyeket megkaptuk. A hi-
vatalos átadás idõpontjának kitûzése egyeztetés alatt a Dél-Alföldi
Mentõszolgálattal. A próbaüzem rövidesen megkezdõdik, amely-
nek beindulásáról tájékoztatni fogjuk kedves kunszentmiklósi pol-
gárainkat.

Csatorna
A Puszta Rádióban elhangzott délutáni csevegésben elmondott

szavaimat szeretnémmegismételni: a csatornahálózat bõvítés elin-
dításának a l e g v é g s õ határideje 2011. Ez abban az esetben igaz,
hogy haminden egyéb erõfeszítésünk kudarcot vall.
Jelenleg hét település önkormányzati társulásának szervezését

indítottam el, siker esetén 2008. év végére befogatott és támogatott
pályázatunk lehet. Ennek az esélye nagy, de bizonyosságot csak a
pályázat elnyerése utánmondhatunk.

Kábeltévé-Internet
Új tulajdonosa van a Clar-Bau által engedélyeztetett építési és

kivitelezési terveknek. Az ügyvezetõ igazgató jelenleg a pénzügyi
fedezet elõteremtésén fáradozik és július 18-án reményeink szerint
személyesen tájékoztatja a képviselõ-testületet.

Bõdi Szabolcs polgármester

�Rémhírek, s férgek közt él itt�� RadnótiMiklós VII. Ecloga
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FELHÍVÁS!
Napjainkban különös jelentõséget kell

tulajdonítani a parlagfû elleni védekezés-
nek. Ezúton felhívom a figyelmét az ingat-
lanok területérõl és az elõtte lévõ utcasza-
kaszról a parlagfû kiirtására, és egyben tá-
jékoztatom a mentesítés elmulasztásának
következményeirõl.
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi

XXXV. törvény (továbbiakban Tv.) 5. §
(3) bekezdés értelmében a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulá-
sát megakadályozni és ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A Tv. 7/A. § (6) bekezdése értelmében,

ha a parlagfû elleni közérdekû védekezést
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfû elleni közérdekû vé-
dekezést abban az esetben rendelik el, ha
az adott területen a kultúrnövény tõszáma
nem éri el az agronómiailag indokolt tõ-
szám 50%-át és a parlagfûvel való felületi
borítottság a 30%-otmeghaladja.Aparlag-
fû elleni közérdekû védekezés során az
érintett kultúrában okozott károkért a föld-
használó kártalanításra nem tarthat igényt.
A védekezések ellenõrzését a növényvé-

delmi hatóság végzi. A fertõzött területek
ismeretében a területileg illetékes növény-
védelmi hatóság közérdekû védekezést
rendel el, mely azonnal végrehajtható.
A közérdekû védekezések teljes költsé-

gét a földhasználó, földtulajdonos köteles
megtéríteni. A költségek meg nem fizetés
esetén adókmódjára behajthatók!
A növényvédelmi hatóságnak növény-

védelmi bírságot kell kiszabni azzal szem-
ben, aki a Tv. 5. § (3) bekezdésében elõírt
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A
növényvédelmi bírság tételes mértékérõl

szóló 187/2006. IX. 5.) Korm. rendelet 2. §
értelmében a bírság alapja a károsítóval
fertõzött terület mérete, a mértéke belterü-
leten 20.000 Ft-tól 750.000 Ft-ig, külterü-
leten 20.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedõ
összeg.
A gyomnövénnyel fertõzött területek

felderítése érdekében a lakosság segítségét
kérem.
Aparlagfûvel borított területeket szemé-

lyesen a Polgármesteri Hivatal hatósági
csoportjánál vagy az 551-067 telefonszá-
mon lehet bejelenteni.
Köszönöm együttmûködésüket.

Józan Judit jegyzõ

GYÛJTSÜNK
PARLAGFÜVET!
Július 1-tõl augusztus 31-ig

Kunszentmiklós Város Önkormányzata
parlagfûmentesítési akciót szervez.
Mindannyiunk kötelessége a parlagfû ir-

tása, ami köztudottan allergiás megbetege-
dést okozhat.

Akciónk keretében aki 50 db gyökeres
parlagfüvet összekötegelve a gyûjtõhelyre
eljuttat, 1 db sorsjegyet kap.
A parlagfûgyûjtésben részt vevõk közül

az öt legtöbb parlagfüvet gyûjtõ személy
értékes tárgynyereményben részesül, a
többiek tárgynyeremény sorsoláson vesz-
nek részt.
Az át nem vett nyeremények listáját a

Polgármesteri Hivatal folyosóján lévõ hir-
detõtáblán lehet megtekinteni, a nyertesek
a hivatalban a sorsjegy bemutatása ellené-
ben vehetik át a nyereményt.
A parlagfûmentesítési akció 2007. július

1-tõl augusztus 31-ig tart.
A parlagfûátvétel minden munkanapon

10 órától 16 óráig a KÉSZ Kht. Kossuth
Lajos u. 54. szám alatti telephelyén törté-
nik. Az elsõ átvételi nap 2007. július 2. hét-
fõ, az utolsó 2007. augusztus 31. péntek.
A díjak átadása és a sorsolás a Szent-

miklósi Napok keretében történik, melyrõl
tájékoztatást a Szentmiklósi Napok prog-
ramfüzetében kaphatnak.

Hogyan ismerjük fel a parlagfüvet?
Az egyéves növény 20-150 cm magas,

felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó te-
rebélyes növény.A levelek színe sötétzöld.
A porzós virágok a hajtások csúcsán talál-
hatók, egy virágzatban 15-35 halványsárga
virág van, a lecsüngõ sárga virágok apró
csészékre hasonlítanak.

JELLEGZETESLELÕHELYEI:
Szántóföldeken, külterületi utak mellett,

parlagterületeken, rendezetlen építési terü-
leten, elhanyagolt kertekben, belterületi
utak szélén is megtalálható.
Mindannyian aktívan vegyünk részt a

parlagfûmentesítésben.

Kunszentmiklós Város
Önkormányzata

��PPAARRLLAAGGFFÛÛMMEENNTTEESS HHÁÁZZ 22000077��!!
Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete a 2007. évre parlagfûmentesítési programot szervezett. Ennek

keretében �Parlagfûmentes Ház 2007.� feliratú matricákat bocsátottak ki. Városunk lakói a Polgármes-
teri Hivatal hatósági csoportjánál személyesen igényelhetnek matricát, és a postaládájukra ragaszt-
hatják, amennyiben udvaruk és az elõtte lévõ terület parlagfûmentes.
Kérem a lakosságot az akcióban velünk való együttmûködésre mindannyiunk egészségének megõrzése

érdekében.
JJóózzaann JJuuddiitt jjeeggyyzzõõ
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Abizottság június 13-án tartott ülésén elhangzott Horváth Erika az
Áldozatvédelmi Iroda referensének beszámolója a 2006. május
óta mûködõ iroda eddig végzett tevékenységérõl. A tájékoztató-
ban elhangzott, hogy az áldozatvédelmi referensnekMayer József
alezredes úr, kapitányságvezetõ õt jelölte ki, azonban e tevékeny-
séget csupán koordinálja, mert kollegái e témában is teljeskörûen
tájékozottak, a szükséges segítséget, felvilágosítást bárki meg tud-
ja adni az áldozattá vált személyeknek. Amegyei Igazságügyi Hi-
vatallal kiváló a kapcsolatuk, minden egyes ügyben konzultálnak,
dr. Babiczki Attila osztályvezetõvel, vagy helyettesével. Ennek
eredményeként 2006-ban 16 sértett részesült azonnali pénzügyi
segélyben, nekik összesen közel 660 000Ft-ot fizettek ki. 2007. év
májusáig már hét kérelmet továbbítottak az Igazságügyi Hivatal
felé. A sértettek minden esetben megkapták az azonnali pénzügyi
segélyt.
Az Iroda természetesen nem csupán a bûncselekmény áldozataivá
vált személyek pénzügyi segítségébenmûködik közre. Számtalan-
szor keresik fel õket válófélben lévõ bántalmazott feleségek, akik
jogi tanácsot kérnek, illetve szomszédok közötti vitás ügyekben is
próbálják a hozzájuk fordulókat felvilágosításban részesíteni. Az
Áldozatvédelemmásik prioritást élvezõ területe az idõskorúak sé-
relme. Sajnos elmondható, hogy országosan emelkedõ tendenciát
mutatnak azok a lopás, csalás törvényi tényállását kimerítõ cselek-
mények, amelyeknek elsõsorban az idõskorúak a sértettjei.
Az elkövetõk általában magukat hivatalos személynek, önkor-
mányzat, vagy valamely szolgáltató munkatársának kiadva az
idõskorúaktól pénzt csalnak ki, vagy lopnak el. Ezek megelõzése
céljából amegyei fõkapitányság illetve kapitányságunk is készített
különbözõ szórólapokat, amelyekben a potenciális áldozatok fi-
gyelmét próbáljuk felhívni arra, hogyan lehet elkerülni a sértetté

válást. A tájékoztató betekintést nyújtott az Áldozatvédelmi Iroda
által végzett munkáról.
Az intézményvezetõkkel (iskolák, sportközpont) folytatott meg-
beszélés a nyári szünidõ veszélyeire való fokozott odafigyelés és
felkészülés céljából zajlott. Kérésként felmerült, hogy az uszodá-
ban a házirendet a személyzet és az úszómester a vendégekkelma-
ximálisan tartassa be.AHázirend egyébként jól látható helyen van
elhelyezve.
A nyári szünetben is rendszeresenmûködik az Ifjúságvédelmi jár-
õrszolgálat.
2007. július 3-án Mayer József rendõrkapitány úr segítségével és
közbenjárásával a kunszentmiklósi vasútállomás elõtt téren felsze-
relésre került egy újabb térfigyelõ kamera, amely a nap 24 órájá-
ban figyeli a vasútállomás épületét, és az ott parkoló gépkocsikat,
nagyban hozzájárul ezzel a vagyon és közbiztonság megõrzésé-
hez.
A bizottsági ülésenMayer József rendõrkapitány úr kérdésre vála-
szolva tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a szórakozóhelyek ellen-
õrzése folyamatos, azonban ennek nem célja a vendégek elriasztá-
sa. A Fogyasztóvédelmi Felügyelõség már megkezdte tevékeny-
ségét, próbavásárlásokat végeznek. A szórakozóhelyeket is meg
fogják látogatni. Elmondták, hogy ahol kirívó szabálytalanságok-
kal valamint 18 év alatti ittas fiatalokkal találkoznak, ott azonnal
szabálysértési eljárást kezdeményeznek.
A bizottság tisztelettel kéri a szülõket, hogy a nyári szünidõben fo-
kozottan figyeljenek gyermekeikre, hollétükre, tevékenységükre,
közlekedés, uszodalátogatás stb. vonatkozásában.

KreischMihály képviselõ
Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság elnöke

06-30-9502-599

A Bûn- és Balesetmegelõzési Bizottság hírei

Blumberg testvérvárosunk meghívására látogatást tettünk
június 7-én. A közel 50 tagú delegációt a Blumberg Baráti Kör
tagjai, a polgármester úr és három képviselõ alkotta. 12 órás
autóút után estefelé megérkeztünk, s a szokásos szeretetteljes
fogadtatásban volt részünk. A vendéglátók közös vacsorával
és elkészített szállással vártak bennünket.
A következõ napon hajókirándulást tettünk vendéglátóink-

kal a Bodeni tavon.
Szombat reggel ünnepélyesen felvontuk a magyar zászlót

Blumberg központjában és felcsendült a magyar és a német
Himnusz. Délután az újonnan elkészült blumbergi sportcsar-
nokban tréfás játékos vetélkedõk zajlottak. Az eredmény
szinte mindig döntetlennel zárult.
Este a blumbergi Molnár Galériában Bõdi Szabolcs polgár-

mester úr megnyitotta Madaras László kunszentmiklósi festõ-
mûvész kiállítását. Vacsora után hivatalos köszöntõk követ-
keztek, melyben Matthias Baumann polgármester úr örömét
fejezte ki, hogy sok fiatal érkezett Kunszentmiklósról és ez
reménységet ad a testvérvárosi kapcsolat továbbfejlõdésének.

Az est fénypontja a kunszentmiklósi néptánccsoport fellé-
pése volt, akik fergeteges mûsorukkal elkápráztatták a közön-
séget.
Vasárnap délelõtt kirándulást tettünk vendéglátóinkkal a

Fekete-erdõben. A nap további részét szabadprogram követte.
Este vacsorával zárult a nap. Hétfõn reggel búcsút vettünk
vendéglátóinktól, megköszönve a szíves fogadtatást, a sok,
gazdag programot, mellyel emlékezetessé tették ott-tartózko-
dásunkat.
Hétfõ este mindenki fáradtan, de szerencsésen hazaérkezett.
Másnap keserû szájízzel fogadtuk azokat az ünneprontó

megjegyzéseket, amelyek szerint a képviselõ-testület a nehéz
gazdasági, pénzügyi helyzet ellenére szórja a város pénzét
ilyen célra.
Nagy tisztelettel jelentjük a kedves valótlan hírek terjesztõi-

nek, hogy az útiköltséget mindenki saját maga elõre kifizette,
az utazás megkezdése elõtt, vagy saját gépkocsival utazott. Az
ezenkívül felmerült összes költséget a vendéglátóink fedezték.

Kreisch Mihály képviselõ

Látogatás Blumbergben
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Kérem, hogy amellékelten fel-
sorolt személyek a Víziközmû
Társulat munkájának segítése
érdekében adategyeztetés cél-
jából szíveskedjenek személye-
sen felkeresni ügyfélfogadási
idõben Vilmek Attiáné ügyin-
tézõt Kunszentmiklós, Dam-
janich u. 10. (elõzetes idõpont-
egyeztetés: 06-70/387-0828)

Dobrai György
Dr. Patakiné Kósa Hajnalka
Gajdácsi Ágnes
Horváth Józsefné
Horváth László
Kiss Pálné
Kónya István
Páli Sándor
Rácz János
Rusznyák Éva Julianna
Sári Pál
Szabó Lajosné
Szõke Imre
Szûcs Lajosné
Takács Levente Tamás
Tekes Lászlóné
Tóth Lajos
Törõcsik Ernõné
Törõcsik Ernõ
Zátrok Pálné
Zsohár Andrásné
Döme Béla
Gere Attila
Mészárosné Baski Irén
Mezõ Róbert
Mikulesz Jánosné
Szûcsné Zsigmond Edit
Bangó Józsefné
Duzmath Lajos
Geréné Garai Judit
Hepp Istvánné
Horváth Éva
Papp András
Kamarásiné Kelló Julianna
Németh Ilona
Gyurgyik Károly
Klinkó Attiláné
Józan Ágnes
Kocsis Jánosné
Németh Sándorné
Szabóné Törõcsik Andrea
Vass Sándorné
Vass Imréné
Zátrok Istvánné
Antal Zoltán

Ájpli Mihályné
Ájpli Veronika
Bernáth Gábor
Hajdú Ignác
Horváth Bálint
Mezei Józsefné
Nyul János
Patai Péterné
Perszki Károly
Petrik Gábor
Rácz Istvánné
Siroki Antalné
Somogyi Sándor
Szabó István
Szappanos Antal
Szõkéné Pál Éva
Táboriné Sóbujtó Klára
Takács Imre
Takács Sándorné
Tihany János
Török Istvánné
Warga Éva
Zellei Lajos
Zugor László Géza
Kulisics Jánosné
Komlósdi Lászlóné
Kerepesi Éva
Váli Valéria Terézia
Fábián Erika
Bakó Imre
Bukodi Ferencné
Kecskés Sándor
Király Sándorné
Lovas Imréné
Makai Istvánné
Mészáros István Gyuláné
Rácz Pálné
Tóth Sándor
Horváthné Gulyás Erzsébet
Petrovics Péter
Tóthné Böjthe Ibolya
Budai Sándorné
Felkert-Vér Katalin
Halasi Krisztián
Kiss Erika
Patai István
Ripka Mátyásné
Sebestyén Sándor
Árok Ferenc
Forróné Baranya Piroska
Kovács Tibor
Kovács György
Páli Tamás
Rideg Imre
Csereklei Imréné
Sós Jolán Magdolna

Baki János
Csabai Ildikó
Hontiné Balog Éva
Jóború Kunstár László
Jóriné Kálomista Márta
Mezei István
Szatmári Tamásné
Bárány Istvánné
Bebõk András
Bukovics István
Czégány Józsefné
Herczeg Mihályné
Hingyi János
Hingyi János id.
Hingyi László
Nagy László
Nagy Károlyné
Soós Ferenc
Szappanos Imréné
Szûcs László Józsefné
Tóth László
Vass Imréné
Bakó Ida
Bálint Olga Ibolya
Czabarka Péter
Édenné Nyírádi Mária
Farkas Józsefné
Forró József Imréné
Horváth József
Kaczmarik István
Kanyó József Gáborné
Kárpáti Zoltán
Kiss Józsefné
Látó Lajos
Pátyi Sándor
Péntek József
Sárkány Tibor
Szabó József
Szappanos Jónásné
Virányi Tamás
Czigler Istvánné
Bukodi Ferenc
Komlósdi Gábor
Mihálovics Gyula
Ráfli Erika Ildikó
Szamosközi Mónika
Tóth Péter
Bálint Ignácné
Fórizs Antalné
Gyõriné Varga Eszter
Horváthné Gyalus Mónika
Kanyik Zsigmond
Tenke András
Faragó Edit
Janovics Ferenc
Kecskés László

Kocsisné Szórádi Márta Éva
Kovács Jánosné
Márkus Károly
Mikusné Honti Éva
Szécsi Lászlóné
Szijártó János
Szõke Jánosné
Alföldi Attiláné
Baráth Sándor József
Bobek Jánosné
Bognár Istvánné
Buzinkay Zsuzsanna
Illyés László
Kévés Sándorné
Kévés István
Knipfel Zoltán
Matics Gáborné
Csapó Sándor Gézáné
Kaldenekkel Györgyné
Kiss Istvánné
Kocsis Mihály
Kovács Gábor
Mazán Györgyné
Molnárné Brezsák Erika
Móricz Mihály
Móricz Mihály Józsefné
Németh Gáborné
Szûcs János
Tassi Gáborné
Erdõs József
Adonyiné Zsigár Zsuzsanna
Ájpliné Raboczki Andrea
Bajnócziné Molnár Andrea
Balogh Imre András
Balogh János
Bognár László
Bóna Imre
Csankovszki János
Csombók Béláné
Dr. Kalló P. F. András
Duzmath László
Farkas Ervin
Fórizs Ferenc
Forróné Berta Mária
Hörömpõ Gábor
Hunti Sándor
Imre István
Józan László
Józanné Sipos Etelka
Juhász Nándor
Juhász Lászlóné
Juhász Csabáné
Kaszala Imre
Kiss Mónika
Kiss Mihály Andrásné
Kocsis László
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Kohan Mihály
Kopin Vaszil Mihajlovicsné
Kovács József
Kökényné Bódi Erika
Krizsán Zoltánné
Magyar Mihályné
Matics Sándor
Mazán Anikó
Mészáros Csaba
Mészáros István
Mezõ Imre
Mezõ Imréné
Mikus Lászlóné
Müllner Imréné
Nagy László
Nagy László
Nyáriné Rupa Valéria
Orgován Józsefné
Pál Gyula Jenõ
Petõ Péterné
Petrik József Mihályné
Rupa Gyula
Rapcsák Zoltánné
Rokolya Attiláné
Rupa Tiborné

Rupa Attiláné
Rupa Béla
Somodi Judit
Somodi István
Somorjai János
Szabó István
Szabó János
Szabó Gábor
Szappanos Imréné
Szekeres Andrásné
Szombati József
Szórádi József
Szórádi Éva
Szõke Károly
Szûcs Lajos László
Takács Zoltán
Tóth Zsolt
Tóth Zsolt
Tóth Imre
Tóth Sándor
Tóthné Õri Éva
Turzainé Kovács Katalin
Vajda Tiborné
Zsigmond Istvánné
Szomora Lászlóné

Balogh Benedek
Czigler István
Baráth Gyula
Berényi Józsefné
Berkiné Nagy Erika
Doleszák Lászlóné
Erdei Ágnes
Horváth Lajos Károly
Jáger Antalné
Janovics László
Kurdi János
Ludvig László
Mezõ Eszter
Pap Ferencné
Pappné Torma Marianna
Schönfeld Tibor
Tabajdi János
Varga Attiláné
Vass Attila
Papp Sándor László
Márkusné

Szappanos Klára Piroska
Gecze Zoltán
Kabai Eszter
Rubes József

Tóth Sándor
Vass Tamás
Bangó Zoltánné

VíziközmûTársulat
ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8.00�12.00
Kedd: 8.00�12.00
Csütörtök: 8.00�12.00

és 13.00�17.30

Kihelyezett
ügyfélfogadási idõk:

Tasskertes, általános iskola:
augusztus 8., szeptember 5.,
október 3., november 7.,
december 5.

Sáma: augusztus 7., szep-
tember 4., október 2., no-
vember 6., december 4.

Fülembe jutott, hogy városunkban néhány ember folyama-
tosan � annak ellenére, hogy egyiküket személyesen is tájékoz-
tattam azok hamisságáról � téves információkat terjeszt az
önkormányzat mûködésével kapcsolatban. Kötelességemnek
érzem, hogy a Tisztelt Lakossággal, lapunk olvasóival
megosszam a valódi tényeket.

1. számú rémhír: �a városvezetés eladta Dunavecsének az
okmányirodát� � Ezzel kapcsolatban az igazság az, hogy a
képviselõ-testület 2005. február 24-én együttmûködési megál-
lapodást írt alá a dunavecsei önkormányzattal és a Belügyminisz-
térium illetékes hivatalával arra vonatkozóan, hogy a kunszent-
miklósi okmányiroda kihelyezett ügyfélfogadást tart Dunavecsén
a Polgármesteri Hivatalban. A két város jó együttmûködésének
köszönhetõen így a dunavecsei lakosoknak nem kell elutazniuk,
mégis igénybe vehetik a kunszentmiklósi okmányiroda szolgál-
tatásait. Különösen kedvezõ ez a lehetõség a mozgáskorlátozottak
számára, akik parkolási igazolványát is az okmányiroda készíti. A
kihelyezett ügyfélfogadás minden költségét megtéríti Dunavecse
Város Önkormányzata.

2. számú rémhír: �lebetonozzák a központot� � Valójában nagy-
szabású terveket készíttetett az önkormányzat a városközpont
rehabilitációjára, amelyek � a kertészeti és utcabútorzatra vonat-
kozó terv kivételével � már rendelkezésre állnak. A tervezés apro-
pója, hogy városunk központja megfeleljen a kor igényeinek,
méltó legyen az itt található patinás, régi épületek színvonalához.
Figyelembe vettük, hogy a rendszerváltás óta megnövekedett a

jármûforgalom, az üzletek száma. Ennek következtében kulturált
megoldást kell találni a zsúfoltság enyhítésére, ami nem csak a jár-
mûvel közlekedõk, hanem a gyalogosok számára is elenged-
hetetlen. Civilizált városközpont elképzelhetetlen modern, zárt
csapadékvízelvezetõ rendszer nélkül. A látképet csúfító zsúfolt
légvezeték-rengeteg eltüntetése is kiemelt célja volt a tervezésnek.
Helyébe a kiskunsági milliõbe illõ kandellábereket (pásztorbot)
terveztettünk. A tervezés központi témája egy közösségi tér
kialakítása volt városunk szívében, hiszen gondoltunk például az
itt ünnepelõ lakodalmasokra, a napmint nap itt találkozó idõsekre.
Ami szép, azt láttatni kell!
A tervek megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatalban. Szívesen
állunk a kétkedõk rendelkezésére.

3. számú tévhír: �ha már eladta a városvezetés a Tesco-nak a
telket, miért nem kötött szerzõdést, hogy kunszentmiklósi vál-
lalkozóval építesse fel?!� � Az épülõ áruháznak helyt adó telket
nem az önkormányzattól, hanem magánszemélyektõl vásárolta
meg a vállalat, ezért a városvezetés semmiképpen nem volt ilyen
szempontból alku pozícióban. Tudomásom szerint azonban több
kunszentmiklósi vállalkozó is közremûködik a Tesco áruház
építésénél.

Remélem, hogy sikerült eloszlatnom néhány terjengõ rémhírt.
Amennyiben bármi kérdésük van az önkormányzat mûködésével
kapcsolatban, magam és a kollégáim is állunk rendelkezésükre.

Józan Judit

TÉVHÍREK, RÉMHÍREK�
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Az InternetMindenkié Pályázat!
Minden pályázat nyer.Mindenki pályázhat.
A pályázat elsõdleges célja az, hogy honlaphoz segítse (a hon-

lap= weblap, weboldal) azokat a szervezeteket, cégeket, vállalko-
zókat, intézményeket, önkormányzatokat, alapítványokat, egyesü-
letek, magánszemélyeket, (magyarán mindenkit), akik saját web-
oldallal kívánnak jelen lenni az interneten..
A pályázat most azok számára is lehetõvé teszi az önálló

�testreszabott� weboldal birtoklását � az internetes jelenlétet �
akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel.
Ha Ön olyan cég, szervezet képviselõje, tulajdonosa, egyéni

vállalkozó, vagy magánszemély, akire illenek a fentiek, akkor a
Annie Gea Europublic'94 Bt. felvállalja, hogy ingyen elkészíti az
Ön weboldalát és 5 évig üzemelteti, a saját www.orgnet.hu rend-
szerében, cserébe a BiogreenAlapítványnak nyújtott egyszeri leg-
alább 8000 Ft-os támogatásért.
A Biogreen Alapítvány tevékenységérõl a www.biogreenfoun-

dation.org weblapon tájékozódhat.
Semmilyen egyéb felmerülõ költség nincs. Az ajánlat teljes

egészében tartalmazza a honlap elkészítését, a honlap interneten
történõ elhelyezését és üzemeltetését öt éves idõtartamra, a
www.orgnet.hu/sajátnév kiterjesztésen. Pl. ha a pályázó sövényt
árul a weblap www.orgnet.hu/soveny lesz. Ezt nyugodtan meg le-
het nyitni egybenmintaoldal is.
(A pályázónak az adatok rendelkezésre bocsájtásán kívül, gya-

korlatilag nincs dolga a weboldal elkészítésével, �beüzemelésé-
vel�, karbantartásával stb. kapcsolatban. A �sajátnév� a pályázó
nevét takarja, az orgnet-organization, szervezet, és net internet-
egy nonprofit internet cím.)
Az elkészült weblap � amely egyúttal a pályázó tulajdonába ke-

rül � az �orgnet� rendszeren a világ bármely pontjáról elérhetõ,
bárki számára, bármikormegtekinthetõ.
A weboldal a pályázó által az �orgnet� rendszerébõl bármikor

letölthetõ, onnan más helyre áthelyezhetõ, máshol is üzemeltethe-
tõ, és a letöltött weboldal tetszõlegesen átszerkeszthetõ. A pályázó
tetszõleges domain nevet irányíthat a weboldalára (saját költsé-
gén). A támogatást (8000 Ft) kérjük az alábbi számlaszámra utal-
ni. BIOGREEN ALAPÍTVÁNY, Unicredit bank Szeged,
10918001-00000015-37640004, vagy postai rózsaszínû utalvá-
nyon (csekken) a következõ, címre elküldeni: Biogreen Alapít-
vány 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 2. A támogatásokról adóigazolás
kérhetõ!
A pályázatot a következõmódon kérjük elkészíteni:

1. Kattintson a www.orgnet.hu weboldalra és onnan töltse le a pá-
lyázati útmutatót.

2. Készítse el pályázatát (amely egyúttal az Ön internetes oldalá-
nak tartalma is lesz) és nyomtassa ki.

3. A kitöltött pályázati adatlapot rögzítse floppylemezen vagy
CD-n, azokkal a képekkel együtt, amelyeket szeretne a
weboldalán megjeleníteni (az e-mailes elküldés lehetõségérõl a
biogreen@tvnetwork.hu email címen érdeklõdhet).

4. Az elõzetesen kinyomtatott pályázati adatlapot rakja bele egy
borítékba, a lemezzel vagy a CD-vel, a pályázati díj befizetését
igazoló átutalási szelvény, vagy a postai csekk másolatával
együtt! Amennyiben adóigazolást kér, egy külön lapon adja
meg adatait és adószámát.

5. Küldje el címünkre a borítékot a feldolgozás és az Önwebolda-
lának elkészítése végett. Annie Gea Europublic'94 Bt. 6781
Domaszék, Dózsa György u. 46.

6. A beérkezéstõl számított egy hónapon belülweboldala elkészül,
és az az Ön, valamint ügyfelei rendelkezésére áll.
A pályázatok feldolgozása és a weboldalak elkészítése a beér-

kezés sorrendjében történik. Az öt év üzemeltetési idõ a weblap
üzembe helyezésétõl (tehát nem a pályázat beérkezésének idejé-
tõl) értendõ. A pályázónak lehetõsége van késõbb a weboldal mó-
dosítására adatváltozás esetén, illetve az üzemelési idõ meghosz-
szabbítására, ennek feltételeirõl a Biogreen Alapítvány ügyfél-
szolgálatán érdeklõdjön.
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: 70 385 13 73

hétköznap 9�17 óráig.
A pályázattal kapcsolatos e-mail elérhetõség : Biogreen@tvnet-

work.hu
Kérjük a pályázókat, ha lehet e-mailben érdeklõdjenek. A tele-

font a Biogreen Alapítvány aktivistái veszik fel, nem mindig egy-
forma intenzitással. Ha nem sikerül elérni minket kérjük, próbálja
megmás idõpontban.
A pályázatonminden szabályosan beérkezõ pályázatot támoga-

tunk. A pályázat befogadásáról visszaigazolást nem küldünk. A
feldolgozottweblapok elérhetõsége awww.orgnet.hu oldalán jele-
nikmeg. Amennyiben a beküldött anyaga a postára adástól számí-
tott 2 hónapon belül nem jelenik meg az www.orgnet.hu rendsze-
rében, kérjük jelezze felénk,mert lehet, hogy a postai szállítás köz-
ben elveszett vagymegsérült, és nem tudjuk feldolgozni.
Kapacitásunk a pályázat keretén belül évi 10.000 weboldal el-

készítésére elég. Ha a beérkezõ pályázatok számameghaladná ezt
a menyiséget akkor az e fölötti anyagok feldolgozási ideje 3 hó-
napra nõ!

Számítógépek kiosztása
magánszemélyek részére

Szponzorunk lévén lehetõségünk nyílt nagy mennyiségû számító-
gép ingyenes kiosztására. A gépek használtak HP, Compaq,
Simens, Dell és IBM típusúak.
Teljesítményük 600, 800, 1200, 1800 MHz. 256 Mb. ram 17"

Digitális Monitor, CD vagy DVD-olvasó, floppy, billentyûzet,
egér. A gépekre alapítványunk Linux operációs rendszert telepít,
OpenOffice szövegszerkesztõvel, internet böngészõvel stb. A
gépek tökéletesen alkalmasak irodai, illetve internet feladatok
ellátására. A telepített programok jogtiszták (ingyenesen használ-
hatók).
Lehetõség van továbbá több darab HP 4000-es lézernyomtató

kiosztására, ezekre a gépekkel együtt lehet pályázni. Egy pályázó
legfeljebb két gépre, és egy nyomtatóra pályázhat.
A pályázati díj: 3000 forint támogatás, mely összeget a

BIOGREENALAPÍTVÁNY,Unicredit bank Szeged, 10918001-
00000015-37640004 számlájára kérünk átutalni.
VagyRózsaszín postai csekken aBIOGREENALAPÍTVÁNY

SzegedGáspár Zoltán. u. 2. (6723) címre feladni.
Pályázhatnak: Bárki, aki úgy érzi, hogy tud írni egy ötletes

pályázatot. A pályázók rövid bemutatkozása szükséges, hogy
miért pályáznak és mire használják a fenti eszközöket. Pályázati
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adatlap nincs. A pályázatokat és a befizetésrõl szóló igazolást, át-
utalást, postai csekket az alábbi címre kérjük postai úton elküldeni:
BIOGREEN ALAPÍTVÁNY, Szeged, Gáspár Zoltán u. 2.
(6723).
Beküldési határidõ: 2008. december 20.
Gépek kiosztása: 2008-an több alkalommal, és 2009 január-

jában.
A nyertesek kiértesítése: A pályázok a pályázat beadását köve-

tõ 60 munkanapon belül érdeklõdhetnek a biogreen@-
tvnetwork.hu email címen.
Fontos tudni!
Akik nem nyernek a pályázaton, azok részére csak a Vál-

lalkozásfejlesztõ magyar nyelvû marketing tananyag kerül, az
érdeklõdés után emailban visszapostázásra. Ennek piaci értéke is
meghaladja a regisztrációs díjat!!!!!!! A gépek elszállításáról a
nyerteseknek kell gondoskodni.
Tudnivalók a pályázatról:
Pályázati ûrlap nincs. Mindenkinek saját magának kell megfo-

galmaznia a pályázatot. A pályázatméretemaximum5oldal lehet.
Minimális méret 1 oldal. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó eddigi tevékenységét, és azt, hogy a gépeketmire szeretné hasz-
nálni.
A pályázati díj a pályázat regisztrációs költsége. Ha a pályázati

díjból befolyó összegmeghaladja a pályázat költségét, úgy a fenn-

maradó összeget a Biogreen Alapítvány könyvkiadásra, és más
pályázatok finanszírozására fordíthatja.
A pályázat benyújtása,a Biogreen pályázat elbírálási elveinek

elfogadását jelenti.
A Biogreen Alapítvány sem vallási, sem etnikai alapon nem

diszkriminál, vagy helyez elõnybe egyetlen pályázatot sem.
A pályázat elsõdleges célkitûzése, hogy minden, a Biogreen

Alapítvány számára fontos ötlet támogatást találjon. A pályázat
elbírálása nem szociális alapon történik, hanem a beérkezõ
pályázatok ötletességét díjazzuk. (pl.: Egy egyetemi tanulmá-
nyokhoz kért gép, vagy egy grafikus, vagy író által kért gép, vagy
egy vállalkozás beinditásához kért gép, vagy bármi hasonló, leg-
alább tízszeres elõnyt élvez egy szociális alapú pályázathoz ké-
pest.) Szociális alapon a http://blackpanther.hu oszt gépeket kérem
az ilyen jelegû pályázatokat hozzájuk adják be!!!!!!!
Amúgy kíváncsian várjuk a pályázatokat, a postagalamb

adminisztrálástól, a lottó szám generálásig minden jöhet. Tényleg
az ötletet fogjuk díjazni. Fogalmunk sincs milyen pályázatokat
fogunk kapni, nagyon szeretnénk ha lenne benne egy két olyan
ötlet amit, anyagiakkal is támogathatunk.
Nagyon reméljük a pályázat nem merül ki abban, hogy a gépe-

ket szétosszuk pár pályázó egyetemista között, hanem szélesebb
lesz a pályázók tábora, és változatosabb a témamint a gépet kérek
a diplomamunkához dolog.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot Kunszentmiklóson a háziorvosok
nyári szabadságáról és a helyettesítésekrõl:

DR. SZILÁGYILÁSZLÓ szabadság: 2007. 07. 11-tõl 07. 27-ig
Helyettesíti: Dr. Dénes Zsolt: hétfõ, szerda 13.30�19.00
Dr. Völgyes Attila rendelõjében kedd, csütörtök 7.00�12.00
Dr. TörökKatalin: kedd, szerda, péntek délelõtt
Szalkszentmárton hétfõ, csütörtök délután

DR.VÖLGYESATTILA szabadság: 2007.07.20-tól 07.30-ig
Helyettesíti: Dr. Szûts Tünde: hétfõtõl péntekig 7.30�9.30
Dr. Völgyes Attila rendelõjében

DR. SÖRÖSLÁSZLÓ szabadság: 2007.06.20-tól 07.08-ig
Helyettesíti: Dr. Róna István hétfõtõl péntekig 8.00�12.00
Saját rendelõjében

DR. BULÁTHZSUZSANNA szabadság:
2007. 08. 06-tól 08.15-ig és 2007. 08. 24-tõl 08. 31-ig

Helyettesíti: Dr. Bardóczi Emma 10.00�12.00
Kossuth L. u. 7.

DR.RÓNA ISTVÁN szabadság: 2007. 08. 06-tól 08. 15-ig és
2007. 08. 22-tõl 08. 31-ig

Helyettesíti: Dr. Sörös László 8.00�12.00 Lakótelepi rendelõ

DR. LEBOVICSVALÉRIA szabadság: 2007. 08. 06-tól 08. 20-ig
Helyettesíti: Dr. Tóth Gyula Baki Endre utcai rendelõ

DR.KOVÁCSZSUZSANNA szabads.: 2007. 08. 01-tõl 08. 20-ig
Helyettesíti: Dr. Szakály Ilona Szász Károly utcai rendelõ

DR.DÉNESZSOLT szabadság: 2007. 08. 01-tõl 08. 20-ig
Helyettesíti: Dr. Szilágyi László hétfõ, szerda 7.00�12.00
Kossuth Lajos utcai rendelõ csütörtök, péntek 13.30�19.00

FOGATHAJTÓ VERSENY július 28.
Kunszentmiklós Város Önkormányzata és a lovassportot

kedvelõ lakosai meghívják Önt és családját a 2007 július 28-án
tartandó Fogathajtó versenyre

A verseny helyszíne: Vásártér. A verseny célja: Lovassport nép-
szerûsítése, turizmus fellendítése.
Nevezés: 2007. július 28. de. 9 óráig. Nevezési díj: 2000 Ft.
A versenyre jelentkezni lehet a helyszínen ill. elõzetesen a követke-
zõ telefonszámon: 06/30 4265-777 (Mészáros Tibor).
Elõzetes egyeztetés alapján a szervezõk a lovak részére szálastakar-
mányt, a versenyzõk és segédhajtók részére ebédet biztosítanak.

Díjazás: Az elsõ 3 helyezettet serleggel jutalmazzuk. Pályabíró:
Virágh Mihály. A versenyt a Nemzetközi Lovasszövetség Fogathaj-
tó Szabályzatában foglaltak szerint bonyolítjuk. A verseny ideje
alatt elsõsegélynyújtást biztosítunk. Az esetleges balesetekért fele-
lõsséget nem vállalunk!
A rendezvény fõvédnöke: Kunszentmiklós Város Önkormányzata

PROGRAM:
7.30 � Fogatok és versenyzõk érkezése
9.00 � Pályabemutató
10.00 � Akadályhajtás

VD ÁMK néptánccsoportjának bemutatója
12.00 � Ebéd + zene

Mészáros testvérek bemutatója
13.00 � Pályabemutató

Hagyományõrzõ Néptáccsoport bemutatója
14.00 � Vadászhajtás

Mészáros testvérek bemutatója
16.00 � Eredményhirdetés, tiszteletkör
17.00 � Tombolasorsolás
Fõtámogatónk: Kunszentmiklós Város Önkormányzata
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Karcagi sikerek
A Nagykunság egyik meghatározó te-

lepülése Karcag városa. Évek óta baráti
és gyümölcsözõ kapcsolatunk új fejezet-
hez érkezett. Június 30-án a karcagi bir-
kafõzõ versenyen csapatunk óriási sikert
aratott. A Kévés Sándor, Mitró Tibor,
Lesi Árpád, Ambruzs Attila, Bábel Pé-
ter és Bõdi Szabolcs alkotta csapat az
alábbi helyezéseket érte el.
A kazah nagykövet különdíját, szemé-

lyes elismerését nyerte a Kévés Sándor
által fõzött kiváló birkaétel. Ez a társa-
dalmi zsûri által jutalmazott legelõke-
lõbb kategória. A szakmai zsûri arany és
ezüst érmét nyerte el Mitró Tibor. (A
csapat többi tagja a szakértõ kóstolás,
lelkes PR-munka és a taktikai utasítások
adása tekintetében volt a csapat értékes
része). Ezúton gratulálunk a két fõzõ-
mesternek, Kévés Sándornak és Mitró
Tibornak, hogy városunk jó hírnevét to-
vább öregbítették.
A neves versenyen egyébként 180

bográcsból érték el ezt a rendkívüli jó
eredményt.

Bõdi Szabolcs polgármester

FELHÍVÁS
ÉrtesítjükKunszentmiklós lakosságát, hogy a lomtalanítási

akciónkat az alábbi részletezés szerint folytatjuk le:

A lomtalanításmenetrendje:
2007. augusztus 04-én szombaton
Tasskertestõl Kecskeméti útig,

2007. augusztus 05-én vasárnap a
Kecskeméti úttól a Szécsi telepig.

Az akció minden feleslegessé vált tárgyra, limlomra, vasra,
papírra kiterjed. Nem vonatkozik viszont építési törmelékre,
háztartási hulladékra és trágyára.

Kérjük, hogy a lomtalanítás napján délelõtt 9 óráig szíves-
kedjenek kihelyezni az elszállítandó hulladékot az útpadkára,
kiválogatva a vasat. A fanyesedéket össze kell kötni.

Akihelyezett tárgyak elszállítása ingyenes.
Kérjük a lakosság szíves együttmûködését.

Kunszentmiklós, 2007. június 7.
Mátrai Antal ügyvezetõ igazgató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a nyári
idõszakban azÁLLATORVOSOK

akövetkezõk szerint tartanak ügyeletet:

Július 14-15: Dr. Fodor László, Kunadacs
tel.: 06-20/417-01-35 vagy 76/558-070

Július 21-22: Dr. Szalay Tibor, Kunszentmiklós
tel.: 0630/945-16-83 vagy 76/550-060

Július 28-29: Dr. Bálint Tibor, Szabadszállás
tel.: 06-30/913-38-06 vagy 76/353-002

Augusztus 4-5: Dr. Fodor László, Kunadacs
Augusztus 11-12: Dr. Bálint Tibor, Szabadszállás
Augusztus 18-20: Dr. Szalay Tibor, Kunszentmiklós
Augusztus 25-26: Dr. Kalló P. F. András, Kunszentmiklós

tel.: 06-30/219-73-71

Az ügyeleti idõ péntek délután
16 órától szombat reggel 8 óráig tart.

A hétköznapi készenléti ügyelet minden nap 16 órától
reggel 8 óráig tart. Készenléti ügyeletet mindig

az az orvos tart, aki elõzõ hétvégén ügyeletes volt.

Kunszentmiklósi
Hagyományõrzõk a fõvárosban

A Kunszentmiklósi Hagyományõrzõk július 1-jén fergeteges mûsorral lepték meg a
tatárszentgyörgyi falunap lelkes közönségét. Nem a tikkasztó hõség eredményezte a forró
sikert, hanem a remekül összeválogatott táncok sora. Néhány órával késõbb a fõvárosi
Pataki FerencMûvelõdési Központ közönsége nézhette ámulattal az Erkel operából jólis-
mert Palotást. AVolt Egyszer Egy Erzsébet Díj címû fantasztikus szereplõgárdával meg-
hirdetett mûsorban elsõnek Psota Irén énekelt egy sanzont.
A jótékonysági est házigazdája Nagy-Bandó András volt, az ötlet gazdája pedig

Huszák Zsóka dzsesszénekesnõ. Görgei Gábor volt kultuszminiszter emlékezett meg
Spéter Erzsébetrõl, s az általa alakított díjról. A folytatásban egymást érték a rendkívüli
személyiségek. Mikó Istvántól, Esztergályos Cecílián át a Defekt Duó, Bodrogi Gyula,
NádasGyörgy,MarkosGyörgy egymás után sorjáztak rendkívüli fegyelemmel.Megszó-
lalt Czeizel Endre is, s láthattuk Palotás Jánost, a 90-es évek nagy felfedezettjét.
Az est két fénypontját Halász Judit ésMaksa Zoltán jelentette. Az elõbbi RadnótiMik-

lós Ikrek hava önéletrajzi regényébõl mondott el hosszabb részletet, katartikus élményt
okozva a nagyszámú közönségnek. Maksa Zoltán pedig az ivartalanított Szeszélyes Év-
szakok �híradósa� fergeteges humorából csillantott. Az ötletgazda, Huszák Zsóka három
fantasztikus dzsesszdarabbal, míg Szakcsi Lakatos egy improvizációval lepte meg a kö-
zönséget. A felejthetetlen háromórás sztárparádét a Kunszentmiklósi Hagyományõrzõk
zárták egy csárdás összeállítással. A hosszú ideig zengõ vastaps egyaránt dicsérte a szer-
vezõt, Huszák Zsókát, a szereplõket, s nem utolsó sorban Izsák Zoltán tízfõs táncegyüt-
tesét. A fõváros e jeles eseményérõl több tévés társaság készített felvételt. (RTL Klub,
Duna TV). Köszönjük a táncosoknak, hogyKunszentmiklóst �hírbe hozták�. További si-
keres felkészülést és szereplést kívánunk.


