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2007. október 4. szám Ingyenes

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja

Ami ügyünk

Kábeltévé és Internet
A várva várt beruházás minél gördülékenyebb lebonyolítása

érdekében felhívjuk az érdeklõdõk szíves figyelmét arra, hogy
él már a 1276-os díjmentesen hívható telefonszám. Azok a sze-
mélyek, akik szeretnék a kábeltelevízió, illetve a nagysebességû
Internet vagy mindkettõ szolgáltatását igénybe venni, kérjük
mielõbb hívják a 1276-os telefonszámot.
Azokban az utcákban kezdõdik majd el elõször a hálózat ki-

építése, ahonnan a legtöbben jelezték a rácsatlakozási szándé-
kukat. Ezért valamennyiünknek rendkívül fontos az, hogy be-
széljünk szomszédainkkal, ismerõseinkkel, hogy minél hama-
rabb jelezzék a csatlakozási szándékukat. A szolgáltató szándé-
ka szerint legkésõbb november közepéig szeretné a beruházást
befejezni. Mivel az idõjárási viszonyok kedvezõek, így az épí-
tés gyorsan folyhat az Önök szíves közremûködése függvényé-
ben.
A rendszer bekapcsolódik majd a kistérségi hálózatba is, így

annak minden elõnyét élvezhetjük. A város rendelkezésére áll
egy szabad csatorna, ahol a helyi híreket, illetve a képújságot
sugározhatjuk majd. Ezt egyetlen más szolgáltató nem tudja ga-
rantálni.

Októberi jeles napok
Október 6-án a nemzeti gyásznapon a református öregteme-

tõben méltó módon hajtott fejet a város a 48-49-es hõsök és
Virágh Gedeon Kunszentmiklós szülötte elõtt. Az aradi várbör-
tönbõl utolsónak szabaduló nádor huszár ihletõje volt Jókai A
kõszívû ember fiai regényének, Baradlay Richárd alakját
Virágh Gedeon hõstette inspirálta. A fõvárosban elhunyt nádor
huszár õrnagyot leforrasztott cin koporsóban hozták haza Kun-
szentmiklósra, s így helyezték végsõ nyugalomra. A református
egyház jelentõs áldozatot vállalt annak érdekében, hogy méltó
síremlék õrizze hõsiességét.
A tavaszi sírfeltárás alkalmából meggyõzõdhettünk arról,

egyszersmind lezárhattuk a vitát, hogy Virágh Gedeon földi
maradványai valóban a Virágh sírban található. Dinyés László
mûvészi tökéletességgel megfaragott márványszarkofágja mél-
tó Virágh Gedeon emlékéhez. Külön öröm volt a névadó elõtt
tisztelgõ fiatalok ünnepi mûsora.

Visszatekintõ
Még frissek a Szentmiklósi Napok örömteli élményei, s bár a

Bakér Mentében két teljes oldalon szembesülhettünk az öröm-
ünnep eseményeiben, a polgármesteri értékelés kicsit hosszabb-
ra sikeredett, mint amennyi hely a rendelkezésre állt. Talán így

hangsúlyosabb lesz a köszönet, ami terjedelmi okokból kima-
radt a cikkbõl, hiszen a szervezõk áldozatos munkáját a hivata-
los újságunkban újfent megköszönjük.
Elsõsorban Vassné Kelemen Ágnesnek, aki az általa vezetett

bizottságot szervezetten mozgatta, s a közel egy éves felkészü-
lési idõ után nagyszerû ünnepet biztosított a város lakóinak. Sok
erõt és türelmet kívánunk a következõ ünnepsorozat szervezésé-
hez és hasonlóan jó segítõket a munka végrehajtásában.
Nemcsak a helyi sajtó és rádió értékelte a Szentmiklósi Napo-

kat, hanem egész oldalon számolt be a Petõfi Népe, amely mint-
egy 60 ezer példányban jelenik meg. Ugyancsak tudósított a
Magyar Demokrata címû országos hetilap, az Aranytarsoly cí-
mû folyóirat. Az eseményrõl olvashatnak az Alföldi Lapok Ka-
lendáriumában, s szeptember 26-án a Lánchíd Rádió adásában
beszélt Kunszentmiklósról. A vecsési kábeltelevízió, a Plusz 29
önálló blokkban foglalkozik a Szentmiklósi Napokkal.

Csatornázás
Reményeink szerint jelentõs fordulat állt be a szennyvízcsa-

torna bõvítés és szennyvíz telep rehabilitációja ügyében. Egy
alapítvány megkeresésére pályázatot nyújtottunk be, nagyon bí-
zunk abban, hogy az évek óta szervezett és finomított pályázati
anyagunk végre célba ér. Ennek az a fontos üzenete, hogy belát-
ható távolságba került a csatorna beruházás, annak örömeivel és
anyagi terheivel egyetemben. Nagyon fontos, hogy azok a sze-
mélyek, akik Ltp-s szerzõdést kötöttek és valamilyen okból
hosszabb-rövidebb idõ óta nem fizetik a hozzájárulást, igyekez-
zenek rendezni az elmaradást. Ez az elõtakarékosság ugyanis
nemcsak az adott személyek csatornarákötési terheit hivatott át-
vállalni, hanem az önrész biztosításához a város ennek arányá-
ban vehet majd fel hitelt. Kérjük tehát, rendezzék elmaradásai-
kat, hiszenmintegy ötven fõ tartósan elmaradt a részletek fizeté-
sével, s ez nekünk havi 750 ezer forint plusz terhet jelent.

Új iskola
Évek óta jelentõs tanteremhiánnyal küzd a Virágh Gedeon

Szakközép és Szakiskola. 2003-ban ezért döntöttünk úgy, hogy
egy 16 tantermes új iskola megépítésére pályázunk. Az elvoná-
sok már akkor is jelentõsen sújtották a közoktatást, így a pálya-
mûvet forráshiányra hivatkozva elutasították. Most újra kísérle-
tet teszünk arra, hogy a 7000 milliárdos forrásból szerezzünk
500 millió forintot az új iskola megépítéséhez.

Ipari Park
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy az Ipari Park többségi

�A ti béketûrésetek által nyeritek meg lelketeket.� Lukács 21/19



2

tulajdonát visszavásárolja. Két nyomós okunk volt erre. A
Leader pályázatban remény nyílt arra, hogy egy öko juhvágóhíd
az Ipari Parkban épül majd fel, a kistérség polgármesterei egy-
hangúan döntöttek errõl. A másik fontos tényezõ, hogy a Ritmo
Kft. elkezdte az Olaszországban készült terveinekmagyarorszá-
gi adaptációját. Egy tervezõi munkaszervezet áll fel annak érde-
kében, hogy egy hónapon belül beadható tervek álljanak az
olasz textilipari cég rendelkezésére. A hatvan napos bírálati sza-
kasz lezártával tehát márciusban kezdõdhetnek meg a kiviteli
munkák és indulhat még ebben az évben a termelés.
Ezúton tolmácsolom Paolo Ricuperati úr kérését, hogy jelent-

kezzenek varrónõk betanulási és munkavégzési célból, hiszen a
gyártás folyamatosan zajlik majd a kunszentmiklósi üzem teljes
kapacitású termeléséig. Várjuk tehát azoknak a varrónõknek a
jelentkezését, akik munkába szeretnének állni, és varrónõi ké-
pesítéssel rendelkeznek.

Tesco
A rémhírek színes palettájáról lassan kikopik a Tesco beruhá-

zás. Már látjuk, hogy készen van, az út is bevezet, és a kerékpár
út is teljes hosszában elkészült. A terep szépen rendezett, a par-
kolóban nõnek a fák, s a polcok is roskadásig tele vannak. A
jogszabályi feltételeknek mindenben eleget tett a Tesco, ezért
hivatalunk mintegy tíz napja kiadta a használatba vételi enge-
délyt. A jogerõre emelkedés 15 napja alatt azonban várhatólag
érkezik egy fellebbezés, mivel az elektromos hálózat tervezése-
kor, valamit a kivitelezés során súlyos hibákat követtek el. Ezért
a Tesco arra vár, hogy a kivitelezõ kijavítsa a hibát, s a haszná-
latba vételi engedélyre rákerüljön a szomszéd beleegyezõ alá-
írása.

CBA, a Kenyérbolt helyén
Rövidesen eltûnik az a lapostetejû vasbeton épület, amelyet

évtizedeken át csak Kenyérboltként emlegettünk. A telek tulaj-
donosa a használaton kívüli régi bitumenes pályát is megvásá-
rolta abból a célból, hogy egy minden igénynek megfelelõ CBA
áruházat építsen, illetve a nyitvatartási idõn kívül a város szá-
mára egy nagy parkolót építsen. A befolyt összegbõl az önkor-
mányzat jelentõs összeget különített el arra a célra, hogy a kor-
szerûtlen bitumenpálya helyett gumitéglás kézilabda pályát
építsen. Ez gyakorlatilag kiküszöböli a súrlódásos, égéses sérü-
léseket és sokkal kevésbé koptatja a pályán játszók izületeit.

Radon vizsgálat
Ma még kevesen tudják, hogy a nukleáris sugárzás lebomlá-

sának folyamatában radon gáz is keletkezik. Ez a nemesgáz fe-
lelõs a különbözõ légúti daganatok kialakulásáért. Dr. Szabó

Csaba professzor úr és tanítványai ezt megelõzendõ szeptember
közepén megjelentek mûszereikkel, s a város különbözõ pontja-
in mintákat vettek radon vizsgálat céljából. Bízunk abban, hogy
olyan alacsony értékeket mértek, ami nem igényel majd hatósá-
gi beavatkozást.

Elnyert pályázatok
A Leader programban a katolikus templom orgonájának fel-

újítására, illetve a vásártér környezetbarát átalakítására nyer-
tünk jelentõs összegeket. Mindkét felújítás, illetve átalakítás fo-
lyamatban van, bízunk abban, hogy a december 28-i határidõre
maradéktalanul eleget tudunk tenni vállalásainknak.

Tilos!
Felhívjuk a fuvarozók figyelmét, hogy az Ipari Parkba ne vi-

gyenek se szemetet, se építési törmeléket, se beton darabokat. A
tulajdonos a közelmúltban megtekintette az Ipari Parki területet
és felkért bennünket arra, hogy állapítsukmeg, kik okozták ezt a
környezeti kártételt, s gondoskodjunk annak eltakarításáról. Rö-
videsen közölni fogjuk, hogy milyen formában lehet építési tör-
meléket és betont lerakni a volt gimnáziumi sporttelep területén.

Szemétszállítás
Október elején döntött a Közép-Duna Vidéki Hulladékgaz-

dálkodási Társulás arról, hogy pályázatot nyújt be az Európai
Unióhoz. A nettó 8,5 milliárd forint összegnyi pályázott ösz-
szegbõl mintegy 90 szeméttelep rekultivációja valósulhat meg.
Fel kell készülnünk arra, hogy a szeméttelepet íly módon meg-
szüntetjük, s a konténeres, illetve hagyományos kukás háztartá-
si hulladékbegyûjtés lesz a fõ szemételhordási forma.
Az egyéni hulladékkiszállítás helyszínéül feltehetõleg a döm-

södi lerakót fogja megjelölni a társulás. Néhány hónapon belül
tehát megszûnik az a szörnyû állapot, ami a hanyagságnak, a fe-
lelõtlen vezetõi magaviseletnek és a hozzá nem értésnek követ-
keztében évek alatt kialakult. Bízunk abban, hogy a nagyrét kö-
zepén található szennyvízleürítõ ugyancsak megszûnhet, a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának következtében.

Mediterrán
Megkezdõdött a beruházás a Kossuth L. utca végén található

Mediterrán telephelyén. A gyártósor és csarnok várhatóan 2008
második felében kezdi meg próbaüzemét. A Magyarországon
forgalomba levõ cserépmennyiség kb. 20 %-át ez a telep adja
majd.

Bõdi Szabolcs polgármester

Tisztelt Lakosság!
A Szent Korona Gyógyszertár, az Egészségügyi Központ és

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
szervezésében 2007. november 9-én (pénteken) a következõ
ingyenes egészségügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe a Szent

Korona Patikában (régi gyógyszertár)
� vérnyomásmérés,
� vércukor szint ellenõrzés,
� életmód tanácsadás.
Szeretettel várunkminden kedves érdeklõdõt!

Alács Sándor, a Szociális Bizottság elnöke
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A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõ-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatko-
zó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappa-
li tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
� Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hall-
gatói.

� A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
� Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a
pályázati kiírás feltételeinek.
� Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007 szeptemberében tanul-
mányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. õszén már nem áll
fenn, úgy a 2008/2009. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben
a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2007/2008. tanév második félévére már
beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a
2008/2009. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jo-
gosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jog-
viszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás vég-
határidejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról azOktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot ki-
író települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat
a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére - kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenõrzése céljából - átadja illetõleg a pályázati forduló lezá-
rultáig maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igaz-
gatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítá-
sa és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából - a pályáza-
ti forduló lezárultáig kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatal-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.

"A" TÍPUSÚPÁLYÁZATIKIÍRÁS
Kunszentmiklós Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2008. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév második

és a 2008/2009. tanév elsõ félévére vonatkozóan
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A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti
Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási in-
tézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallga-
tói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése
alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatá-
si intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk
egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

3.A szociális rászorult aki az alábbiakat igazolni
tudja
árva vagy félárva; családjában lévõ eltartottak száma
három, vagy annál több; valamilyen betegségben
szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátá-
sát igénylõ beteg, vagy rokkant van; eltartója/szülõje
munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül;
nem részesül kollégiumi ellátásban.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõ-
sül.
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
� a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálat-
ból kizárja;

� az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetle-
nül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak in-
dokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelõ Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban ér-
tesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj
teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztön-
díj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztön-
díj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de

legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyó-
sító felsõoktatási intézményt, és az OKM Támoga-
táskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920).Az értesítési köte-
lezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles telje-
síteni az alábbi adatok változásakor:
� tanulmányok halasztása;
� tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõokta-
tási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási
forma megadásával);

� tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) válto-
zása;
� személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény
részére visszafizetni.

A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást
az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas el-
költözik a települési önkormányzat illetékességi terüle-
térõl. A települési önkormányzat ebben az esetben hatá-
rozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félév-
tõl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pá-
lyázatban nem a valóságnakmegfelelõ adatokat szolgál-
tatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az eset-
ben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást
már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõokta-
tásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.)
Korm. rendelet szolgál.

A jogviszony-igazolást a hallgató kérésére a tanul-
mányi hivatal állítja ki.Az igazolás tartalmazza:
a) felsõoktatási intézmény nevét, címét, OM azonosító-
ját;
b) a hallgató nevét, személyazonosító alapadatait, hall-

gatói azonosítóját, törzskönyvi számát;
c) annak tényét, hogy hallgató jogviszonya az igazolá-
son megjelölt tanulmányi félévben szünetel-e, és ha
igen, milyen indok alapján,

d) annak tényét, hogy a hallgató mely szako(ko)n folytat
tanulmányokat, azt milyen munkarend szerint, álla-
milag támogatott vagy költségtérítéses formában;

e) a jogviszony kezdetét és várható végét;
f) az igazolás kiadásának célját;
g) a tanulmányi hivatal illetékesének aláírását, és bé-

lyegzõlenyomatát.
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A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiata-
lok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2008/2009. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intéz-
mény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanév-
ben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
� Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rend-
védelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.

� A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bur-
sa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást kö-
vetõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév
elsõ féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév elsõ fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-
ra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támoga-
tott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jog-

viszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása � a folyósítás vég-
határidejének módosítása nélkül � teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jö-
vedelemnek számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tá-
jékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és
azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére � ki-
zárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenõrzése céljából � átadja illetõleg a pályá-
zati forduló lezárultáig maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebo-
nyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából �
a pályázati forduló lezárultáig kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgató-
ságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázás-
kor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azono-
sítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvá-
nosságra hozatalához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hiva-
talban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.

"B" TÍPUSÚPÁLYÁZATIKIÍRÁS
Kunszentmiklós Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve

ezennel kiírja a 2008. évre
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
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Apályázat kötelezõmellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelmérõl.

2. A szociális rászorult aki az alábbiakat igazolni tudja
árva vagy félárva; családjában lévõ eltartottak száma három,
vagy annál több; valamilyen betegségben szenved, rokkant,
vagy a családban folyamatos ellátását igénylõ beteg, vagy rok-
kant van; eltartója/szülõje munkanélküli, vagy öregségi nyug-
díjban részesül; nem részesül kollégiumi ellátásban.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mel-
lékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnakminõsül.
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga
bírálja el a beérkezett pályázatokat:
� a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy
formailag nemmegfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;

� az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.

Apályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nemél-
het.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról
2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bur-
sa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyó-
sítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével
köteles írásban 2008. szeptember 1-ig azOktatási ésKultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére
bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsõokta-
tási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pá-
lyázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as fel-
vételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intéz-
ménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrend-
szer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban része-
sülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályá-
zik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatiku-
san elveszti.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj fo-
lyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítá-
sát érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 na-
pon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intéz-
ményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf.
920).Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5munkanapon be-
lül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
� tanulmányok halasztása;

� tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási in-
tézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma meg-
adásával);

� tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
� személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafi-
zetni

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkor-
mányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az
együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ön-
kormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának meg-
szûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendel-
kezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak amegho-
zatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozhatómeg

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt tá-
mogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is,
ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illeté-
kességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az eset-
ben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható
hatállyal hozhatómeg

Amennyibenmegállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban
nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pá-
lyázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj el-
nyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

ABursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes té-
rítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

A jogviszony-igazolást a hallgató kérésére a tanulmányi hiva-
tal állítja ki. Az igazolás tartalmazza:
a) felsõoktatási intézmény nevét, címét, OM azonosítóját;
b) a hallgató nevét, személyazonosító alapadatait, hallgatói
azonosítóját, törzskönyvi számát;
c) annak tényét, hogy hallgató jogviszonya az igazolásonmeg-
jelölt tanulmányi félévben szünetel-e, és ha igen, milyen indok
alapján,
d) annak tényét, hogy a hallgató mely szako(ko)n folytat tanul-
mányokat, azt milyen munkarend szerint, államilag támogatott
vagy költségtérítéses formában;
e) a jogviszony kezdetét és várható végét;
f) az igazolás kiadásának célját;
g) a tanulmányi hivatal illetékesének aláírását, és bélyegzõle-
nyomatát.
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Aprogramunkmegalkotását az a tapasztalat ihlette, hogy a súlyfe-
lesleg leküzdésének szilárd elhatározása ellenére az esetek többsé-
gében nem sikerül elérni amagunk számára kitûzött célokat. Álta-
lában sikertelenséghez vezet annak a ténynek a figyelmen kívül
hagyása, hogy egyetlen módszer önmagában még nem hatékony,
eredményességhez életmódváltozásra van szükség. Ha az életmód
megváltoztatását úgy definiálhatjuk, mint több fogyókúrás mód-
szer hatékony alkalmazását, akkor programunk lényegét kapjuk.
Módszerünk lényegében az életmód egyes elemeinek átformálását
segíti. Célunk, hogy eddigi tapasztalataink alapján eredményes
programunkkal segítsük Önt az egészséges életvitel kialakításá-
ban.
Három önállóan is eredményes módszert ötvöztünk programunk-
ban:
MOZGÁS-WELLNESS-EGÉSZSÉGESTÁPLÁLKOZÁS
Az eredményesség kulcsa, hogy a testmozgás, mint alapvetõ elem
hatékonyságát növeljük meg wellness fogyókúrás módszerekkel,
mint például infraszauna, masszázs. Az aktív és passzív elemeket
kiegészíti egy tervezett táplálkozási program.

MOZGÁS
A program mozgásos része alapvetõen két lehetõséget biztosít a
résztvevõk számára. Az egyik lehetõség, heti három alkalommal
szervezett mozgásos órák formájában valósul meg. Az órák moz-
gásanyagban, és intenzitásban különbözõek. A klasszikus aerobik,
mellett olyanmozgásanyagot is tartalmaznak, amely könnyedsége
miatt kifejezetten a középkorú hölgyeknek, valamint nagy túlsúly-
lyal küszködõknek is ideális. A mozgáslehetõségek tárházát má-
sodik lehetõségként egy futópadokkal, és taposógéppel felszerelt
aerob konditerem is bõvíti. Ez a program teljes idõtartama alatt
korlátlanul a résztvevõk rendelkezésére áll. Az aerob gépek hasz-
nálatához a program elején egyénileg meghatározzuk azt a zsír-
égetéshez szükséges pulzustartományt, amely intervallumban a
résztvevõnek dolgoznia kell. Ezt aztán a résztvevõk a program ál-
tal biztosított pulzusmérõ órák segítségével maguknak kontrolál-
hatják. A foglalkozások egy naptárba szerkesztett, három hónapos
edzésterv keretében jelennekmeg, ami napi lebontásban informál-
ja a jelentkezõket a mozgásos órák idõpontjáról, típusáról. Terve-
zéskor szempont, hogy minden résztvevõnek heti min. 3 órát kell
mozognia.A részvételhez szükséges kérdõív alapján összegyûjtött
információk segítségével, egyéni edzéstervet készítünk, amelyben
maximálisan érvényesítjük az egyéni sajátosságokat.

A jelentkezõ kiindulási szintjét alapul véve meghatározzuk, hogy
milyen típusú mozgásos órákat látogathat a résztvevõ, szem elõtt
tartva a terhelés optimális elosztását.
/ pl.: Nagy túlsúly, ill. egészségi állapot alapján kiesõ mozgásos
órákat, futópad, ill. taposógép használatával helyettesítjük. / A
tervben ezen felül megjelennek a bemelegítés ismérvei is.

WELLNESS
Az eredményes fogyókúra érdekében igyekeztünk minden olyan
lehetõséget megragadni, amely hatékonyabbá teheti a testsúly
csökkenést. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a program résztve-

võinek a számukra ideális testsúly eléréséhez. Támogatónk a
Relax Kft segítségével a szauna, és masszázs is részét képzi a fo-
gyókúrának. A résztvevõk a relaxinfra berendezések használata-
kor egyszerre élvezhetik az infraszauna testsúlyt csökkentõ, és
méregtelenítõ hatását amasszázs regeneráló, lazító hatásával.
Ezen felül a kezelés hatékony aromaterápiát eredményez a relaxá-
ciót elõsegítõ és borregeneráló illóolajok felhasználásával. Awell-
ness eszközök közöttmegtalálható leszmég aRelaxMassageRol-
l, amely egy sokoldalú masszázs készülék. Kiválóan alkalmas na-
rancsbõr kezelésére, és alakformálásra is. Ezek a wellness mód-
szerek nem csupán fogyasztanak, hanem egyben biztosítják a ter-
helés utáni szükséges regenerációt. / A berendezésekrõl bõvebb
információt talál a www.relaxinfra.hu honlapon. /

TÁPLÁLKOZÁS
Eredményes fogyókúra nem létezik megfelelõ táplálkozás nélkül.
Ez nemönsanyargató diétát jelent, inkább tervszerû étrendet takar.
Minden résztvevõ táplálkozási tervet kap edzéstervemellé. Ebben
a táplálkozásra vonatkozó általános szabályok alapján összeállított
mintaétrend is megjelenik. Ezt az étrendet táplálkozástudományi
szakember segítségével, kifejezetten a Relax Fogyókúra Program
kiegészítõjeként készítettük el. A résztvevõk segítséget kapnak a
megfelelõ élelmiszerek kiválasztásához, továbbá a napi kalória
bevitel nyomon követéséhez.
Dietetikusunk elõadás és személyes konzultáció útján is segíti a
program résztvevõit.

Hatékony fogyókúra eredmények, három hónap alatt, célkitûzé-
sünk túlzásnak tûnhet�

CsatlakozzonÖn is aRelaxinfra Fogyókúra Programhoz!

Helyszín: Kunszentmiklósi Sportcsarnok
Idõpont: 2007. november 12.-2008. január 11.
Jelentkezési határidõ: 2007. november 5.
Részvételi díj: 18.000 Ft, amelymagában foglalja:
� három hónapos konditerem bérlet
� 36mozgásos óra
� 3 × 30 perc Relaxinfra X1Classic berendezés használata
� 6 × 20 perc RelaxMassage Roll használat
� edzésterv
� táplálkozási terv
Jelentkezés, és információ:
� jelentkezési lap kitöltése a helyszínen / Kunszentmiklósi sport-
csarnok/

� egyéb információ: 06 70 57 63 017

Programunk aKunszentmiklósi Önkormányzat támogatásával va-
lósul meg.

RELAXINFRAFOGYÓKÚRAPROGRAM
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Kunszentmiklós VárosÖnkormányzat
Képviselõ-testülete idén ismegemlékezik az

IdõsekVilágnapjáról, október 1-jérõl.
Minden Kunszentmiklóson állandó lakóhellyel ren-
delkezõ 62 év feletti lakos étkezési utalványt kap,
melyet a képviselõ-testület tagjai adnak át. Házaspárok
esetén az utalvány értéke 1000 Ft�1000 Ft, egyedülál-
lóak esetében pedig 1500 Ft.
Azok, akik részére nem tudják átadni az utalványt
2007. október 15-tõl november 30-ig vehetik át szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájában.

Alács Sándor , a Szociális Bizottság elnöke

TISZTELT SZÜLÕK!
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szívesen fogadja az otthonukban feleslegessé vált ruhanemûket, bútorokat, a gyermekeik
által már nem használt játékokat, mesekönyveket, hogy azt rászoruló családoknak ajándékozhassa.
Adományaikat kérjük, hogy az iskolába az osztályfõnököknek vagy Szolgálatunkhoz behozni szíveskedjenek.
Megértõ támogatásukat elõre is köszönjük.

Családsegítõ ésGyermekjóléti Szolgálat Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. Telefon: 76/550-257

Tájékoztatás!
Kunszentmiklóson a

TÜDÕSZÛRÕVIZSGÁLAT
2007-tõl megszûnt.

Az évenkénti szûrõvizsgálat azonban mind saját, mind pedig
népegészségügyi szempontból is nagyon fontos.
Tájékoztatjuk a tisztelt kunszentmiklósi lakosokat, hogy a
vizsgálat elvégeztetésére legközelebb Dunavecsén és
Kecskeméten van lehetõség.A háziorvostól mindenképpen
szükséges beutalót beszerezni, akinek feltétlen jelezni kell,
hogy a szûrõvizsgálatot hol szeretné elvégeztetni.

Alács Sándor, a Szociális Bizottság elnöke

Magyarországon is figyelmeztetéssel
kellett ellátni bizonyos
pszichiátriai szereket

Az Európai Gyógyszerértékelõ Ügy-
nökség (EMEA) a mostanáig legerõsebb
figyelmeztetést bocsátotta ki az antide-
presszánsok gyermekkori használatával
kapcsolatban, miután klinikai vizsgála-
tok feltárták, hogy e szerek esetében �18
éves kor alatti betegeknél fokozott az ön-
gyilkossági kísérlet, az öngyilkossági
gondolatok és az ellenséges viselkedés
(jellemzõen erõszakos magatartás, el-
lenkezés és düh) veszélye�. Ilyen figyel-
meztetés a Magyarországon forgalma-
zott, ilyen típusú szerek betegtájékozta-
tóira is fel kellett, hogy kerüljön.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány megkereste az Or-
szágos Gyógyszerészeti Intézetet a be-
tegtájékoztatók módosítása miatt, s vá-
laszukból kiderül, egyes esetekben ez
már megtörtént, de néhány szernél még
nem. Felmerül az a kérdés, hogy vajon

elegendõ-e csak a betegtájékoztatókon
feltüntetni a figyelmeztetéseket, amit a
beteg már csak akkor ismer meg, mikor
kiváltotta a sokszor méregdrága antide-
presszánsokat. Hiszen felírásukkor a
legtöbb esetben semmiféle információt
nem kap a pszichiátertõl.

Az antidepresszánsok világszintû el-
adása 2002-ben meghaladta a 19,5 mil-
liárd dollárt, s világszerte körülbelül 17
millió gyermeknek írnak fel valamilyen
pszichotróp (tudatbefolyásoló) szert. Az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért - egy nemzetközi szervezet, amely-
nek feladata a pszichiátriai visszaélések
feltárása � mind nemzetközileg, mind
Magyarországon régóta dolgozik azon,
hogy felhívja a figyelmet a pszichiátriai
szerek erõszakot okozó hatásaira. Az
Egyesült Államokban történt iskolai lö-
völdözések jelentõs részében olyan isko-
lások mészároltak, akik a gyilkosságok
idején antidepresszánsokat szedtek. Ma-
gyarországon is hosszú a listája azok-
nak az eseteknek, amikor elõzõleg pszi-

chiátriai kezelést kapott emberek követ-
tek el értelmetlenül erõszakos cselekmé-
nyeket.

Noha az Egyesült Államok Élelmi-
szer- és Gyógyszerügyi Szakhatósága
(FDA) tavaly már kibocsátott hasonló
figyelmeztetést az USA-ra vonatkozóan,
az EMEA döntése Európában precedens
értékû. �A pszichiátriai szerek veszélyes
mellékhatásai a nagyközönség elõtt ál-
talában nem ismertek, ezért fontos, hogy
a most kiadott hivatalos figyelmeztetés
széles körben nyilvánosságot kapjon� �
mondja Dobos János, az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
vány elnöke.

További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355, 06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu

Európai szintû figyelmeztetés az antidepresszánsok
erõszakot okozó hatásáról
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A Bizottság 2007. szeptember 19-én
tartotta soron következõ ülését. Az elõ-
zõ képviselõ-testületi ülésen megválasz-
tott bizottsági tag, Horváth Tibor úr, az
Varga Domokos Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója is megkezdte mun-
káját.
Az elsõ napirendi pontban a XIII.

Szentmiklósi Napok rendezvénysorozat
közrend- és közbiztonsági szempontból
történõ értékelése szerepelt. Mayer Jó-
zsef, rendõrkapitány úr elmondta, hogy
a Szentmiklósi Napok rendõri biztosítá-
sának parancsnoka Vilmek Attila õr-
nagy volt. Elmondta továbbá, hogy a he-
lyi kapitányság dolgozóin kívül a kecs-
keméti és kalocsai kollégák is segítsé-
gükre voltak. A programok és a rendez-
vény biztosítása mellett az 51-es fõút el-
lenõrzését is végezték egyidejûleg. A
rendezvény ideje alatt két esetben tör-
tént rendõri intézkedés, az egyik a tûzi-
játék ideje alatt történt táskalopás volt,
mely egy gazdátlanul hagyott táska eltu-
lajdonítását jelentette. Ez a polgárõrök
segítségével fél órán belül megkerült, a
benne lévõ iratokkal együtt. A másik
esemény egy ittas fiatal elõállítása volt,
mivel a rendõri igazoltatáshoz nem já-
rult hozzá. Ezen kívül semmiféle rend-
zavarás, esemény, baleset szerencsére
nem történt a rendezvény ideje alatt.

A Bizottság megkülönböztetett tiszte-
lettel köszönte meg Mayer József, rend-
õrkapitány úrnak, Vilmek Attila, õrnagy
úrnak és Dr. Kocsis Tibor alezredes úr-
nak, valamint a személyi állománynak
és mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban munkájukkal részt vettek a rendez-
vény lebonyolításában.
Hajdu Antal a polgárõr egyesület el-

nöke elmondta, hogy a Szentmiklósi
Napokon 30 fõ polgárõr látott el szolgá-
latot. Szombat délután már öt település
összefogásával dolgoztak, Szabadszál-
lás, Tass, Balázspuszta, Kunadacs és
Kunszentmiklóról kértek és kaptak se-
gítséget.
A Bizottság ebben az esetben is kö-

szönetét fejezte ki a résztvevõknek a
végzett munkájukért.
A következõ részben beszámoló

hangzott el a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat vezetõjétõl, Vizi István-
nétól, aki elmondta, hogy az Ifjúságvé-
delmi Járõrszolgálat a nyári tanítási szü-
netben is végezte munkáját, helyi szóra-
kozóhelyeken, valamint a strand terüle-
tén. Elmondta, hogy kirívó esemény
nem történt.
Horváth Tibor elmondta, hogy az

ÁMK épületében elkészült és mûködik
az elektronikus beléptetõ rendszer, ami
nagymértékben segíti az intézmény za-

vartalan mûködését. Ennek a lényege az,
hogy csak a portás tudja belülrõl az ajtót
kinyitni, és így nem lehet tanítási idõ
alatt indokolatlanul elhagyni az iskola
területét.

Ezt követõen Vilmek Attila és Dobos
Attila összehasonlító bemutatót tartott a
térfigyelõ rendszer és a K-Tanú (videó tér-
figyelõ rendszer) vonatkozásában. Láthat-
tuk, hogy a közrend- és közbiztonság
megfelelõ szinten tartásában milyen
nagy szerepe van ezeknek a technikai
berendezéseknek.
2007. október 2-án délelõtt a rendõr-

kapitányság épületében a megyei fõka-
pitányság bûnmegelõzési osztályvezetõ-
je, Kõvári Lídia százados tartott elõ-
adást a családon belüli erõszakkal szem-
beni közös fellépésrõl és ezek eredmé-
nyességérõl. Ezen elõadáson meghívott-
ként részt vett a Bizottság elnöke, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, valamint a Gyámhivatal vezetõje is.
A Bizottság ismét megköszöni a la-

kosság egyre növekvõ érdeklõdését, jel-
zéseit. Várjuk továbbra is kéréseiket, pa-
naszaikat, melyeket megoldásra továb-
bítunk az illetékes szervek felé.

Kreisch Mihály
Bûn- és Balesetmegelõzési

Bizottság elnöke
06-30/9502-599
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Beszámoló a Bûn- és Balesetmegelõzési
Bizottság munkájáról


