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2008. május 1. szám Ingyenes

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja

Ami ügyünk

2006-ban a választási kampányban hangzott el elõször az
igény, hogy a város vegyen fel hitelt. A bankot is megnevezte dr.
Kiskovács Miklós, a szabad választás nevében ez az ausztriai
Hypo Bank. A testület megalakulása után tárgyaltam a Hypo
Bank vezetõjével, aki elmondta a feltételeket: 500millió hitel � 4
év türelmi idõ, amikor csak a kamatot törlesztjük � után tõke és
kamattörlesztés 20 éven át. A teljes visszafizetendõ összeg 960
millió forint. Az egész testület nemet mondott a hitelfelvételre.

Nem a hitelre, de miért?

A hitel attól a pillanattól kezdve pénzbe kerül, ahogy felvet-
tük. Akár felhasználjuk, akár nem. A türelmi idõ csak tovább
növeli az adósság mértékét, hiszen késõbb kezdjük el a törlesz-
tést. Hogy akkor ebben mi a jó, kinek jó? Annak, aki a jutalékot
kapja. Fogd a pénzt és fuss! A jelenlegi testület tagjai itt szület-
tek, itt élnek, gyermekeik itt nevelõdnek, itt szeretnének idõs
korukban is élni. Nem óhajtják elzálogosítani az iskolát, a
sportcsarnokot, a termõföldet. Volt, aki MÁS-KÉP gondolta.

Kötvény

Az 1 milliárd forint éppen duplája a fentiek miatt elutasított
hitelnek. Mibe kerül ez a késõbbi városvezetésnek és a lako-
soknak? Egymilliárd forint! Ennyit vont el hat év alatt a
Medgyesi- és Gyurcsány-kormány Kunszentmiklóstól. Ezt az
iszonyatos hiányt kell pótolni, mert a város semmilyen fejlesz-
tést nem lesz képes végrehajtani. Az egymilliárdból 500 millió
biztosíték, amit semmilyen körülmények között nem használ-
hatunk fel. Ám ez az 500 millió forint évi 22 millió forintot
termel akkor is, ha semmit nem csinálunk vele (A FELVETT
HITELKAMATA 4%, A LEKÖTÖTT BETÉT KAMATA
MOST 9% !). A másik 500 millió is addig pluszt hoz, amíg fel
nem használjuk. Ha csak 2009-ben kell mozgósítani önrész-
ként ez újabb 22 milliós bevétel, ami akár egy 400 milliós el-
nyert Uniós forrás önrésze lehet.
Számításaink szerint négy évig csak pénzt hoz az egymilli-

árd, s akkor az 500 milliót akár vissza is lehet egy összegben
törleszteni, míg a másik 500 millió által megvalósult beruhá-
zások, fejlesztések, vagyongyarapodás elegendõ az évi 30-35
milliós kamat és tõketörlesztésre. Mindez csak abban az eset-
ben, ha mind az 500 milliót felhasználjuk. Ebben az esetben
azonban ez 5 milliárd forintnyi fejlesztést jelent Kunszentmik-
lóson, aminek pozitív hozadéka ma még fel sem mérhetõ.
Erre mondott igent a képviselõ-testület többsége: az új

egészségügyi központra, egy új szakközépiskolára, csatorná-
zásra, a fõtér felújítására, az ÁMK tetõterének beépítésére, út-
építésre, egyéb fejlesztésekre.

Köszönet dr. Kiskovács Miklósnak

� Plébános Úr! Miért nem szólt a harang, amikor a püspök
úr a faluba ért?
� Ezeregy oka van annak, esperes úr.
� Csak egyet mondjon!
� Nincs harangunk!

A MÁS-KÉP címû újságban indokolja a volt képviselõ a le-
mondását. Megnövekedett munka, sok elfoglaltság�
Gratulálunk a sikeres szakmai elõmeneteléhez, eredmé-

nyekben gazdag életet, sikereket a magánszférában is, és kö-
szönet az elmúlt másfél évi közéleti tevékenységéért.

100 lépés

Ennyi hangzik el minden reggel a KÉSZ Kht. igazgatójának
napi eligazítása után. A tanfolyami hallgatókkal együtt már
száz ember végzi a napi munkáját a terek, parkok, külterületek
rendbetétele érdekében. A kertészeti képzés is kezdetét vette.
A szeméttõl megszabaduló árokpartok, útszélek újra felléle-
geznek.
Akadályozzuk meg közösen az új vadlerakók, szemétgócok

kialakulását!

Városkapu

Új arcot kap a városi park, a kertészeti képzés gyakorlati ok-
tatása során. Rövidesen átformálják, megújítják és megszépí-
tik a hajdani Bermuda-háromszögnek nevezett területet.

Kábeltévé-Internet

Folyamatosan építik a hálózatot, rövidesen sor kerül az
egyéni rákötésekre is. A kistérség valamennyi települése már
egy rendszerre van kapcsolva. Pályázatot adtunk be a helyi té-
vé megvalósítása érdekében. E hálózaton az is eljut a kistérség
minden településére, a Puszta Rádió hangjával egyetemben.

Majális

A köszönetet már elmondták a Majális szervezõinek �
Tasskertes, Kunbábony, Epreskert � azok az emberek, akik tö-
meges megjelenésükkel élõvé és élménnyé tették az ünnepet.
Mi gratulálni szeretnénk a bátor kezdeményezõknek, a szerve-
zõknek és a közremûködõknek.

Bõdi Szabolcs
polgármester

HITEL VAGY KÖTVÉNY
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�a Kárpát-medence olyan, mint Noé bárkája��

A SOROZAT EDDIGI ELÕADÁSAI:
�Az égigérõ fának, ha nem nõ újra ága ...�

Amagyarság küldetése, a Kárpát-medence szerepe
a világban

Március 20. (csütörtök, 18�21 óráig) Géczy Gábor elõadása
*

�Tartson neve, míg a Föld tart��
Hagyományõrzés vagy hagyományaink újraélése?
Március 27. (csütörtök, 18�21 óráig) Vukics Ferenc

elõadása
*

�Mer' mi is akarunk mennybe menni, üdvözülni!�
Szkíta lovas temetkezésektõl a magyar táltosokig
Április 3. (csütörtök, 18�21 óráig) Dr. Molnár Attila

elõadása
*

�Kinn a bárány � benn a farkas��
Túlélési módszerek a természetben és a

társadalmakban
Április 10. (csütörtök, 18�21 óráig) Tóth Ferenc elõadása

*
�Hagyjátok, hogy mi is éljünk��

A városi lét kialakulása és lemeredése a világban
Április 17. (csütörtök, 18�21 óráig) Leidinger Dániel elõadása

*
�Mutassatok utat a szegénylegénynek��
Hazatalálás népmeséink segítségével

Április 24. (csütörtök, 18�21 óráig) Koszec Sándor elõadása
*

�Azért olyan szép a világ, mer' közepe Magyarország�
AKárpát-medence szakrális földrajza

Május 1. (csütörtök, 18�21 óráig) Born Gergely elõadása
*

KÖVETKEZÕ ELÕADÁS:
�Királyt kívánjunk, ki fényt áraszt a sötétségben!�

Üdvtörténet a magyar királyokon át
Május 22. (csütörtök, 18�21 óráig) Szántai Lajos elõadása

KÉSÕBBI IDÕPONTOKBANVÁRHATÓELÕADÁSOK:
�Miért sír a Tisza?�

Az ártéri gazdálkodás mának szóló üzenete � Molnár
Géza elõadása

*
�A Szentkorona nevében��

Együttélési modellek a harmadik évezredben � Pap
Gábor elõadása

*
�Teljesség � Kiesés � Hazatalálás�

Útban a szerves társadalom felé � Hintalan László
elõadása

*
�Mag, mag búzamag, benne aluszik a Nap��

MAG � a túlélés és újrakezdés programja � Géczy
Gábor elõadása

Hazatalálás
Elõadássorozat múltunkról, jelenünkrõl, jövõnkrõl �

Az elõadássorozat a MAG (Mintaként Alkalmazott Gondviselés) programhoz tartozó elõadók válasza egy
olyan világ kihívásaira, amely szétzúzza a közösségeket, elszigeteli az embereket, hogy félelemben tartva
könnyebben uralkodhasson felettük. A MAG program azt nyújtja, ami a különbözõségek felett is összeköti
az embereket: a közös célt, amiért a világra jöttünk.

A Hazatalálás sorozat nem agitál, nem politizál, nem beszél rá senkit semmire: tükröt tart. �Mi elõadók abban hiszünk, hogy
nem a világegyetem porszemei vagyunk, hanem az eget a Földdel összekötõ teremtõ lények. Abban hiszünk, amiben õseink,
hogy a világ közepe ott van, ahol a botunkat leszúrjuk. Mi itt szúrtuk le botjainkat��
Az elõadássorozat � szabadegyetemi jelleggel � 2008. március 2-ától indult!

Az elõadókhoz igazodva � számunkra rendhagyó módon � hétköznap csütörtök esténként 18.00�21.00 óráig tart,
természetesen kisebb-nagyobb szünetekkel.

Az elõadások helye: Városháza díszterem � Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tájékozódjon honlapunkról: http://www.gportal.hu/portal/megmaradas/ Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Mindenkit szeretettel vár: KUNSZENTMIKLÓSI MEGMARADÁS

Fiatalokat, középiskolás kollégistákat is!

A magunk részérõl ezt az elõadássorozatot szánjuk AMagyarországi Madjar-Magyar Törzsi Találkozó
(2008. augusztus 8.� 10., Kunszentmiklós � Bösztörpuszta) felvezetésének.
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Az elsõ elõadást Géczy Gábor, az ELTE Természetföld-
rajz Tanszék munkatársa tartja a magyarság küldetésé-
rõl és a Kárpát-medence szerepérõl:

�Induljunk ki abból, amit a természetben élõ népek valla-
nak: a Föld egy hozzánk hasonló, gondolkodó élõlény, csak
két számmal nagyobb kabátot hord. A folyók az õ erei, a tala-
jok a bõre, a kõolaj, kõszén a zsírja� Mi, emberek ennek a
lénynek vagyunk EGÉSZséges, vagy beteg sejtjei.

A globális felmelegedés azt mutatja, hogy ez élõlény be-
teg, lázas, megpróbál küzdeni a kórokozókkal. Sajnos ezek a
kórokozók mi vagyunk, a mai fogyasztói társadalomba haj-
szolt emberiség. Harcunk a bolygónk ellen reménytelen és ér-
telmetlen. Vagy a Föld nyer, és mi pusztulunk el, vagy mi és a
Föld pusztul bele� Vagy van más megoldás?

Ma az emberiség jelentõs része városokban �él�, melyek
rákos daganatok a Föld testén. A városok valaha a vidék ki-
szolgálására jöttek létre, de mára öncélúvá váltak, mint a rá-
kos burjánzás. Autóutak nyúlnak a tájba, mint csápok, a város
mindent elszív, ami éltet: az élelmiszert, az energiát, a nyers-
anyagokat, és csak a szemetet és mérget adja a vidéknek a
test, a lélek és a szellem szintjén.

A Föld azzal védekezik ellenünk, hogy egyre szélsõsége-
sebbé teszi létfeltételeinket. Eltûntek az átmeneti évszakok
(õsz, tavasz), minden nap megdõl valamilyen évszázados re-
kord, hamarosan kimerülnek ivóvíz és energia tartalékaink. A
szerves társadalmat az önálló és önellátó sejtek hierarchikus
rendszere építi fel, amely túléli a szélsõségeket (hierarchikus:
szent rendnek megfelelõen mûködõ). A mai civilizáció túlbo-
nyolítottsága következtében rendkívül sérülékeny, és ez
okozza majd vesztét.

Büntetlenül semmit sem követhetünk el a természet ellen,
a Teremtés azonnal válaszol. Amikor az ember a folyók sza-
bályozásával megszüntette a Föld érrendszerének rugalmas-
ságát, a lakosságon megjelent az érelmeszesedés. A duzzasz-
tó gátak szaporodásával elszaporodtak a visszérbetegségek, a
nagyvárosok burjánzásával népbetegséggé vált a rák.

Régen az emberek nem a természet ellen éltek, hanem
gondozói, jó pásztorai voltak. Nem akarták leigázni, segítet-
ték a természetet, és a természet visszasegítette õket. Meg-
tisztították az erdõt a száraz fától, és az erdõ cserébe megtisz-
tította õket, és meleget adott. Segítették a folyót, hogy életet
vigyen a tájba, és a folyó cserébe ellátta õket élettel: élelem-
mel, építõanyaggal, ruhával�

Dr. Molnár Géza kutatásai szerint a Kárpát-medencében
évszázadokon (évezredeken?) át folytatott ártéri gazdálkodás
több embert tartott el, mint a keleti teraszos rizskultúrák. A
különbség csak az volt, hogy a természettel való harmonikus
együttélés következményeként viszonylag kevés munkába
került a megélhetés, a kevés munka pedig lehetõvé tette, hogy
azzal foglalkozzon az ember, amiért a Földre született. Gon-
doljuk végig egyszer egy napunkat, hogy ma mennyi idõ jut a
barátainkra, gyermekeinkre, egymásra! Fejlõdünk?

A Kárpát-medence rendkívüli tája a Teremtésnek, már
zártsága, alakja és védettsége is felhívja a figyelmet kitünte-
tett szerepére: anyaöl. Itt találták meg Homo Sapiens elsõ ma-

radványát (32-36 000 éves), az emberiség elsõ írásos emlékét
(Tatárlaka), az elsõ nyílhegyet (Istállóskõ), az elsõ hangszert
(35 000 éves nyelvsíp), az elsõ kerék leletet (Budakalász)�
Honnan jöttünk?

A Kárpát-medence olyan, mint a Noé bárkája, itt minden-
bõl megvan az élet továbbviteléhez szükséges minimum, a
mag. Minden tájforma, minden ásvány, minden kõzet megta-
lálható itt, ami a nagyvilágban. Éghajlati, növényzeti, állatvi-
lágbeli területek határán fekszik. Felmerül a kérdés, hogy át-
mentette-e már valamikor az emberiséget a nehéz idõkön?
Viselkedett-e már magként a múltban, vagyis van-e nyoma
annak, hogy az emberiség innen sugárzott szét a világba?

Akármilyen furcsa, de van. Nyilván Önök is tudják, hogy
van Tokaj nevû hely Japánban és Magyarországon is, van Bi-
har nevû hegység és tartomány Indiában és Magyarországon
is, de véletlen egybeesésnek gondolják. Külföldön élõ kuta-
tók mára már több ezer olyan földrajzi nevet gyûjtöttek össze,
melyek a Kárpát-medencében is és a Föld más területein is
megtalálhatók, ez a gyûjtemény a Tamana. Ma az angolszász
kultúra kirajzását tapasztaljuk a világban. Viszik magukkal
földrajzi neveiket: New England, New York, New�Valami-
kor a Kárpát-medencébõl szétsugárzó emberiség a saját név-
anyagát vitte szét a világba, ennek a nyoma a Tamana.

Van-e olyan természeti adottság a Kárpát-medencében,
amely az itt élõk feladatára utal? Igen, van. Ha elküldöm a
gyerekem kapálni, kapát is adok neki. A feladatunkhoz � az
egyén és a nemzet szintjén is � minden szükséges dolgot meg-
kapunk a Teremtõtõl. Gyanúsan sok gyógyvizünk, gyógyító
ásványunk és gyógynövényünk van. Régi fûszernövényeink a
világ legerõsebb gyógynövényei közé tartoznak. Gyógyító
ásványainkkal (zeolit, alginit�) egyszer majd termõvé vará-
zsoljuk a sivatagokat.

Meséink � amelyekben népünk Újszövetsége örökítõdött
ránk � is errõl szólnak: elindul otthonról a három királyfi. A
két nagyobb kap mindent, a legkisebbnek semmi sem jut. De
eljön a feladat, amelyhez nem fizikai erõ kell: nem a termé-
szetet kell leigázni, nem a Holdra kell szállni, nem tornyokat
kell építeni. Meg kell etetni az egeret! A két idõsebb testvér
elbukik a feladaton, és kõvé válik. Mára ez történt az emberi-
ség nagy részével�Az utolsó pillanatban érkezik a legkisebb
királyfi, akinek semmije sincs. Kisemmizték, privatizálták,
megcsonkították, bemocskolták. 93 000 négyzetkilométere
maradt, és még ezt is sajnálják tõle. De a lelke Istentõl szár-
mazik, és nemmocskolódott be! Jólelkûen megeteti az egeret,
ezért felkínálják neki a fõnyereményt: a királylányt és a fele
királyságot. Õ azonban nem a királyi utat válassza: nem megy
haza addig, amíg a kõvé vált testvéreit haza nem viszi! Ez a
magyarság vállalása, vallása.
Álmos és Árpád bárkába (anyaölbe) terelte, Szent István be-
ágyazta a magerõt, a magyart. A Kárpát-medencébe érve a
kapuk bezárultak, és az anyaöl 1000 éven át óvta, érlelte, táp-
lálta a magot Európának, Európa közepén. De eljött a tavasz,
és a mag megindult. Mert az élet él, és élni akar!
A többi rajtunk múlik��
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A mi ügyünk

Ezúton szeretném megköszönni a HELYI VÁLASZTÁSI IRODA tagjainak, valamint a szavazatszám-
láló bizottságok valamennyi tagjának a 2008. március 9-én megtartott népszavazáson végzett kiváló
munkáját. Köszönöm a kitartásukat, hiszen munkájuk kora hajnalban kezdõdik és éjszakába nyúlik, és azt,
hogy a népszavazás során a jogszabályokat maradéktalanul betartották.

A népszavazás során közremûködõ szavazatszámláló bizottsági tagok:

AHelyi Választási Iroda tagjai:

KelemenHenrietta Helyi Választási Iroda vezetõ-helyettes
András Erzsébet Gajdácsi Andrásné Kelemen Péter
Árgyelán Bea Gyenes Zsigmondné Kovács Anita
Baloghné SirokiMárta Hepp Istvánné Mészáros Sándorné
Baski Zsuzsanna Honti Roland MikusnéKecskés Ilona
Bencsik Józsefné Horváth Andrea Mizsei Erzsébet
Devecseri Ildikó Kecskés Éva Papp Edit
DignernéÁrgyelán Rózsa Pappné Fûrész Éva Pétery Tibor
Siposné Sáfár Valéria Szabó Ferencné Szórádi Norbert
Tóth Istvánné Vass Erika Zátrokné SzõkeMónika

Józan Judit
Helyi Választási Iroda vezetõje

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

1. számú szavazókör:
Gerencsér Sándorné elnök
Pétery Ákos
VilmekAttiláné
Garai Józsefné
SírkóAttiláné
Kemenczei Viktória (FIDESZ)
Rapcsák Zoltánné (MSZP)

4. számú szavazókör:
Nagy Sándorné elnök
Heli Jánosné
Bedicsné Baráth Judit
Szõke Zsigmondné (FIDESZ)
Mike Lászlóné (MSZP)

7. számú szavazókör:
Szigetfû Lászlóné elnök
MazánGyörgyné
Bereczki Zoltánné
OszlányiMária (FIDESZ)
VajdaVeronika (MSZP)

8. számú szavazókör:
Pintér József elnök
ErtlMihályné
Boczek Éva
Takács Istvánné (MSZP)
Ludányi András (FIDESZ)

9. számú szavazókör:
LiptaiMihály elnök
Tóth Éva
Kévés Jánosné
Kecskés József (FIDESZ)
Olasz Antal (MSZP)

5. számú szavazókör:
VéghnéAlmásy Rozália elnök
Ájpliné Vass Gabriella
Gondor Józsefné
SzentgyörgyiMária Judit (FIDESZ)
Udvari Jánosné (MSZP)

6. számú szavazókör:
Forgóné Török Judit elnök
Gombár Istvánné
Tóth Csabáné
Erdõsi Gábor (MSZP)
Ifj. HuntiMihály (FIDESZ)

2. számú szavazókör:
Bernáth Lászlóné elnök
Kajári Katalin
Fábián Lajosné
Stomfoliné Józsa Piroska
Mikulesz Tiborné
Halászné BaloghMária
Márkusné Szappanos Klára (MSZP)
Zátrok József (FIDESZ)

3. számú szavazókör:
Mózes Zoltán elnök
Miklós Istvánné
Balatoni Éva
BegeMártonné (MSZP)
Gombár István (FIDESZ)
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A mi ügyünk

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Adóhatósága
tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, Vállalkozókat,

Vállalkozásokat, Õstermelõket, hogy a 2008. évben esedé-
kes iparûzési adó bevalláshoz szükséges (2007. évrõl)

nyomtatványok az Önkormányzat
www.kunszentmiklos.hu honlapjáról (Önkormányzat �
Ügyfélszolgálat � Igazgatási osztály � Nyomtatványok)

tölthetõk le.

2008. évben a Polgármesteri Hivatal nem küld ki
bevallás nyomtatványokat.

Azok a vállalkozók, akiknek nincs lehetõségük a nyomtat-
vány letöltésére, a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál
(10-es szoba) korlátozott számban kaphatnak.

A 2008. március 17-én esedékes 2008. évi iparûzési adó-
elõleg összege a 2006. évi bevallásról (2007. évben) kiadott
�Fizetési meghagyás� utolsó bekezdésében található.

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
25/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdés
szerint az õstermelõk mentessége 2007. december 31-ével
megszûnt.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekez-
dés értelmében a személyi jövedelemadó törvényben meg-
határozott mezõgazdasági õstermelõ � feltéve, hogy õster-
melõi tevékenységébõl származó bevétele az adóévben a
600.000,- Ft-ot meghaladja � iparûzési adóelõleget köteles
fizetni. Az adóelõleg összege az adóévet megelõzõ adóév
adójának megfelelõ összeg. Adóelõleget évente kétszer,
március 15-ig (vagy a határozat jogerõre emelkedésétõl szá-
mított 15 napon belül), és szeptember 15-ig kell megfizetni.
Fentiek alapján az iparûzési adóköteles õstermelõknek 2008.

évre a 2007. évi (rendeleti mentesség nélküli) adófizetési kö-
telezettség teljes összegét, míg 2009. év I. félévére a 2007.
évi adófizetési kötelezettség felét kell megfizetni. A fizeten-
dõ összegek a 2007. évi bevallás alapján megküldött �Fize-
tési meghagyás�-ban fognak szerepelni.

Az Szja törvény szerinti 600.000,-Ft árbevételt el nem érõ
õstermelõnek �Nyilatkozat�-ot kell tennie bevallás he-
lyett. Az �Õstermelõi nyilatkozat� a honlapról letölthetõ.

Az adó megfizetését a bankszámla vezetésére kötelezett
adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalás-
sal kell teljesítenie a Polgármesteri Hivatal alábbi számla-
számaira:

Helyi iparûzési adó számla 11732150-15337915-03540000
Gépjármûadó számla 11732150-15337915-08970000
Késedelmi pótlék számla 11732150-15337915-03780000
Bírság és végrehajtási költség beszedési számla

11732150-15337915-03610000
Eljárási illeték számla 11732150-15337915-03470000

A bankszámlával nem rendelkezõ adózók készpénzátutalási
megbízást a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál kérhet-
nek (10-es szoba).

A méltányossági kérelmek (fizetéshalasztás, részletfizetés)
nyomtatványai, hatósági igazolás kérelmek is letölthetõk a
honlapról.
A helyi adókkal kapcsolatos ügyekben az adócsoport mun-
katársai ügyfélszolgálati idõben készséggel állnak az adózók
rendelkezésére.
Kunszentmiklós, 2008. április 10.

Józan Judit jegyzõ

T Á J É K O Z T A T Ó

TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS OTTHONI
ELHELYEZÉSRÕL!

2008. január 1-jével módosult a Szociális Otthonba való bekerülés. Az igényeket továbbra is Véghné Almássy Rózsa intéz-
ményvezetõ asszonynál kell jelezni, azonban arról, hogy ki vehetõ fel az Otthonba az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértõi Intézet kirendeltségén mûködõ bizottság szakvéleménye alapján születik döntés.
A felvételhez szükséges azonban, hogy a bizottság legalább 4 órás gondozási szükségletet állapítson meg. Amennyiben ezt

a Szakértõi Bizottság nem igazolja, sajnos nem vehetõ fel a Szociális Otthonba az igénylõ. Ebben az esetben a házi segítség-
nyújtás keretében tudnak a Szociális Otthon szakemberei segítséget nyújtani.
A bizottság mûködését 2008 márciusában kezdte meg, ezért a szakvélemény hiányában nem vehetett fel senkit az intéz-

ményvezetõ asszony, annak ellenére, hogy rendelkezett szabad hellyel az intézmény. Most már folyamatosan érkeznek a
szakvélemények, és a beadott igények elbírálásra kerülnek.

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Kunszentmiklós Város Lakói!

Városunkban gyakran merülnek fel problémák az ebek tartásá-
val kapcsolatosan. A jogszabályoknak megfelelõ ebtartás érde-
kében tájékoztatásul közlöm Kunszentmiklós Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének az állatok tartásáról szóló
32/2006. (XI. 30.) számú rendeletének erre vonatkozó részét.

Az ebtartás szabályai:
5. §
(1) Az eb tartója � nyilvántartásba vétel céljából � a jegyzõhöz

köteles bejelenteni, ha az eb;
a.) a három hónapost kort elérte;
b.) elhullott vagy elveszett
c.) tartási helye három hónapnál hosszabb idõre meg-

változott;
d.) új tulajdonoshoz került.

(2) Minden három hónaposnál idõsebb ebet a tulajdonosa vagy
tartója köteles évenként � a három hónapos kort elért ebeket
30 napon belül, majd hat hónapon belül ismételten � a saját
költségére az eboltásra jogosult állatorvossal veszettség el-
len beoltatni, és ezzel egyidejûleg széles spektrumú féreg-
hajtó szerrel kezelni.

(3) Az évi szervezett eboltás idõpontját, helyét és költségeit a
jegyzõ a helyben szokásos módon kihirdeti.

(4) Az oltás megtörténtérõl adott állatorvosi igazolást meg kell
õrizni, és tulajdonosváltozás esetén azt az új tulajdonosnak
átadni.

(5) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb egy eb �
és szaporulata azok elválasztásáig � tartható. A közös hasz-
nálatú helyiségekben (lépcsõház, folyosó, tároló stb.) a laká-
sokhoz tartozó erkélyen, illetve az épülethez tartozó járdán
ebet tartani tilos. Többlakásos lakóépületben ebtenyésztés
nem folytatható.

(6) Belterületen, önálló családi házban ingatlanonként három eb
tartható. Ezen számtól a szomszédok hozzájárulásával el le-
het térni.

(7) Veszélyes vagy harapós kutyára táblával is kell figyelmez-
tetni az ingatlan látogatóit.

(8) A kutya tulajdonosa köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a
házban vagy a környezetében lakók nyugalmát tartósan ne
zavarja.

6. §
(1) Az ebet közterületre csak az 1.§ (6) bek. e) pontja szerinti

felügyelet (felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadá-
sát megakadályozó, továbbá az ember és az állat egészség-
védelmét szolgáló intézkedés, cselekvés illetve eszköz al-
kalmazása.) mellett lehet bocsátani. Közterületen veszélyes
vagy támadó természetû kutyát illetve, nagy testû kutyát pó-
rázon és szájkosárral ellátva kell vezetni.

(2) 14 éven aluli gyermek támadó természetû ebet nem fel-
ügyelhet.

(3) A település közterületén tilos az ebet felügyelet nélkül köz-
területre bocsátani, illetõleg kóborolni hagyni.

(4) A kutya felügyeletével megbízott személy felelõs azért,
hogy a kutya a járdát és az utakat ne szennyezze be, a kelet-
kezett szennyezõdést pedig azonnal el kell takarítania, és az

ehhez szükséges felszerelést ellenõrizhetõen magánál kell
tartania.

A kutyák
7.§
(1) A kutya kártalanítás nélkül kiirtható, ha

a.) veszettség ellen nem oltották be;
b.) gyógykezelésérõl nem gondoskodnak;
c.) közterületen kóborol, és befogása után 14 napig

nem jelentkezik érte gazdája a gyepmesternél.
(2) A kutyák befogása és kiirtása a KÉSZ KHT. gyepmesteré-

nek feladata, akinek tevékenységérõl nyilvántartást kell ve-
zetnie.

(3) Az eb gyepmestertõl történõ kiváltáskor a tartási és esetleges
oltási költségeket ki kell fizetni.

Ebtenyésztés
11. §
(1) A gazdasági (vállalkozási, értékesítési stb.) céllal folytatott

eb tenyésztést, tartást � amennyiben az e rendeletben meg-
határozott darabszámot meghaladja � a polgármester enge-
délyezheti. Ilyen engedély nem adható a település központi
vegyes területhez tartozó ingatlanokra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során a polgár-
mester � szükség szerint � bekéri az illetékes állat egészség-
ügyi hatóság, állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgá-
lat, a környezetvédelmi, valamint az építésügyi hatóság
szakvéleményét.

Kérem a fent leírtak tudomásul vételét és betartását.
Józan Judit jegyzõ

2008. évi eboltás ütemterve
Dr. Szalay Tibor hatósági állatorvos hivatalunkhoz érkezett
értesítése alapján tájékoztatjuk a lakosságot a 2008. évi ve-
szettség elleni eboltás ütemtervérõl.

2008. május 19. (hétfõ) Kunszentmiklós Piactér 8.00�10.00
Tasskertes állatrakodó 14.00�16.00

2008. május 20. (kedd) Kunbábony
Mikulesz Gáborné tanya 8.00 �8.45
Vegyesbolt 9.00�10.00
Baracsi-dûlõ (postaláda) 10.15�10.45

2008. május 21. (szerda) Szedria Papp-tanya 8.00�8.30
Bösztör Tejgyûjtõ 12.00�12.30

2008. május 22. (csütörtök) Szécsi telep
Munkácsi u. és Toldi u. keresztezõdése 8.00�10.00

2008. május 26. (hétfõ) Kunszentmiklós Piactér pótlás
8.00�10.00

Tasskertes pótlás 14.00�16.00

Az oltás díja 2200,-Ft/eb, amely tartalmazza a kötelezõen
elõírt féregtelenítést is!

Az oltási díj a helyszínen fizetendõ.
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Tisztelt Társulati Tag!
AKunszentmiklósi Víziközmû Társulat

a hozzájárulásokkal
kapcsolatban a következõ tájékoztatást adja:

Az ingatlan eladásakor az adásvételi szerzõdésbe javasolt belefoglalni a
szennyvízcsatornázási szerzõdést, és annak összegét, amennyiben OTP-
LTP-s szerzõdésrõl van szó, akkor 135.000-Ft.

Az ingatlan tulajdonosának elhalálozásakor a hagyatéki végzésbe
bele kell venni a csatornázási szerzõdést, és azt, hogy ki fogja tovább fizetni
(erre azért van szükség, hogy ne kelljen póthagyatéki tárgyalást kérni, mert
ez az örökösök számára pluszköltséggel járhat).

A Kunszentmiklósi Víziközmû Társulat ügyintézõjénél kérjük bejelen-
teni: ha az ingatlan tulajdonosa személyében, okirataiban, utca nevében
változás állt be. Az ügyintézõ segítséget nyújt a további teendõket illetõen.

Ügyfélfogadás:
Hétfõ � kedd: 8.00 � 12.00- ig.
Csütörtök: 8.00�12.00-ig, 13.00�17.30-ig.

Az ügyintézés telefonos egyeztetéssel történik Vilmek Attiláné
(Zsuzsa) az alábbi telefonszámon 06/703870828

A Tasskertesi Ált. Iskolában: 8.00�16 00-ig.,
2008: jan. 02; febr. 06; márc. 05; ápr. 02; máj. 07; jún. 04; júl. 02; aug.
06; szept. 03; okt. 02; nov. 05; dec. 03.

Az OTP-s átutalás alkalmával kérjük adja meg a következõ adatokat:
név, levelezési cím, (ezen adatok helyességét az átutalási megbízás aláírása
elõtt kérjük ellenõrizze).

Az elkövetkezendõ idõszakban nem adunk több csekket, költségcsök-
kentés és a befizetésekbõl adódó problémák kiküszöbölése miatt.

Amennyiben a hozzájárulás nem kerül megfizetésre idõben, akkor az
állami támogatás csökkenését vonja maga után, amit a letelt 74 hónap után
pótlólag kell befizetni azért, hogy a szerzõdéses összeg az idõszak végére
rendelkezésre álljon. (OTP tájékoztatása szerint).

Amennyiben nem történt befizetés, vagy 6 hónapnál több elmaradása
van, akkor az OTP megszünteti a számláját. Amennyiben nem rendezi vagy
nincs szándékában rendezni, akkor a csatornaberuházás kezdetekor az
akkori teljes összeget kell majd kifizetnie, mert függetlenül attól, hogy
nincs a Társulattal szerzõdése, a törvény jogán a Társulat megalakulásá-
val automatikusan TAG-gá vált.

Bõvebb információkat talál még a honlapunkon:
www.kunszentmiklós.hu

(Önkormányzat � Hivatal � 2. oldal)

A befizetéseket minden hónap 8-ig kérem szíveskedjenek rendezni.
Segítõ együttmûködését elõre is köszönjük.

Tisztelettel:
Vilmek Attiláné Ambruzs Attila
ügyintézõ Víziküzmû Társulat elnöke

FELSZÓLÍTÁS
Tisztelt Társulati Tag!

Értesítjük azokat a társulati tagokat,
akiknek a számlájára a Víziközmû
Társulat nem tudott átutalni havi rész-
letet, mert nem történt befizetés ré-
szükrõl.

Az elmaradás következményeként a
számláját a Kunszentmiklósi Víziköz-
mû Társulat felmondja, ha 2008. júli-
us 16-ig nem rendezi befizetési köte-
lezettségét. Új szerzõdéskötésre már
nincs lehetõség.

A befizetéseket Vilmek Attilánénál, a
Damjanich János u. 10. szám alatt
ügyfélfogadási idõben, vagy a Tass-
kertesi iskolában teheti meg:

Ügyfélfogadás:
Hétfõ�kedd: 8.00�12 00-ig
Csütörtök: 8.00�12 00-ig,

13.00�17.30-ig.

Az ügyintézés telefonos egyeztetéssel
történik Vilmek Attiláné /Zsuzsa/ az
alábbi telefonszámon 06/703870828

A Tasskertesi Ált. Iskolában:
8.00�16.00-ig
jún. 04; júl. 02; aug. 06; szept.
03; okt. 02; nov. 05; dec. 03.

Amennyiben idõközben vállalt kötele-
zettségének már eleget tett, kérjük,
felszólításunkat tekintse tárgytalan-
nak!

A környezetvédelmi törvény értelmé-
ben a csatornabekötéssel nem rendel-
kezõ ingatlanok környezetvédelmi
bírságra kötelezettek.

Kelt: Kunszentmiklós, 2008. május 9.

Tisztelettel:
Ambruzs Attila

Intézõbizottság elnöke
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M I TÖRTÉN I K AZ 5 . B - B E N ?
A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS MÛVE-

LÕDÉSI KÖZPONT mindig nagy hangsúlyt fek-
tetett arra, hogy az új elvárásoknak megfelelõen
új oktatási-nevelési módszereket alkalmazzon. A
pedagógusok folyamatosan elsajátítják, és mun-
kájuk során alkalmazzák a továbbképzéseken ta-
nultakat. Ennek egyik példája a nem szakrendsze-
rû oktatás bevezetése.

Miért van erre szükség?

Mert a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
6.§ (3) bekezdése azt mondja:
A bevezetõ és a kezdõ szakaszban, továbbá � a tanulók

igényéhez igazodóan, a helyi tantervben meghatározottak
szerint � az alapozó szakasz kötelezõ tanórai foglalkozása
idõkeretének huszonöt-ötven százalékában nem szakrend-
szerû oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó idõkeretében
és a fejlesztõ szakaszban szakrendszerû oktatás folyik.

Azt, hogy ez mit jelent, egy kínai közmondással tudom
érzékeltetni:

�Mondd el, és elfelejtem,
tanítsd meg és emlékszem rá,
lehessek részese, és megtanulom.�

Ezt mindig szem elõtt tartva állítottam össze a feldolgo-
zandó úgynevezett projekteket. Néhányat szeretnék bemu-
tatni:

Az Õskor projekt néhány tevékenységét említem meg:
tablókészítés az õsember fejlõdésérõl, gyûjtögetés, ehetõ �

mérgezõ növények �, kõpattintás, gabonaõrlés, tûzgyújtás,
munkadalok, nyílkészítés, barlangépítés, szobrok készíté-
se, mértékváltások, terület lefedése, kiszámítása, alapfogal-
mak alkotása, olvasása, szavak kialakulása.
A gyerekek csoportokban tevékenykedtek. A csoportok

összetétele a munka alatt többször megváltozott. A barlan-
got és a kiállítást elõször az iskola vezetésének mutattuk
be, majd az osztályok jöttek hozzánk látogatóba. Öröm volt
látni a büszke gyermekeket, akik körbevezették társaikat,
és mindenrõl kimerítõ magyarázatot adtak.
November végén fejeztük be a második projektünket,

ami aMegmutatom magam címet kapta, és kettõ színpadi
elõadással zárult. Ez a téma elsõsorban az önálló tanulást,
az empátiát, az egymásra utaltságot, a kreativitást fejlesz-
tette.
A legnagyobb érdeklõdés mégis az OLIMPIA projek-

tet kísérte. Ennek keretében áttekintettük az ókori olimpiák
sportágait, a hozzáfûzõdõ szertartásokat, a játékok szabá-
lyait. A gyerekek megismerkedtek a sportágak mozdulatai-
val, ruhákat készítettek, verseket, himnuszokat írtak, stadi-
onokat terveztek és építettek.
Természetesen utánajártak az újkori játékok szereplõi-

nek, hangsúlyozottan a magyar résztvevõket, eredményei-
ket tanulmányozták. Így lehetõségük volt új ismereteket
szerezni, példaképet választani. Bepillantást nyertek a vi-
lágtörténelem eseményeibe, és ezek hatására.
A téma zárásaként több osztálynak és a velük érkezõ szü-

lõknek, pedagógusoknak bemutatták az általuk összeállí-
tott �OLÜMPIAI VERSENYEK� címû elõadásukat.
Eddigi tapasztalataimat így foglalnám össze:

� a gyerekek érdeklõdését fókuszálni lehet egy adott témá-
ra, így sokkal könnyebben sajátítják el a tananyagot;

� mivel itt nem határol be a tanórai keret, jobban el tudtak
mélyedni abban a témában, ami felkeltette a kíváncsisá-
gukat, ezért sokkal mélyebb tudásra tettek szert;

� a projektek alkalmat adtak a jelenség több oldalú megfi-
gyelésére, tanulmányozására;

� a közös tevékenység összekovácsolta a csoportokat;
� egymást jobban megismerték, elfogadták;
� észrevétlenül tanultak;
� ezeket az élményeket az osztályban tanítók bármikor elõ-
hívhatják, visszautalhatnak rá.
Úgy gondolom, hogy nem hagyhatom ki azt, hogy ekkor

lehetõség van a gyerekekkel beszélgetni. Ezt nagyon fon-
tosnak tartom, mert a felsõ tagozatba lépés sok feszültség-
gel, konfliktussal jár, és ilyenkor mód van ezeket feloldani,
kibeszélni, segítséget adni.

Az 5. b osztály nagyon hálás az iskola vezetésének, hogy
lehetõséget adott arra, hogy a nem szakrendszerû oktatást
megtapasztalja.

Tisztelt Lakosság!

ASzentKoronaGyógyszertár, az EgészségügyiKözpont
ésKunszentmiklós VárosÖnkormányzatának

Szociális Bizottsága szervezésében
2008. június 4-én a következõ ingyenes egészségügyi
szolgáltatásokat vehetik igénybe a SzentKorona

Patikában (régi gyógyszertár)
� vérnyomásmérés,
� vércukorszint ellenõrzés,
� életmód tanácsadás.

Szeretettel várunkminden kedves érdeklõdõt!

Alács Sándor, a Szociális Bizottság elnöke
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Nyílt nap 2008 � képes beszámoló
Tanít: Mezõ Imréné az 5. b osztályban Téma: Olimpiák

A látogató osztályok és szülõk egy csoportja:

Olimpiai sportágak bemutatása osztálykeretben:
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AKunszentmiklós Városi Önkormányzat által alapított

PROTALENTUMKÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Alapítvány Kuratóriuma felhívást tesz közzé, az alábbi
feltételek szerint:

1./ A pályázat célja:
Fõiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, de valamilyen
oknál fogva hátrányos körülmények között élõ tehetséges tanu-
lók elõmenetelének segítése, iskoláztatásuk anyagi feltételeinek
támogatása, a szülõk anyagi terhei egy részének átvállalása.
Amennyiben a pályázók nem merítik ki a felhasználható
összegkeretet, a Kuratórium kivételesen középiskolai tanul-
mányokat folytató diákokat is támogathat.

2./ A pályázaton való részvétel:
Fõiskolai, egyetemi és középiskolai tanulmányaikat
folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos
körülmények között élõ tehetséges tanulók pályázhat-
nak.
Feltétel:
fõiskola, egyetem esetén
az elõzõ félévi tanulmányi átlageredmény: 4,0

középiskola esetén
az elõzõ félévi tanulmányi átlageredmény: 4,8

A család egy fõre jutó jövedelme nem haladhatjameg aminden-
kori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét (2008.: 42.750-
Ft), ettõl az értékhatártól a kuratóriumméltányosságból, a körül-
ményekre való tekintettel eltérhet.

3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, életkorát, iskolai végzettségét, az
igényelt egyszeri támogatás összegét és annak indoklását;

b) az elõzõ félévi átlageredményét is tartalmazó iskolalátogatási
igazolást.

A fenti adatokra vonatkozóan pályázati adatlap készült, amely
beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal 6. és 9. számú szobájában.
Maga a kitöltött adatlap szolgál pályázatul.
A Kuratórium a hiányosan benyújtott pályázatokat nem fogadja
el!
A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetõk személyesen vagy
telefonon (telefonszám: 551-010) a Polgármesteri Hivatalnál.

4./ A pályázat benyújtása:
A pályázatot a Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalához kell benyújtani, mely pályázatot a Kuratóri-
um bírál el.

A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 15.
A beküldési idõpontnak a levélen lévõ postai bélyegzés idõpont-
ját kell tekinteni.
A beérkezett pályázatokról 2008. június 30-ig születik döntés.
Kunszentmiklós, 2008. május 6.

ProTalentumKözalapítványKuratóriuma

Felhívás óvodai
pótbeíratásra

Ideje: május 27., 9.00�13.00 óráig
Helye: VargaDomokosÁMKÁltalános Iskolája

/Kunszentmiklós, Damjanich. u. 7./
�Kötelezõ az óvodába való beiratkozás azok számára, akik a
2009/2010-es tanévben iskolakötelesek lesznek!
�Azokat a szülõket is várjuk, akiknek 3-5 éves korú gyerme-
kük van, és szeretnék óvodai ellátásban részesíteni. Esélyük
van azoknak is, akik kisebb gyermekükkel otthon vannak,
vagymunkanélküliek.

Kérjük a szülõket, hozzákmagukkal:
� a gyermek anyakönyvi kivonatát, a lakcímet igazoló hatósági
igazolványát,

� a gyermek TAJ számát,
Szükséges iratok:
� tartósan beteg, (szakorvos igazolja)
� három- vagy többgyermekes családban él (amegállapított csalá-
di pótlék igazolja)

� rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az errõl
szóló határozat igazolja)

Ezek alapján vehetõ igénybe a kedvezményes étkezési lehetõ-
ség!

A városban, három épületben folyik az óvodai nevelõmunka.
Mindhárom óvodában a néphagyományõrzõ óvodai nevelési
program szerint dolgozunk, melynek keretében a népi kismester-
ségekkel, hagyományokkal ismertetjükmeg a gyermekeket. Ter-
mészetes anyagokból készült játékokat, eszközöket készítünk,
melyeket beépítünk a délelõtti játéktevékenységbe. A program
kiegészül a kompetencia alapú nevelési programmal, amellyel a
gyermekek életszerû helyzeteken keresztül tapasztalatokat sze-
rezhetnek, megtanulhatják a befogadott információkat hasznosí-
tani. A program megkönnyíti az óvoda-iskola átmenetet, mely
nagymérföldkõ a gyermekek életében.

Minden évben többféle segítséget, támogatást kapunk a szülõktõl,
melyet ezúton is köszönünk. Egyben közzé tesszük két óvoda ala-
pítványunk számlaszámát is:
Gárdonyi utcai óvoda:

Tass-Kertesi Óvodáért Egyesület 18358353-1-03
Damjanich utcai óvoda:

Életfa-alapítvány 52800038-10302396

Hamég nemnyilatkoztak adójuk 1%-ról
kérjük, támogassanak bennünket.
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ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS!!
ADunanett Kft. 2008. június 9-én,
10-én, 11-én és 12-én lomtalanítást
végez a lakosság részére. A Petõfi

lakótelepen június 9-én.
Az ingatlantulajdonosoknak a szoká-
sos ürítési napon lesz lehetõsJ1
ége a lomtalanítást igénybe venni. A
lomtalanítás alkalmával elszállítják
mindazon, a családi házas ingatlano-
kon felhalmozódott lomot, amely a
méreténél fogva nem fér el, a közszol-
gáltatás keretében a háztartásokhoz
rendszeresített 120 literes edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztar-
tásban feleslegessé vált használati tár-
gyak.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállító
edény mellé kérjük kihelyezni, rende-
zett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladé-
kot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt,
számítógép monitort, akkumulátort,
festékes, vegyszeres dobozokat, az ipa-
ri, illetve mezõgazdasági tevékenység
során keletkezett hulladékot, falevelet,
nyesedéket, épületek bontásából szár-
mazó anyagokat, törmeléket.

Kunszentmiklós Város
Önkormányzata

A pszichiátriai kényszerbeszállítások
száma Magyarországon sokkal maga-
sabb,mint amire bárki számítana.AzÁl-
lampolgári Bizottság azEmberi Jogokért
Alapítványt, amely egy nemzetközi em-
beri jogi szervezet hazai csoportjaként
mûködik 1994 óta, és a pszichiátriákon
történõ visszaélések feltárásával foglal-
kozik, rendszeresen keresik meg olyan
emberek, akik jogtalan pszichiátriai
kényszerbeszállításra panaszkodnak.

A befutott esetek feltûnõ gyakorisága
miatt az alapítvány felmérést készített ar-
ról, mennyi beszállítás történik évente
Magyarországon. A részlegesen besze-
rezhetõ adatokból döbbenetes kép rajzo-
lódott ki: a becslés szerint évente mint-
egy 15 ezer embert szállítanak akarata

ellenére, kényszerrel a pszichiátriára � ez
naponta legalább negyven embert jelent,
annak ellenére, hogy valakit csak akkor
lehetne ilyen drasztikus módon meg-
fosztani a szabadságától, ha közvetlenül
és súlyosan veszélyeztetõ magatartást
mutatna.

Az alapítvány ezért aprólékosan meg-
vizsgálta a jelenlegi jogi szabályozást, és
úgy találta, hogy az számos pontban
nemhogy nem védi megfelelõen a kezel-
tek jogait, de egyenesen lehetõvé teszi az
ilyen visszaéléseket.

Emiatt a szervezet nemrégiben egy ki-
adványt jelentetett meg, amely részlete-
sen feltárja a pszichiátriai kényszerbe-
szállítások körüli jogi problémákat, vala-

mint bemutatja, mi lenne a megoldás. A
kiadványt már megküldték az összes
országgyûlési képviselõnek, és folya-
matosan küldik az ország egyéb döntés-
hozóinak. Az alapítvány emellett arra
készül, hogy a közeljövõben törvény-
módosítási indítvánnyal fordul a Parla-
menthez, annak érdekében, hogy a je-
lenlegi szabályozás jó irányba változ-
hasson.

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

Nagyonmagas a pszichiátriai kényszerbeszállítások
számaMagyarországon

OOppttiimmiissttaa ÜÜggyynnöökksséégg aazz 11%% ggyyaarraappííttáássáábbaann sseeggíítt
Az 1997 óta mûködõ Egy Optimista Magyarországért Alapítvány keretében, 2007-

ben létrejött Optimista Ügynökség elsõdleges célja a cégek, melyek társadalmi célú
tevékenységeket támogatnak, nonprofit szervezettel való összehozása, valamint kom-
munikációs tevékenységük segítése.

Januárban sikeres kampányt szerveztünk, amelynek eredményeképpen 20 kórház
ingyen vírus- és behatolásvédelmi megoldást kapott a komplett számítógépparkjára. Az
adomány értéke 50 millió forint volt, amely igen nagy segítséget jelentett a kórházak
számára, akiknek pénzügyi kerete ritkán biztosít fedezetet az ilyen informatikai
fejlesztésre.
A kórházi kampány sikerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy segítséget nyújtunk az

alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, akik SZJA 1+1%-ot gyûjtenek,
hogy együtt többet tehessünk egy optimista Magyarországért � nyilatkozta Rózsahegyi
Márk, az ügynökség vezetõje.
A jelenlegi kampányunk célja kettõs, egyrészt az adófizetõkben tudatosítani, hogy

1+1%-al, azaz 2%-al rendelkezhetnek, az elsõ 1%-ot adószámmal, amásodik 1%-ot tech-
nikai számmal rendelkezõ szervezetnek adhatják.
Adja, s ne hagyja! Fontos, ha valamelyiket nem adja, hanem hagyja , akkor az elveszik,

tehát nem kerül vissza a civilekhez.
Másrészt együttmûködést ajánlunk a civil szervezetek számára, hogy a második 1%

gyûjtésébõl olyan közös kezdeményezést valósítsunk meg, melyet egymás nélkül nem
tudnánk. Együtt többet tehetünk egymásért, mivel nem elveszünk egymástól, hanem hoz-
záteszünk.
A programról az érdeklõdõk a http://www.optimistaklub.hu/hir.php?idx=571 linken

vagy azOptimista Ügynökség rovatunkban bõvebben olvashatnak.
Egy Optimista Magyarországért www.optimistaklub.hu Optimista Ügynökség Rózsa-

hegyiMárk.mark@optimistaklub.hu
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Tájékoztató rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményrõl!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultságot a jegyzõ állapítja meg 1 év idõtartamra.

A már megállapított esetek többségében 2008. június
30-ával lejár a jogosultság idõtartama.

A kedvezményre való jogosultság megállapításáról
szóló határozat szükséges a gyermekétkeztetés kedvez-
ményeinek, valamint az ingyenes tankönyv igénybevéte-
lére, valamint az (évente kétszeri) pénzbeli támogatáshoz.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság ismételt megállapításához a szülõnek vagymás
törvényes képviselõnek, illetve a nagykorú jogosultnak új
kérelmet kell elõterjesztenie. Az ismételt megállapítás
iránti kérelem a jogosultság idõtartama alatt, annak meg-
szûnését megelõzõ 3 hónapon belül is benyújtható.

A kedvezményre való jogosultság megállapításának
feltétele, hogy család esetében az egy fõre jutó jövede-
lem a 35.625 forintot ne lépje át, illetve ne rendelkezzen
a család törvényben meghatározottnál nagyobb mértékû
vagyonnal.

A kedvezmény megállapításához szükséges a család
elmúlt havi jövedelmérõl igazolás, számlakivonat, szel-
vény, a 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási
igazolása, egyedülállóságról szóló nyilatkozat.

Kérem, hogy a kedvezményt ismételten igénylõk lehe-
tõség szerint legkésõbb május hónapban kérelmezzék a
jogosultságmegállapítását.

Polgármesteri Hivatal
Szociális csoport

Szabóné dr. Kékesi Lenke

Kunszentmiklós
Falum leánya, az vagyok
Tõlem várossá válhatott
Idebenn megmaradt igaznak
Hûs délutánok csendhonának.
Az ember ottan nem volt álnok
Szegény kezébe került ajándék
Libatopp tavaszi mézszaga
Líceum, cidrus illata
Templomharangok szép szava
Elkísért békéje bárhova.
Vonzása mindig oly erõs
Teljes világra terjedõs
A szik többszín selyempora,
Délibábjának csalfa képsora,
Apró füve közt a kis virágok
Színek, emlékek visszavárnak
Kunkalap, a reumás csizma,
Embert meglátva nyílt a szája
Komoly mosolyra, kéz-kalap
Emelve áldást mondanak.
Ha egyszer utam, végén ér,
Nem kell dicsõség, sem babér,
A harang, mely születni hívott
Mondja el az Istenhozzádot.

Tudod-e hol van a messze?
Nyújtózva se éred el
Ahová elszáll a pillanat,
Ami felé megy a gondolat

A távol köröttem elérhetõen lakik
Oh! de a messze kitárulkozik
Belefér a világ s az álmok.
Soha nem látott délibábok.

Kunesõ
Milyen szép, mikor lovagol a szél!
Megül egy pántlikán, mint álomtündér,
Fittyentget sosevolt kutyája felé
Ellobog úgy, mintha bámulón néznéd.
Mögötte valahol semmise röpül,
Képzelet festése rajta színesül
És trappol a homok sûrû serege
Megtorpan mind kinek nyitva a szeme
A hátát fordítja riportlesõnek
Így aztán belõle porkelepce lesz�
Faágon kismadár kacag a csodán
Hogy lesz az emberbõl homoktákolmány,
De a szél kitartó, s tovalovagol
Homokkád ködében a fény bujdokol.


