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2010. április  1.szám Ingyenes

Választani nemcsak lehetőség, de
is! Különösen igaz ez most, 2010-ben, amikor a
különböző mesterségesen gerjesztett válságok
együtt hatnak az ország belső erőforrásainak
felélésével. Kötelesség, mert minden egyes
szavazat azt jelenti, hogy részt kívánunk venni
jövőnk alakításában. A nem szavazók kizárják
magukat a közéletből, megtagadják nemzetüket,
így néppé válnak. Április 11-én nem csak
önmagunkér t vagyunk fe le lősek , de
szomszéda inké r t é s i smerő se inké r t ,
utcabelijeinkért és munkatársainkért egyaránt.
Nincs hivatkozási alap, hogy miért nem mentem
el. A cselekvésükben gátoltakhoz mozgó urnát
kell kérni, akik menni tudnak, ők pedig
induljanak el és sétáljanak 25 percet a magyar
jövendőért.
Soha nem látott várakozás remeg a levegőben,
ami köddé válhat, ha továbbra sem cselekszünk.
Ez a cselekvés egy döntéssel indul, amellyel
elhatározom, hogy kezembe veszem sorsom
irányítását. Rajtam múlik-e? Dőlhet el egyetlen
kérdés is az én egyetlen szavazatomon? Igen!
Önmagam számára hiteles emberré válok, mert
felvállaltam egy döntést és cselekedtem érte.
C s a l á d o m s z á m á r a p é l d á t m u t a t o k
határozot tságból és tenni akarásból .
Szomszédaim és ismerőseim számára pedig
követendő példa leszek.
Hajlamosak vagyunk a történelmi korokat, mint
rég lezárult folyamatokat szemlélni. Ha
végignézünk az elmúlt húsz esztendő
történésein, az oroszok kivonulásától a bankok
mérhetetlen térnyeréséig, a multicégek
honfoglalásáig, azt kell látnunk, hogy a haza,
mint oly sokszor ezer év alatt, halálos
veszedelemben van.
Nekünk vissza kell foglalni azt az életteret, ahol

évezredek óta a magyar szó, a magyar hit és a
magyar virtus tart fönn egy országot. Úgy kell
tekintenünk ma Magyarországra, mint hajdan
Hunyadi János Nándorfehérvárra, ahol
eljövendő évtizedek sorsa dőlhet el. A vár védői
nem egymást küldték a bástyákra, s nem
egymásra vártak a cselekvés kritikus
pillanatában, hanem teljesítették történelmi
küldetésüket, s életük árán is megvédték az
eljövendő nemzedékek számára a déli végeket.
Több és kevesebb, amit ma tennünk kell. Több,
mert a halálos fenyegetés szemmel alig látható.
Az eladósodás, az elszegényedés, a nemzeti
vagyon -ivóvizeink és termőföldjeink-
elvesztése alig nyomon követhető. Nem okoz
azonnal fulladást, nem látjuk azonnal az ellenség
diadalittas arcát. Olyan, mint 1541. Buda eleste
barátságos arcok mindenütt, de a köpeny alatt a
halálos fegyver, amellyel megfosztják
unokáinkat a magyar jövendőtől.
Kevesebb, mert az életünkből csak fél órát kell
szentelni arra, hogy új mederbe tereljük
életünket.

Ezt a sort is, mint az egész Kossuth nótát
Kunszentmiklós szülötte álmodta meg, s adta a
magyar nemzetnek. Virágh Gedeon kései
utódaiként nőjünk fel a történelmi pillanathoz, s
mozgósítsunk mindenkit, hogy április 11. piros
betűs ünnep lehessen hazánk, városunk
életében.

Lesi Árpád Bődi Szabolcs
alpolgármester polgármester

k ö t e l e s s é g

MINDNYÁJUNKNAK EL KELL MENNI!
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,, Ős patkány terjeszt kórt!”
(Ady Endre)

Hárommillió forint nyomában

Önkéntes lelki leprahordozók járják a várost, s
teleszemetelik álhírekkel és hazugságokkal a
gyanútlan emberek életét. Feljelentés születik
olyan embertől, akit minősítenek az általa
végrehajtott cselekedetek.
A Magyarok Országos Gyűlésére a 401/2009.
Képv. számú határozat 3 millió forint összeget
biztosított a 2009. évi költségvetés működési
forráshiánya terhére oly módon, hogy 2009.
október 15. napjáig az elszámolás megtörténik.
A határozat szellemében megrendeltük
Bösztörpusztán a villanyhálózat kiépítését és
kifizettük a villanyszámlát, amelynek
dokumentumai a pénzügyi osztályon találhatók.
A negyedmillió embert Kunszentmiklósra hozó
rendezvény mindösszesen ennyi kiadást jelentett
a városnak. (A hatvanezres látogatói számot
elérő háromnapos fogathajtó vb összes média
költsége 100 millió forintba került, a Forma1
pedig, ami három nap alatt nem éri el a
bösztörpusztati létszámot, több, mint 2
milliárdba kerül a költségvetésnek.)
A kiadással szemben a bevételi oldalon 1 millió
forint a Bakér Nonprofit Kft-nél, 1,2 millió forint
az uszodánál és 12 db lelátó a város sporttelepén.
Ez utóbbi részletezve: Egy lelátó 145.000,-Ft
+Áfa a vasszerkezet, és összességében
3.160.000,-Ft a fa ülő betét bruttó bekerülési

költsége. A pácoló és fedő festék értéke
750.000,-Ft volt. A fenti 12 db lelátó
tulajdonjogát, ami meghaladja a 6,5 millió
f o r i n t o t , a M a g y a r o k S z ö v e t s é g e
Kunszentmiklósnak ajándékozta.
A 603/2009. Képv. számú határozattal ezt a
beszámolót a testületi ülésen a Képviselő-
testület elfogadta.
A rendezvény hatalmas elismerést, sikert és
gazdasági boldogulást jelentett Kunszentmiklós
és a kunszentmiklósi vállalkozók, valamint az
alkalmi szállásadók számára. Mindezek
ellenére először feljelentettek, majd a képviselő
testület érthetetlen okból megváltoztatta a
decemberi döntését. Először ki akarta zárni
néhány képviselő a polgármestert és
alpolgármestert a szavazásból, s ennek
sikertelensége után heten ellene szavaztak
annak, amiről decemberben már az augusztusi
határozatnak megfelelően döntöttek.
Az a rágalom, hogy eltűnt 3 millió forint úgy
igaz, hogy az erkölcsi elismerés mellett legalább
hatmill ió forint tényleges vagyonnal
gyarapodott a városunk.
Vajon mi motiválhatja azokat a képviselőket,
akik saját rendeleteiket meghozva egyszer csak
hirtelen visszakoznak, támadásba mennek át és
vádaskodnak?

Bődi Szabolcs
Polgármester

194/1996. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0263/8
hrsz-ú gyep művelési ágú területből 97 hektár nagyságú területet, valamint a 0263/8 C erdő művelési
ágú területből 34 hektár 7203 m2 terültet, valamint a 0263/4 hrsz-ú területből 25 hektár nagyságú
területet elidegenítésre kijelöl.
AKépviselő-testület az ingatlanok eladási árát 20 millió forintban határozza meg.

Két hét múlva, a fenti ingatlanokról új döntés született, amelynek értelmében 10 millió forintért veheti
meg az ingatlanokat ugyanaz a vevő.

A gondos gazda így őrizte a város vagyonát, de a példák folytathatók az Ipari Parkkal, a mozi
értékesítésével.

Válogatás az 1996-os döntésekből
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A 2010-e s év l egnagyobb fe l ada t a
összegszerűségében is, a csatorna pályázat
beadása.Az első fordulóban elnyert összeg nagy
része már felhasználásra került, az RMT
(részletes megvalósíthatósági tanulmány)
tetszett a bírálóknak és továbbtervezésre
alkalmasnak tartották. Ez a továbbtervezés
befejeződött, az engedélyre váró tervek már a
szegedi vízügyi hatóság asztalán vannak.
A 60 napos ügyintézési határidő leteltével
befejeződik a második körös pályázat egybe
szerkesztése, s reményeink szerint az ugyancsak
60 napos bírálatot követően folytathatjuk a
megkezdett munkát, illetve a tényleges
kivitelezést.
A pályázat beadásának pi l lanatában
megkezdjük a feltételezett közbeszerzést, ami
lehetővé teszi azt, hogy a pályázat elnyerése után
a szerződést követően azonnal kezdődhessen a
munka. Jelen tudásunk szerint ez októberi
kapavágást jelent.

A Képviselő-testület belátta, hogy újabb egy év
túl hosszú idő a jelenlegi járhatatlan utakkal,
ezért egy nagyteljesítményű erőgépet vettünk, s
jó néhány utcában már tapasztalhatták a kedves
lakók, hogy eredményesen dolgozik.
Ajelenlegi útjavítás a padkarendezéssel, illetve a
kátyúzással mindenütt meg fog történni, s két-
három hónap elteltével egy újabb felületkezelést
hajtunk majd végre. A belterületi utak
rendbetételével párhuzamosan igyekszünk a
külterületi utakat is karbantartani.
Felületi zárásos útépítést (teljes útfelújítás) a
csatorna megépítéséig nem tervezünk a
Szabadság utcát kivéve. A pályázati forrásokat
azonban figyelemmel kísérjük, hogy az így
felhalmozott forrásokkal hosszú évtizedekre
megoldjuk Kunszentmiklós közlekedési
gondjait.

Felsőbb osztályba léphet

Az elnyert pályázat összege, ami meghaladja a
100 millió forintot, némi csodálkozással töltheti
el az embereket. Ha meglátjuk azt a műszaki
tartalmat, amit magában foglal a terv, akkor már
jobban megértjük a tervszámot.
Az 1 km-es hosszú útszakasz teljes felújítása
kétrétegű újraaszfaltozással, az új szegély
kialakítása, a kapubejárók aszfaltozása,
csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, a járdák
rendbetétele, illetve a játszótér megújítása is
szerepel a tervekben. Ez lesz az első olyan utca,
amelynek elkészülte után hosszú évekig nem
igényel majd semmiféle javítást, felújítást, de

bontási munkát sem lehet rajta végezni. Ezért
tervezzük úgy a munka kivitelezését, hogy a
csatorna addigra a földbe kerüljön, ameddigre az
út aszfaltozása megkezdődik.
Jó hír a kerékpárosoknak is, hiszen a jelenlegi
keskeny és rossz minőségű út balesetveszélyes
a kerékpárral közlekedőknek. Ugyancsak a
Szabadság utca végéhez kapcsolódó elképzelés
a P+R rendszer továbbfejlesztése, illetve az
akadálymentes beszálló peronok megépítése. A
MÁV ilyen irányú tervei elkészültek és az
engedélyezés folyamatban van

Megújuló Szabadság utca
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Villámjelentés a kötvényről
Gyakori kérdés és vád is egyúttal a város

eladósodottsága. Az egymilliárd forintos
kötvény szokott a bűnbak lenni, mint legfőbb
okozója a város bizonytalan pénzügyi
helyzetének.
2008. májusa óta közel 100 millió forintot
használtunk fel úgy a kötvény hozadékából,
hogy a tőkét, tehát az 1 milliárd forintot
érintetlenül hagytuk. 2010-ben a különböző
valutákban, zömében svájci frankban és
euróban lévő kötvényünk tovább gyarapodik.
Amennyiben az új kormány a megígért
azonnali új költségvetéssel visszapótolja az

önkormányzatoktól elvett 120 milliárd
forintot, akkor ebben az évben nem kell a
kötvény gyarapodásához nyúlnunk. Ha nem
történik meg sem a várt fordulat, sem a
fölösleges nagyberuházások leállítása,
amelyek elvitték az önkormányzatok pénzét,
akkor kerülhet sor újra a kötvény hozadékának
a költségvetésünk hiányát mérséklő szerepére.
A kötvényünk tehát köszöni, jól van,
eredményesen működik, s addig is, míg az 500
millió forintos felhasználható részt megtérülő
beruházásba nem forgatjuk, dolgozik és
hasznot hoz, új értéket teremt.

Újra bölcsőde Kunszentmiklóson

Hosszú évek után újra lesz bölcsőde Kunszentmiklóson. 145 millió forintot nyert a város egy négy
csoportszobás bölcsőde építésére. A lakossági fórumon elhangzottak is arra sarkaltak, hogy az
eredeti tervhez képest új helyszínre terveztessük meg a leendő új intézményt. A Petőfi lakótelep
keleti szélén található üres terület ad helyet a mintegy négyszáz négyzetméteres új épületnek. Ez
helyileg is és parkolás szempontjából is jobban megfelel a jelenlegi szokásainknak, hiszen
igyekszünk mindenhova gépkocsival menni. Ez természetesen nemcsak rossz szokás, hanem sajnos
közlekedési kényszer is. Az útjaink ugyanis nem alkalmasak arra, hogy mindegyiken kerékpárral
tudjunk közlekedni. Az ilyen irányú pályázatunk sajnos az elmúlt évben nem volt sikeres, de nem
tettünk le a kerékpárutak bővítéséről.
Az építkezés várhatólag néhány hónapon belül elkezdődik, s bízunk abban, hogy 2011-ben már az új
munkahelyekre induló szülők el tudják helyezni a három év alatti gyermekeiket ebben az
intézményben.

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Szociális Bizottsága nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy
az 50. életévüket betöltött személyeknek a tüdőszűrő vizsgálatért nem kell fizetni.

Alács Sándor
Szociális Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS
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Kunszentmiklós Tisztelt Polgárai!
Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy a gazdaság teljesítőképessége, s ezzel életminőségünk, hosszabb
ideje hanyatlik.
A gazdaság élénkítését igen hangsúlyosnak kell tekintenünk, hiszen amíg a gazdaság gyengül,
addig várhatóan a munkahelyek száma és a munkajövedelmek csökkenni fognak, a munkaerő
főként a fiatalok köréből elvándorol, a születések száma csökken, az intézmények fenntartása, a
város üzemeltetése egyre nagyobb arányú terhet jelent az önkormányzat költségvetésében, s a
település népességmegtartó képessége egyre gyengébb lesz.

Felsőbb szinten ezért látszólag senki sem felelős. Ugyanakkor ez a folyamat mindannyiunkat
hátrányosan érint, ezért helyben, saját lehetőségeinket kihasználva mindent meg kell tennünk,
hogy e folyamat a saját érdekeinknek megfelelően visszafordítható legyen.
A helyi gazdaság fejlődése mint a település miden egyéb fejlődésének alapja -, az
önkormányzatnak alapvető érdeke, ezért az ezzel összefüggő tervezésben, szervezésben és a
megvalósításban partnerek kívánunk lenni.

A munka településfejlesztési terv készítésével kezdődik, melynek keretében településünk és
környezete által kínált minden lehetőséget fel kell tárnunk, s ezekre az adottságokra építjük fel
azokat a fejlesztéseket, amelyek a Kunszentmiklóson élő emberek érdekeinek leginkább
megfelelnek.Aterv és az eredmények nem az önkormányzaté, mindannyiunké lesznek.
Ahhoz, hogy az Önök érdekei a tervekbe beépülhessenek, s megvalósuljanak ahhoz az Önök
folyamatos együttműködésére lesz szükség.

Bár a településfejlesztési tervezés és megvalósítás a város életével kapcsolatos valamennyi főbb
társadalmi-gazdasági-környezeti témakört felöleli, kiemelt figyelmet fordítunk a helyi
gazdaságfejlesztés lehetőségeire, melyben minden vállalkozóra, mezőgazdasági termelőre, civil
szervezetre, intézményre és minden lakosra számítunk.

Az elmúlt évek bebizonyították, nincs kire, nincs mire várni. Lehet ugyan bizonyos
programokhoz, projektekhez támogatást nyerni, de elsősorban önmagunkra számíthatunk, s csak
a helyiek összefogása, közös érdekeik megvalósítása vezethet eredményre

Most különösen időszerű Enyedi György akadémikust idézni

Mint Partnereinket kérjük Önöket, hogy az ezzel kapcsolatos kérdőíveket kitölteni, visszajuttatni,
a fórumokon és a programokban aktívan részt venni szíveskedjenek.

„a siker fenntartásáért nap mint

nap meg kell küzdeni, csak a hanyatlás megy magától”

Bődi Szabolcs polgármester

.
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LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV
KUNSZENTMIKLÓS GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁHOZ

A vállalkozók számára részletesebb kérdőív készült, számukra azt juttatjuk el.

Kunszentmiklós Város, gazdaságélénkítő településfejlesztési stratégiai A tervezés és
megvalósítás célja a város gazdaságának fejlesztése, a foglalkoztatottság és az életminőség javítása. A tervnek a
város lakóinak érdekeit kell szolgálni, ezért kérjük Önöket, hogy az űrlapokon nyilvánítsák ki a fejlesztéssel
kapcsolatos elképzelésüket, hogy azokat tervezésnél figyelembe vehessük.

programot készít.

Aváros polgármestere és a tervezők arra kérik, hogy a kitöltött űrlapot néhány napon belül juttassa el
a polgármesteri hivatalnál lévő ládába. Köszönjük, hogy válaszolt a kérdésekre
Egy másik papírlapon folytathatja a véleménynyilvánítást!

________________________________________

Ön szerint, milyen erősségei vannak a városnak, amelyekre a fejlődést alapozni lehet?
Kérjük, hogy a témák előtti számokat, fontossági sorrend szerint írja ide:

Ön szerint, milyen gyengeségei vannak a városnak, amelyek felődését hátráltatják?Kérjük, hogy a
témák előtti számokat, fontossági sorrend szerint írja ide:

________________________________________

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

Környezeti értékek
Infrastruktúra
Közlekedési előnyök
Képzett munkaerő
Természeti adottságok
Képzett munkaerő

Kulturális értékek
Oktatás, képzés
Egyebek:

Nincsenek erősségek

1
2
3
4
5

Munkaerő képzettsége

Infrastruktúra
Megközelíthetőség
Ipari terület
Gazdasági szolgáltatások 10

9
8
7
6 Képzés

Egyebek:

Nincsenek gyengeségek
________________________________________

Ön milyen fejlesztéseket javasol az alábbi fejlesztési célok közül? Kérjük, hogy a témák előtti
számokat, a javasolt sorrend szerint írja be ide:

...........................................

...........................................

Ön az alábbi ágazatok közül melyik fejlesztését támogatná?
Kérjük, hogy a témák előtti betűket, a javasolt sorrend szerint írja be ide: ...........................................

Írja be a jelét annak, amelyiket saját erőforrásával is támogatná (pénzzel, munkával, stb.)?

Az Ön foglalkozása ......................................... Az Ön életkora ............ Az Ön neme Nő/Férfi

............................................................................................................................................................

a
b
c

d

e

F

ipar

mezőgazdaság
szolgáltatások

turizmus

..............................................................................................................................................................
1

2
3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Útépítés

Vízhálózat
Szennyvízcsatorna

Gázhálózat
Villanyhálózat
Telefonhálózat

Ipar park
Egészségügy

Kábel Tv
Informatikai rendszer

Oktatás, képzés
Könyvtár
Közművelődés
Teleház
Gazdasági szolgáltatások
Integrátori tevékenység

Kereskedelmi ellátás

Közlekedés

Városkép

Városmarketing
Öntözés, csatornázás
Vállalkozások élénkítése

Egyebek:
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Tisztelt Kunszentmiklósi Lakosok!

Az utóbbi időszakban elszaporodtak az
idősebbek sérelmére elkövetett főleg vagyon
elleni bűncselekmények. Az elkövetési módok
szerteágazóak, ám a bűnelkövetők minden
esetben a sér te t tek jóhiszeműségét ,
hiszékenységét használják ki, és e közben
jutnak hozzá az otthon tartott pénzösszegekhez,
értékekhez. Az elkövetők a hatóság vagy
polgármesteri hivatal képviselőjének,
közüzemi dolgozónak adják ki magukat, illetve
az esetek nagy részében házalást színlelve
próbálnak bejutni a sértett házába. A házalók
vagy silány minőségű termékek eladásával
próbálkoznak, vagy arra hivatkoznak, hogy
különböző dolgokat árulnak, és úgy csalnak ki a
sértettektől pénzt, hogy nincs is eladási
szándékuk.

Az ilyen csalókra jellemző, hogy a települést,
ahol pénzt próbálnak szerezni, először
körbejárják, érdeklődnek, és olyan ismert
emberek nevét jegyzik meg, akikre esetleg a
b e c s a p n i s z á n d é k o z o t t e m b e r e k n é l
hivatkoznak. Ez azért fontos, mert az
ismeretleneknek általában sokkal jobban
hiszünk, ha ismerős, esetleg közismert ember
nevét említik, hiszen ezáltal hitelesebbé válnak.

Ez történt a közelmúltban Szalkszentmártonban
is, ahol egy idős házaspárt csaptak be bűnözők.
Asértetteket egy jól öltözött hölgy azzal kereste
meg, hogy a polgármesteri hivatal 10 évre
szóló, ingyenes gyógyszerhez jutást szavazott
meg a házaspár férfi tagjának, ám ehhez egy
6 0 . 0 0 0 , - F t - o s o r v o s i m ű s z e r t k e l l
megvásárolniuk. Az ismeretlen személy azért,

hogy áldozatai higgyenek neki, név szerint
hivatkozott az egyik orvos asszisztensére;
elmondása szerint a műszert az asszisztens
megbízásából hozta, és fizetni is neki kell. A
házaspár megbeszélte a dolgot, és hitt a kedves,
udvarias modorú csalónak, majd át is adták neki
a kért összeget. A csaló ekkor kiment a ház elé,
ahol már egy kocsi várta. Az idős sértetteknek
azt mondta, hogy a készülék az orvosnál
maradt, de azt pár perc múlva hozza. Ezt
követően a kicsalt pénzzel együtt eltűnt.

Sértettjeinknek volt annyi lélekjelenléte, hogy a
gépjármű rendszámát, amellyel a hölgy
távozott, felírták, így a bűncselekmény
elkövetője rövid időn belül rendőrkézre került,
és jelenleg előzetes letartóztatásban van.

Az ügynek több tanúsága is van: lehetőleg soha
nem vásároljanak házalóktól, mert könnyen
lehet, hogy csak a pénzüket akarják önöktől
kicsalni. Amennyiben ilyen vagy hasonlóan
csábító ajánlatokkal keresik meg önöket,
minden esetben kérjenek személyi igazolványt,
megbízási szerződést, illetve valamilyen más
m ó d o n e l l e n ő r i z z é k a h á z a l ó
személyazonosságát. Amennyiben kétsége
merülne fel, írja fel annak a járműnek a
rendszámát, amellyel az ismeretlen érkezik.
Ezek az apróságok nagyban elősegíthetik azt,
hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává,
illetve, ha már megtörtént a baj, elősegítsék a
rendőrség munkáját, és ezzel az eredményes
felderítést.

Horváth Erika rendőr zászlós
Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság

A lakosság észrevételei, illetve kérései alapján megkeresetem a Kunszentmikósi Rendőrkapitányság
illetékes osztályát, segítségüket kérve abban, hogy tájékoztassák a közvéleményt az emberek
hiszékenységével visszaélő bűnözők gyakoribb módszreiről és a szükséges elővigyázatossági
teendőkről. Megkeresésemre az alábbi anyagot közöljük a lakosság szíves tájékoztatására.

Kreisch Mihály képviselő
A Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság elnöke

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
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Sláger a főterek rendbetétele országosan. Az előzetes hírek szerint Kunszentmiklós főtér
rehabilitációs pályázata nagyon magas pontszámmal befogadásra került, az első körös akadályt
sikeresen vette.
Hivatalos adatunk még nincs arról, hogy az elnyert összeg, s a támogatási arány hogyan alakul, de egy
nagyon biztató helyzetben vagyunk most. A fedett uszoda és gyógymedence, a főtéri parkolók,
parkok, játszótér, díszkút és 48-as emlékmű mellett elkészül a városközpont képét uraló városháza
teljes külső megújítása, a volt művelődési ház külső-belső renoválása, a városháza pincéjének
közösségi térré alakítása és megújulnak a központ parkjai, valamint újra élő lesz az ártézi kút.
Közmű alagútba kerülnek a villanyvezetéket, a távfelügyeleti rendszer fekete kábelei és az Internet
hálózat vezetékei. Olyan kandeláberek fogják a közvilágítást szolgálni, amelyek szépségükkel és
használhatóságukkal minden igényt kielégítenek. A parkokból nem kizárni szeretnénk az erre
sétálókat, ellenkezőleg leültetni és kényeztetni, hiszen a virágoskertek övezte sétányok mellett
korszerű és kényelmes utcabútorok állnak majd az erre haladók rendelkezésére. S ha nem is Stefánia
lesz, hanem marad Kálvin tér továbbra is, bízunk abban, hogy egyre több ember mániája lesz majd,
hogy erre sétáljon vagy kocsizzon egyet.
Hosszú távú terveink között szerepel továbbra is az elkerülő utak megépítése, amely nyomvonal terv
szinten már létezik, s bízunk abban, hogy az elkövetkezendő négy évben forrást is találunk arra, hogy
ez az álom is valósággá váljék.

Nemzeti ünnep
- Ez az ünnepség volt az elmúlt 10-15 év
legszebb, legemlékezetesebb ünnepsége
mondta a rendezvény után Dobos József tanár
úr.
És valóban. Volt valami különösen nagyszerű
ebben a megemlékezésben, nem mintha a
korábbiak nem lettek volna jól és korrektül
megszervezve.
Fújt a szél, hideg volt az idő, de sütött a nap és
ez mindenkinek kinyitotta a szívét.
A huszárok bevonulása után, a himnusz
eléneklése következett, majd Lesi Árpád
alpolgármester köszöntötte a tömeget és
nyitotta meg az ünnepséget. Mindenekelőtt
elnézést kért Bődi Szabolcs polgármester
nevében, aki nem lehetett jelen, mert
testvértelepülésünk, Székelykeresztúr
meghívásának tett eleget, képviselte
városunkat az ottani ünnepségen.
A nemzeti dal meghallgatását követően
Balogh József, országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet, kiemelve a
magyarság szabadságvágyát, amely ma is
éltető erő, és a jövőben is ez kell legyen
nemzeti felemelkedésünk alappillére.

Petőfi Sándor: A XIX. század költői című
versét Tóth Péter előadásában hallhattuk, majd
Papp Péter, az utolsó délvidéki színmagyar
település, Székelykeve polgármestere
emelkedett szólásra. Testvértelepülésünk első
embere rövid beszédében tanúbizonyságot tett
igaz magyarságáról és tolmácsolta a település
polgárainak üdvözletét.
Ez után ismét Tóth Péter szavalata
következett, majd Pintér Gyula, a Virágh
Gedeon Társaság elnöke kápráztatta el
beszédével az egybegyűlteket. Az ágyúlövés
után a pártok és a civil szervezetek helyezték el
a megemlékezés koszorúit Virágh Gedeon és
Petőfi Sándor szobrainál. A Székely Himnusz
közös eléneklését követően, az ünnepség az
ÁMK-ban folytatódott, ahol a Kiskunság
Néptánc Együttes adott lebilincselő műsort,
végül a Virágh Gedeon Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói emlékeztek az 1848-49-es
forradalomra és szabadságharcra.

dr. Horváth László
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

Egy régi mániám...
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Kulturális hírek
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Szerkesztőség: Kunszentmiklós Város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.,
Tel.: 76/551-010)
Nyomda: Flamingó (6090 Kunszentmiklós, Téglagyár út-1.,e-mail: flamingo.nyomda@indamail.hu)

Kunszentmiklós
2010. évi rendezvényei

XVII. TÖRÖKSÍP Nemzetközi
Népművészeti és Alkotó Tábor

2010. június 20-26.
76/351-344/15 mellék

VII. Zenekari Fesztivál
2010. 07. 09-11.

+36 (20) 3696418
Kunszentmiklós, Miklóssy

János Sportközpont, Tanuszoda területe

IV. Fogatható Verseny
2010. 07. 31.

+36 (20) 931-6379

Kunszentmiklós, Epreskert
(Kossuth Lajos utca)

Média Fesztivál
2010. 08. 07.

+36 (76) 363-179
Kunszentmiklós, Miklóssy

János Sportközpont, Tanuszoda területe

Magyarok Országos Gyűlése és
Vására 2010

2010. 08. 13-15.
+36 (76) 550-010

Kunszentmiklós,
Bösztörpuszta

Szent István Napi Ünnepség VII.
Sajt- és Borkóstoló

2010. 08. 20.
+36 (76) 550-010

Kunszentmiklós, Miklóssy
János Sportközpont, Tanuszoda területe

XVI. Szentmiklósi Napok - VIII.
Birkafőző Verseny

2010. 09. 10-12.
+36 (76) 351-344
+36 (76) 551-010

Kunszentmiklós Központja,
valamint a Varga Domokos ÁMK
mögötti Sportpálya

Szüreti Felvonulás és Bál
2010. 10. 09.

06-70/605-79-33
Kunszentmiklós - VDÁMK

XVII. TÖRÖKSÍP Nemzetközi
Népművészeti és Alkotó Tábor

2010. június 20-26.
76/351-344/15 mellék

2010. május 1. Majális

Név:

Időpont:
Telefon:

Név:
Időpont:
Telefon:
Helyszín:

Név:
Időpont:
Telefon:
Email:
Helyszín:

Név:
Időpont:
Telefon:
Helyszín:

Név:

Időpont:
Telefon:
Email:
Honlap:
Helyszín:

Név:

Időpont:
Telefon:
Helyszín:

Név:

Időpont:
Telefon 1:
Telefon 2:
Email:
Honlap:
Helyszín:

Név:
Időpont:
Telefon:
Helyszín:

Név:

Időpont:
Telefon:

kunszentmiklos@tourinform.hu

msz.kunszentmiklos@gmail.com
http://magyarokszovetsege.hu/

kaldineaniko@freemail.hu
http://www.kunszentmiklos.hu


