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J a n u á r

"Boldogasszonyhava, januárius, melyben Mária eljegy-
zésének ünnepét ülli a katholika anyaszentegyház. Újabb-
kori elnevezés szerént: télhó." Fogalmazza a múlhatatlan
"Czuczor-Fogarasi", A magyar nyelv szótára  1874-bõl.
"Boldogasszony, Idvezítõnk anyja, Szûz Mária. "Hozzá szól
imádságos himnuszunk :

"...Boldogasszony Anyánk!
Nagy inségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról."

A régi nyelv nevezte Szûz Máriát  Bódog Asszonynak. 
A 16. századi írás szerint: "Szent Gellért tanácsának
intésébõl akkoron kele fel, hogy az Szûz Máriát az
Magyarországban Bodog asszonynak avagy ez világnak
nagy asszonyának hívnak. Szent István király is ez szegény
országot  bodog asszony országának nevezé."

K i s k a l e n d á r i u m

A hagyományos paraszti világ évszázados tapasztalatait,
bölcsességét örökítették meg az alábbi megfigyelések:

Január 18. Piroska napja:
" Ha Piroska napján fagy,
Negyven napig el nem hagy.

Január 21. Ágnes napja:
"Ha Ágnes hideg,
engesztel Vince.
hogy teljék a pince."

Január 22.Vince napja:
"Hogyha szépen fénylik Vince,
Megtelik borral a pince."

Kölcsey Ferenc (1790-1838)
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Újév körül a legtöbb emberben fölmerül
a kérdés: mit várok ettõl az esztendõtõl?
A sokféle felelet közül álljon itt a ke-
resztény válasz. Az új esztendõtõl azt
várom, hogy meglegyen a létbiztonsá-
gom és célja legyen életemnek. Ezeket a
maga teljességében csak Isten adhatja
meg.
Létbiztonság: szilárd talaj a lábam alatt.
Valamilyen biztonságot adhat a jó állás,
a képzettség, a gyûjtött vagyon, a jó erõ
és egészség, a hálás gyermek. De ki meri
állítani, hogy akár ezek, akár más valami
teljes és végleges biztonságot nyújtanak?
Az ember élete gyökerében mindig létbi-
zonytalanság. Biztonságérzést csak az
adhat, ha Isten tenyerén tudhatom magam.
Az Istenben feltétlenül bízó ember sza-
ván foghatja Jézust, aki elmondotta híres
beszédét az ég madarairól és a mezõk
liliomairól /Mt 6,25-34/. Isten nem enge-
di, hogy valaki is csalatkozzék az õ sza-
vában. Természetesen nem úgy kell gon-
dolni, hogy akkor nem érhet betegség
vagy más baj, inkább úgy, hogy Isten az
õt szeretõknek mindent a javára fordít.
Életcél: csak az érzi, hogy érdemes élnie,
akinek életcélja van. Sok minden adhat
célt az életnek: munka, feladat, család

stb. De mindez csak részleges, s nem az
egész embert átfogó cél lehet, ráadásul
bármelyik percben szertefoszolhat,
mondjuk egy gyógyíthatatlan betegség
által. Ezért fel kell ismernem legfõbb
életcélomat, mely nem lehet más, mint az
Isten életében való részvétel a megtérés
és a keresztség által. Ez az életcél az
egész embert átfogja, soha el nem
enyészik, és nem teszi fölöslegessé a
többi célt. Azokat inkább mind magában
foglalja, magasabb értelmet ad nekik,
tökéletesebb megvalósításukra ösztönöz.
Aki felismerte élete valódi nagy célját, az
az új évben nem kerülhet egy pillanatra
sem olyan helyzetbe, hogy értelmetlen-
nek, céltalannak lássa életét.
Aztán az Úr 2007. esztendejében is tart-
suk szem elõtt, hogy minden egyes év a
lehetõségek tárházát nyújtja. 365 alka-
lommal felkel számunkra a nap, és ugya-
nennyiszer nekirugaszkodhatunk életünk
csiszolásához, hitünk, szeretetünk, em-
berségünk alakításához. Tavaly váro-
sunkban több, mint százharminc elhuny-
tat kísérhettünk utolsó útjára. Nekik már
nem adatik lehetõség az újrakezdésre.
Nekünk azonban igen. Éljünk is vele!
Ne azt várjuk – az örökké elégedet-

lenkedõk kórusához csatlakozva –  mikor
lesz már jobb az élet ebben az országban,
hanem kezdjük el magunkon a változ-
tatást, és meg fogjuk látni, hogy hatá-
sunkra környezetünk is elkezd változni.
Nem szabad kishitûnek lenni. Törhetet-
len reménnyel, igaz szeretettel és ke-
mény kitartással miénk lesz a gyõzelem.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden
kedves üllõi léleknek, hívõnek és nem
hívõnek, katolikusnak és más felekeze-
tûnek egyaránt Isten áldotta, tartalmas és
boldog új esztendõt. Ahogyan mondani
szoktuk: BÚÉK!
Ám e betûszó hagyományos feloldása
mellett, ennek keresztény értelmére is
gondoljunk, vagyis:

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

Kovács Kornél
plébános

É V  E L E J I  G O N D O L A T O K

Adójának 1%-át  vár ja  és köszöni  az
Ü l l õ i  Te m p l o m é r t  A l a p í t v á n y
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Üllõi Templomért Alapítvány

Ebben az évben elõször lehetõség nyílik
az adó 1 %-ának az Üllõi Templomért
Alapítvány javára történõ rendelkezésre.
A közhasznú alapítvány fõbb céljai: az
üllõi katolikus plébánia és templom
mûködésének, az épületek karbantartásá-
nak támogatása, az egyház tulajdonában
lévõ kulturális értékek megóvása, a rá-
szorulók segítése, az ifjúság oktatása,
nevelése, lelkigyakorlatos táborok szer-
vezése, a mûvelõdés és a sport lehetõsé-
geinek folyamatos bõvítése. 
A támogatásukat elõre is köszönjük!

Üllõi Templomért Alapítvány
Adószám: 18703351 1 13
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"Az éneklõmesternek a nehilótra, Dávid
zsoltára.
Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg
az én sóhajtásomat!
Ügyelj az én kiáltásom szavára, én
Királyom és én Istenem; mert én hozzád
imádkozom! Uram, jó reggel hallgasd
meg az én szómat; jó reggel készülök
hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten
vagy te, a ki hamisságban gyönyörköd-
nél; nem lakhatik tenálad gonosz.  Nem
állhatnak meg szemeid elõtt a kevélyek,
gyûlölsz te minden bûnt cselekedõt.
Elveszted, kik hazugságot szólnak; a
vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
Én pedig a te kegyelmed sokaságából
házadba mehetek; leborulok szent temp-
lomodban a te félelmedben. Uram, vezess
engem a te igazságodban az én ellen-
ségeim miatt; egyengesd elõttem a te úta-
dat! Mert nincsen az õ szájokban egye-
nesség, belsejök csupa romlottság; nyi-
tott sír az õ torkuk, nyelvökkel hizelked-
nek. Kárhoztasd õket, oh Isten; essenek
el saját tanácsaik által; taszítsd el õket
vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak
ellened. És majd örülnek mindnyájan, a
kik bíznak benned; mindörökké vígad-

janak, és te megoltalmazod õket, és
örvendeznek te benned, a kik szeretik a te
nevedet. Mert te, Uram, megáldod az
igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint
egy paizszsal.”

5. Zsoltár

Mi más lenne aktuálisabb újévi köszöntés,
mint amirõl az ötödik zsoltár szól. Reggeli
könyörgés van elõttünk, most azt is mond-
hatjuk, hogy újévi könyörgés. A zsoltárból
nem panaszkodás hallatszik. A zsoltáros
nem azt mondja el Istennek, hogy milyen
nehéz sorsa van, hanem szabadításért kö-
nyörög. Reménységgel, hittel és bizalommal
teszi ezt arra nézve, hogy a szabadítás most
sem marad el. Mindenek elõtt egy kérés
hangzik: Figyelmezz szavamra. Kívánság
listák, és újévi fogadkozások helyett kérés
hangzik: Figyelj reám, hallgass meg!
Ígéretek, ígérgetések helyett imádság szól,
mégpedig idejében, jó reggel. Mint tudjuk,
hajnalhasadáskor, amikor a toronyban õr-
ködõ papok meglátták a hajnal elsõ sugarát,
akkor történt az áldozat bemutatása és a
szövetséges népért való könyörgés. Már az
év elsõ napján tehetjük éppúgy, jókor
reggel.
Azután arról szól, hogy gyûlölsz te minden

bûnt cselekedõt. Tudjuk Isten gyûlöli a
bûnt, ezért hangzik a kérés óvjon meg attól,
hogy bûnt cselekedjünk. A Zsoltáros
korában, akik bûnt cselekedtek, kizárattak a
közösség soraiból, nem jelenhettek meg
Jahve színe elõtt. A Kálvini szigorú rend is
ezt példázta. Ezt akkor nem vették könnyel-
mûen. Jó lenne megszívlelni az év elsõ
napján, akkor, amikor elõre tekintünk, és
így kiáltunk, Uram segíts, hogy kedved
szerint cselekedjek. Ez ne csak szó, hanem
valóság legyen
A harmadik dolog, amire figyelhetünk, s a
zsoltárossal együtt kérhetjük: Irántad való
mérhetetlen szeretet jellemezze egész éle-
tünket és egész évünket.
Ez ad alapot az örvendezésre; örülnek
mindnyájan, a kik bíznak benned.
A bizalom hosszútávú, nem ingatag. Olyan
Istenünk van, aki adja az õ áldását, és
védelmét. A Zsoltár szavaival élve: "megál-
dod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal,
mint egy paizszsal“. Ezzel a reménységgel
vágjunk neki az új esztendõnek! Nem félve
a harcoktól, de bízva az élõ Istenben

Dr. Kun Mária
lelkész

Ú J É V I  K Ö S Z Ö N T Õ K

Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság: Antal Beáta, Fehér
András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. 
Email: ullokonyvtar@monornet.hu  Nyomda: Predichman Nyomda  Nyomdavezetõ: Gara György Tel.: 06 20 364-9298

Kedves Olvasó!

Egy választás sokszor változtatás is, valami új kiválasztása.
Mindennapi életünkben éppúgy, mint közéletünkben. Így
változott meg városunk lapjának szerkesztése is, azok
személye, akiknek feladatuk lesz a változó újságot a továb-
biakban elkészíteni. Célunk, hogy a közélet újsága a köz
életének az új-sága is legyen, az olvasó, az érdeklõdõ polgár,
a közösség-közönség nyilvános okoskodásának színtere is,
ahol a köz véleménye együttes munkával formálódik majd
közvéleménnyé, ahol a közmûvelõdés a  köz mûvelésévé
válhat.

Áldott, békés, boldog, munkás Új Esztendõt kíván városunk
minden polgárának az Üllõi Hírmondó új szerkesztõsége.

A szerkesztõbizottság vezetõje: 
Kondás Imre

A szerkesztõbizottság  tagjai :
Antal Beáta, Fehér András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr.
Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné
Harmath Ágnes.

Az Önök írásait, észrevételeit a Szerkesztõbizottság a
Vargha Gyula Városi Könyvtárba várja!

A 2. és 3. oldal fotóit Jónás Csaba készítette
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Különös feladat megemlékezni a Turul-
nemzetségbõl származó Árpád fejede-
lemrõl, akit "honszerzõnek" jegyzett meg
történelmünk, abban a kis városkában,
amely egyik fiáról kapta nevét, így lett
Üllõ, és zászlajában maga is turult visel.
A krónikás hagyomány szerint, Anony-
mus ír így:"… az Úr megtestesülésének
kilencszázhetedik esztendejében Árpád
vezér is elköltözött ebbõl a világból. Tisz-
tességgel temették õt el egy kis folyónak a
forrása felett, amely kõmederben folyik
alá Attila király városába. Egyszersmind
ott a magyarok megtérése után a
Boldogságos Szûz Mária tiszteletére egy-
ház épült, amelyet fejérnek hívnak…"

A Magyar Kultúra Napja

Január 21-én emlékezünk erre, vasárnap
16-órakor a Közösségi Házban.
A nemzeti imádságunknak a Himnu-
szunknak a születésnapja ad alkalmat
erre.
Kölcsey Ferenc 1823-ban írta a
Hymnust, de csak hat évvel késõbb jelent
meg a Kisfaludy Károly szerkesztette
Aurora évkönyvben. Néhány év múlva
már különbözõ dallamokra énekelgették.
1844-ben Bartay Ede, a Nemzeti Színház
igazgatója írt ki pályázatot a meg-
zenésítésére, 20 arany volt a pályadíj.
Tizenhárom mû közül Erkel Ferenc
zenéjét jutalmazták, majd nyilvánosan
elõadták. 1844. augusztusában a "Széc-
henyi" gõzhajó vízrebocsátásakor az
óbudai hajógyár munkásai már ezt ének-
lik. 1848. augusztus huszadikán, a budai
Mátyás-templomban a mise végén a
hívek is Kölcsey himnuszát énekelték.
A korszak, a reformkor tanulsága, hogy
ezt a verset, melynek a mûfaja volt him-
nusz, a magyar nép közös akarata tette a
nemzet Himnuszává.

A kultúrtörténeti szövegeket közreadta: 

Kondás Imre

4 5 0  é v v e l  e z e l õ t t

1557. januárjában született Kolozsvárott
Bocskai István Magyarország és
Erdély fejedelme.
Rövid történelmi szerep
adatott számára, de ez
történelmünk leg-
nagyobbjai között is
egyedülállóvá avat-
ta.  A korszakára
jellemzõ fõúri ala-
kok egyikeként in-
dult az akkori bi-
rodalmi függés és
idegen hatalom ha-
szonélvezõjeként,
ám saját érdeke ha-
marosan egybeesett a
nemzet érdekével, az
együttmûködõbõl ellenfél
lett. 1604-ben élére állt a harc-
ra kész hajdúknak, hogy õ maga is
fegyvert ragadjon "a hazáért és a hitért".

Ezzel megindult történelmünk elsõ nem-
zeti felkelése, a szabadságharc,

vagy ahogy a történész Szekfû
Gyula nevezte: a forra-

dalom. Ez volt az egyet-
len gyõztes nemzeti
felkelésünk, mindez
két világhatalom szo-
rításában. Az 1606-
os bécsi békében
mondották ki a val-
lás gyakorlásának
szabadságá t is.
Bocskai István ma-
gyar fejedelem alak-

ját is megörökíti a
Reformáció  Emlék-

mûve Genfben. A tetteit
vezérlõ bölcsességet így

fogalmazta meg: "a dolgot csak
õ magát nézzük, miként nemzetünk

javát és magunk megmaradását láttatja…"

Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket, 
A lelkes eljár õsei sírlakához, 
S gyújt régi fénynél új szövétneket.

(Garay)

M e r c z e l  E r z s é b e t  u t á n

Merczel Erzsébet személyében pótolhatatlan, aktivitását, az önzetlen és tevékeny
agilitását senki sem helyettesítheti. Viszont a klub továbbra is mûködni fog, és dolgoz-
ni fogunk azon, hogy az Õ szellemiségét továbbvigyük. A klub vezetésével a tagok
egyöntetû felkérése alapján engem (Sárándi Tibor) bíztak meg. 
Szeretném elõre leszögezni, hogy továbbra sem kívánunk semmilyen kulturális
intézmény kárára tevékenykedni, és elutasítunk minden vádat, ami ezzel ellentétesen
velünk szemben megfogalmazódott. Sõt, továbbra is szeretnénk jó kapcsolatot tartani
és kialakítani Üllõ és környékének kulturális életét meghatározó szervezetekkel,
intézményekkel és nem utolsó sorban az új képviselõtestületnek is felajánlottuk szol-
gálatainkat. 
Továbbra is a környezetünk kulturális életét kívánjuk szolgálni, és háttéralapít-
ványunk is e meghatározott célok érdekében tevékenykedik tovább. 
2007-re is számos elképzelésünk van Üllõn belül és kívül más településeken is. Részt
kívánunk venni városunk kulturális programjaiban, és mint az elmúlt másfél évben mi
magunk is több saját rendezvénnyel készülünk. Továbbiakban is szeretnénk
negyedéves kulturális tájékoztatónkat kiadni, és több tervezett szakkörünket elindítani. 
Merczel Erzsébet örököseivel történõ jogdíj átvétel után, a kezelésünkben lévõ irodal-
mi anyagokból kiadványt, illetve kiadvány sorozatot szeretnénk összeállítani.
Azonban erre nagyon nehéz pályázatot találni. Ezúton is szeretném megkérni azokat,
akik támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, hogy keressenek minket. 
Azoknak is várjuk a jelentkezését, akik rendelkeznek Merczel Erzsébet régebbi irodal-
mi alkotásaival, kiadványaival. 
Sárándi Tibor (30-987-4747) vagy Nagyné Kékedi Ibolya (29-320-672)

MINDENKINEK SIKERES, BOLDOG ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK!
Sárándi Tibor

T Ö R T É N E L E M ,  K U L T Ú R A
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Köszöntöm Önt Tisztelt Olvasó!

Nagy Sándor vagyok, a 7. sz. választó-
körzet választott képviselõje, a Település-
fejlesztési Bizottság elnöke, a rendezvény
szervezõje. Elõször is köszönöm minden-
kinek, aki jelen volt, aki segített a mûsor-
ban, aki támogatta az ötletemet, melyet
képviselõként vetettem fel. Nem vagyok tagja
civil szervezetnek, a képviselõ-testület ne-
vében kívántam meghívni a város lakosságát.
Nagyon rövid volt az idõ a szervezésre,
ezért igen gyors intézkedéssorozatra volt
szükség. Nagyon jól esett, hogy mindenki
segített, akit megkerestem. (Késõbb fel
fogom sorolni, akik elõsegítették a ren-
dezvény létrejöttét). Senki nem mondta azt,
hogy nem, inkább mindenki azt kérdezte,
hogy mit és mennyit segítsen. Intézmények,
vállalkozások, magánszemélyek egyaránt
örömmel vették a felkérést. Amint azt az
ünnepség végén el is mondtam, rengeteg
ajándék gyûlt össze, melyet a fa alatt
szerettünk volna átadni. Ezt megváltoztat-
tuk azért, mert nem lett volna rá alkalmas
sem az idõ, sem a hely. A rendezvény heté-
ben minden intézménybe elvittük a felaján-
lásokat. Nagyon örült neki mindenki.
Persze a helyszínen is voltak apró aján-
dékok. A fellépõket és a mûsort megtekintõ
vendégeket szaloncukor, meleg tea, a fel-
nõtteket melengetõ forralt bor várta. A mû-
sort adó óvodások egy nagy doboz plüss-
játékot kaptak, melyet egyik képviselõtár-
sunk ajánlott fel.  A gyerekek nap közben az
általuk készített díszeket a fa mellett ténykedõ
segítõkkel közösen helyeztették el a fán.
A rendezvényre plakátokon keresztül, sze-
mélyesen, levélben, e-mailben, vagy egyéb
formában kapott meghívást  minden helyi
lakos, vállalkozás. A meghívásokat a város
határán túlra is eljuttattuk azokhoz a
személyekhez, szervezetekhez, akiket ilyen
alkalomból illik meghívni. Remélem leg-
közelebb több meghívott vendég tisztel
meg bennünket jelenlétével.
A mûsor összeállításban gyakorlatilag az
egész város besegített. Óvoda, iskola, zene-
iskola, nyugdíjasklub, diáksportkör, Mecé-
nás Klub. Azt hiszem, aki jelen volt meg
tud erõsíteni abban, hogy a fellépõk nagyon
kedves és színvonalas mûsorral leptek meg
bennünket. Még egyszer köszönöm min-
denkinek, aki segített.

Akik nem támogatták az ötletet? Nos nekik
külön köszönöm. A rendezvény – azt hi-
szem, leírhatom – sikeres volt. Üllõ lakos-
sága megmozdult. Üllõ város lakói megmu-
tatták, hogy közösen a cél érdekében össze
lehet fogni, és eredményt lehet elérni.
Bizonyosságot szereztem arról, hogy ér-
demes volt dolgozni a rendezvény létre-
hozásán. Erõt adott a bizonyítás vágya,
hogy nem szabad feladni. Éreztem, hogy
nem hagynak cserben azok az emberek,
akik szeretnék, hogy a városban az élet
felpezsdüljön. Ez az elsõ lépés volt. Biz-
tosan lehetett volna jobban, színesebben,
más helyszínen, más idõpontban… Erre azt
tudom mondani, hogy jövõre másként lesz,
de errõl majd a maga idejében.

Korábban ígértem, hogy felsorolom a ren-
dezvény létrejöttének segítõit. A felsoro-
lása a program felépítésének sorrendjében
történik:
A fenyõfát a zeneiskola vezetésétõl kaptuk
ajándékba. Köszönet érte! Köszönet a dí-
szekért az óvodák és az iskola gyerme-
keinek és tanárainak, az intézmények veze-
tõinek, hogy az elsõ kérõ szóra készséggel
támogattak.
A meghívó plakátokat Gara György nyom-
dász nyomtatta ki.
A hangosítást és világítást a REFLEX Kft.
biztosította.
Egy igazi karácsonyfa a díszeivel és a
fényeivel teremt meghitt hangulatot. A fa
alapdíszítését, valamint az információs
táblát a PÁRIZS DEKOR Kft. készítette, a
díszvilágítását É-VILL Kft. Elektronika és
Világítástechnikai szaküzlete ajánlotta fel.
Karácsonykor ajándékokkal lepik meg
egymást az emberek. Mi is ezt tettük a
bölcsõdével, az óvodával és az iskolával.
Ezeket az ajándékokat Tõlük kaptuk:
FIRE-STOP Tûzvédelemi vállalkozás,

GABI Könyvesbolt, Genava Bt., Nagy-
családosok Egyesülete, PIRO-STOP Kft.
Tûzvédelem, PIRO-VÉD Tûzvédelmi Kft.,
RATTAN Bútor üzlet, SHADOWS Bt.
Számítástechnika, Seres Tûzvédelem Kft.

A színvonalas mûsor elõadóiról se feled-
kezzünk meg: Üllõi Mecénás Mûvészeti
klub, Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus, 
4 Muskétás Akrobatikus Rock & Roll sport
tánc egyesület, Árpád Fejedelem Általános
Iskola 3. Z és 4. Z osztálya, Árpád Feje-
delem Általános Iskola Pedagógus Kórusa,
Bodzavirág kórus és a Harmónia Zene-
iskola növendékei, Gyöngyvirág téri óvoda,
Harmónia kórus.
A vállalkozásokon kívül magánszemélyek
is hoztak ajándékokat, felajánlásokat. Õk
nem kívánták megnevezni magukat, nekik
név nélkül is jár a köszönet.
A mûsor végére egy mindenki számára
(még a szervezõknek is) kedves meg-
lepetésként egy pónifogat került elõ. 
A gyerekek nagyon élvezték a fogaton
megtett köröket.
Jövõre szeretnénk, ha újra lenne az önkor-
mányzat képviselõ-testülete által meg-
szervezett „Mindenki Karácsonyfája“ el-
nevezésû rendezvény, terveink szerint
hosszabb terjedelemben, komolyabb kará-
csonyi vásárral, több napos kultúrmûsorral,
karácsonyi koncerttel. Reményeink szerint
a záró karácsonyi koncertet az addigra
elkészülõ sportcsarnokban rendezhetjük
meg. 
A Karácsony elõtti várakozásban tette a
dolgát az iskola és a zeneiskola is.
Hangversenyeiket rakták le elõzetesként
mindenki karácsonyfája alá, tanítók és
tanítványok közös ajándékaként. Örömet
okozva ezzel felnõttnek és gyermeknek,
pedagógusnak, diáknak, szülõnek, és örö-
met okozva a város polgárainak. Bizonyí-
tották, hogy az ének-zenei kultúra mûvelé-
sében Üllõ városa igyekszik egyfajta
központ szerepét is betölteni egész térsé-
günkben. Köszönet érte a résztvevõknek, a
felkészítõknek és mindazoknak, akiknek
munkájából a két hangverseny ilyen
élményt nyújthatott!

Az Üllõi  Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Civil Szolgáltató Kht. munkatársai ezúton
mondanak köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal és önzetlen segítségükkel hoz-
zájárultak a 2006. évi karácsonyi rendezvény gazdagabbá tételéhez. Továbbra is várunk min-
denkit szociális irányú szolgáltatásainkkal a Civil Központban. Jó egészséget és nagyon
boldog új esztendõt kívánunk! Horváthné Rózsika

M I N D E N K I  K A R Á C S O N Y A

A  k ö n y v t á r  n y i t v a :  Hét fõn és Kedden: 1/211-18- ig
Szerda: Zár va; Csütör tökön: 1/211-18- ig ; Pénteken: 8-16- ig ;

Szombaton: 8-12- ig ; Vasárnap: zár va

Fotók: Oltványi János
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A képviselõ-testület...

...a 2006. év utolsó ülését december 14-én
16 órai kezdettel tartotta. Huszonegy
napirendi pontban kellett döntést hozni,
de engedelmükkel a sok kérdés közül
inkább azokat emelném ki, melyek min-
den lakost egyaránt érintenek.
Mindannyian tudjuk, hogy 2007-ben igen
nehéz év elé néz a lakosság, a közin-
tézmények és az önkormányzatok
egyaránt. A kormány az elmúlt hónapok-
ban újabb és újabb megszorító
intézkedésekkel állt elõ, melyek hatását
igazán januártól fogjuk érezni. A
megszorítások óriási terhet rónak a
lakosságra, az önkormányzat komoly
támogatásoktól esik el, míg az állam
egyre nagyobb adók és járulékok
fizetését várja el tõlünk. 
Ezen kilátások tudatában kellett a
Testületnek döntenie decemberben a köz-
üzemi víz- és csatornadíj megálla-
pításáról szóló rendelet módosításakor. 
Településünket ellátó vízmû telepet a
GYÁVIV Kft. üzemelteti.
Közszolgáltatást ellátó cégrõl lévén szó, a
jogszabályi elõírások szerint költségeinek
meg kell térülnie, így sajnos az áremelés
elkerülhetetlen volt. Az Önkormányzat
eddig is jelentõs részt vállalt a lakossági
díjak alacsonyan tartása érdekében,
2006-ban ez kb. 55 millió forint önkor-
mányzati forrásból való kiegészítést
jelentett.
Elhangzott a testület részérõl olyan fel-
vetés is mely az infláció mértékében
(7%) emelné csak a díjat, de ez az ötlet
figyelmen kívül hagyja, hogy a GYÁVIV
Kft.-t érintõ áremelések (pl. energia árak)
nem az inflációt követik, a költségek
növekedése magasabb, így az önkor-
mányzati rész 75-80 millió forintra
emelkedne. 
Két bizottság (Településfejlesztési, Pénz-
ügyi) hosszas egyeztetés után, a lakosság
anyagi teherbírását és az önkormányzat
pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a
lehetõségekhez mérten igyekezett a
legkedvezõbb javaslatot a Testület elé
terjeszteni, amely szerint a lakosság
részére:
a vízhálózatba bekötött lakások esetében
a víz- és a csatornadíj is 260 Ft/m3 +
ÁFA (312 Ft/m3) összegû. 
A rendelet módosítását, mely 2007.

január 1-tõl hatályos, a testület 10 igen
szavazattal elfogadta. Az önkormányzat
által fizetendõ kiegészítés 62 millió
forintra emelkedik.

Hasonló helyzetben volt a Testület, mikor
a település szilárd és folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos köztisztasági ren-
deletét módosította. Üllõ város területérõl
a Saubermacher Kft. szállítja el a hul-
ladékot, pályázaton elnyert jog alapján. A
város és a kft. között létrejött szerzõdés
magában foglalja, hogy a cég a Központi
Statisztikai Hivatal közlése szerinti
árindex alapján módosítja díjait. Eszerint
szintén magasabb, mint az átlag-infláció. 
A "szemétszállítási" díj tehát a jelenlegi
250,17 Ft + ÁFA összegrõl 280,50 Ft +
ÁFA összegre emelkedik ürítésenként a
110 literes edények esetében. Ahol 120
literes edények vannak kihelyezve, ott
306 Ft + ÁFA összeggel számolhatnak a
tulajdonosok.
Emelkedett a többlethulladék elszál-
lítására vásárolható hulladékgyûjtõ zsák
ára is. Az újévtõl 300 Ft + ÁFA összegért
juthat hozzá a lakosság. A módosítást,
mely szintén 2007. január 1-tõl lép
életbe, a testület 12 igen szavazattal elfo-
gadta.

(A díjakat részletesen a 7. oldalon talál-
ható összefoglaló táblázat mutatja be.)

A következõ éveket komolyan befolyá-
soló döntés lehet a Városgazdálkodási
Szervezet megalapítása. Üllõ város
üzemeltetési feladatai igen sokrétûek:
önkormányzati épületek karbantartása,
virágosítás, fásítás, út-, járda-karban-
tartás, kátyúzás, parlagfû-irtás, játszótér
és parkgondozás. Az egyszerûbb felada-
tokat jelenleg a Polgármesteri Hivatal
fizikai dolgozói látják el, a bonyolultabb,
eszközigényes munkákat pedig az önkor-
mányzat pályázat útján külsõs vál-
lalkozókkal végezteti el. Ezt váltaná ki az
új szervezet, mely hosszú távon komoly
megtakarítást eredményezhet sõt talán
nyereséget is termelne a városnak. Az
ülésre a Településfejlesztési Bizottság
elnöke konkrét cégismertetõvel állt elõ,
mely bemutatja a szervezet mûködési
körét, ismerteti felépítését. A Képviselõ-
testület a 2007. évi koncepcióban az ügy
fontosságára való tekintettel prioritásként

kezeli szervezet alapítását. A testület egy-
hangúlag fogadta el az ad-hoc bizottság
létrehozását, melynek feladata a Város-
üzemeltetõ Kft. elindításának, meg-
alapításának elõkészítése lesz. Elnöke:
Nagy Sándor (Településfejlesztési Bizott-
ság elnök), tagjai: Udvardi Mátyás
(Környezetvédelmi Bizottság elnök),
Jónás József (Pénzügyi Bizottság elnök).
Az ad-hoc bizottság munkájába bevonja a
Hivatal Mûszaki és Pénzügyi Irodájának
munkatársait.

A Tisztelt Lakosság biztosan észrevette,
hogy Üllõ Honismereti Gyûjteménye egy
ideje "hontalanná" vált. Régi helyérõl az
Ócsai útról, a Humán Szolgáltató Köz-
pont megnyitása óta költöznie kellett. 
Minden település életében fontos sze-
repet kell, hogy kapjon múltjának, erede-
tének feltárása, emlékeinek megõrzése.
Üllõn ezt a szerepet tölti be a gyûj-
temény, melyet az elmúlt esztendõkben a
lakosok is szép számmal látogattak. Az új
képviselõ-testület fontos feladatának tart-
ja Üllõ kulturális életének felpezsdítését,
emlékeinek megõrzését ezért igyekszik a
legméltóbb helyet megtalálni a gyûj-
temény számára.
Több alternatíva is felmerült, melyek
közül kettõ tûnik leginkább meg-
valósíthatónak. Szóba került a Könyvtár
kibõvítése egy 80m2-es kiállító terem-
mel, másik lehetõségként pedig egy
Gyömrõi úti ingatlan megvásárlása jelen-
tené megoldást, amely késõbb akár tájjel-
legû múzeumként is mûködhetne. A
felelõs döntést mindenesetre a költ-
ségvetés pontos ismeretében lehet
meghozni, így ezt a kérdést az újév elején
ismét napirendre tûzi a testület. 

2006 decemberében tartotta elsõ
közmeghallgatását az új Képviselõ-
testület, melyen elhangzottak az újévre
vonatkozó tervek, és beszámolót hallhat-
tak a jelenlévõk a sportcsarnok építési
munkálatairól. 
Elsõként Nagy Sándor úr a Település-
fejlesztési Bizottság elnöke vázolta fel a
2007. év terveit. Képviselõ úr elmondta, az
új testület fontosnak tartja a már folyamat-
ban levõ tervek megvalósítását, folytatni
kívánja a járda és útépítést, illetve elhang-
zott egy új városközpont kiépítése is. 

A Z  Ü L É S T E R E M B Õ L  J E L E N T J Ü K

Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!
Lapzárta: minden hónap utolsó napján!
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A 2007. évben hatályos víz-, csatorna- és hulladékszállítási díjak

VÍZDÍJAK Fizetendõ díj
(a 20 % áfa-t tartalmazza)

Lakások részére 312 Ft/m3

Önkormányzati intézmények 314 Ft/m3

Közületi fogyasztók 408 Ft/m3

CSATORNADÍJAK

Nagyfogyasztók (1000 liter/nap fogyasztás felett) 984 Ft/m3

Önkormányzati intézmények 492 Ft/m3

Egyéb fogyasztók esetében (pl. a lakosság) 312 Ft/m3

HÁZTARTÁSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJA

110 literes gyûjtõedényzetben 336,60 Ft/ürítés/lakás
120 literes gyûjtõedényzetben 367,20 Ft/ürítés/lakás
120 literes zsák (többlet hulladék elszállítására) 360 Ft/zsák

Gépjármû tulajdonosok f igyelmébe

Tisztelt ügyfeleink!
Mint arról már korábban tájékoztattuk Önöket, a belföldi gépjármûvek adóztatásában
2007. év január 1-tõl jelentõs változások történtek. Az adó alapja: személyszállító
gépjármû esetén – ide nem értve autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett tel-
jesítménye, kilowattban kifejezve. Az adó mértéke:

A gépjármû kora Adómérték
Gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 300.-Ft/KW
Gyártási évet követõ 4-7 naptári évben 260.-Ft/KW
Gyártási évet követõ 8-11 naptári évben 200.-Ft/KW
Gyártási évet követõ 12-15 naptári évben 160.-Ft/KW
Gyártási évet követõ 16. naptári évben és az,
azt követõ naptári években 120.-Ft/KW

Az alábbiakban az adómentesség és a kedvezmények tekintetében bekövetkezett
módosításokra hívjuk fel a figyelmet. 
2007. év január 1-tõl csak a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élõ szülõje,
nevelõszülõje, mostoha-, vagy örökbefogadó szülõje tulajdonában lévõ egy darab
100 kilowatt teljesítményt el nem érõ személygépkocsira vonatkozik az adó-
mentesség. Feltétel továbbá, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy az adó
alanya, vagyis üzembentartóként nincs más személy bejegyezve Tehát megszûnik
azon gépjármûvek adómentessége, amelyek a súlyos mozgáskorlátozott személy
szállítását vállaló közeli hozzátartozó tulajdonában állnak.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy nyilvántartásunk átvizsgálása után, 2007. február folya-
mán határozattal értesítjük azokat az Ügyfeleinket, akik korábban nem fizettek
gépjármûadót azonban gépjármûvükre az adómentesség a továbbiakban nem biz-
tosítható.  A kedvezmények tekintetében az ún. környezetbarát személygépkocsikra
vonatkozó 20 %-os, 30 %-os, vagy 50 %-os adókedvezmény megszûnik 2007. év
január 1-tõl.

Továbbá az EURO III-as ("6", "7", vagy "8") környezetvédelmi besorolású teher-
gépjármûvek, autóbuszok kedvezménye 20 %-ra, míg az EURO IV-es vagy EURO
V-ös ("9", "10", "11", vagy "12",) környezetvédelmi besorolású tehergépjármûvek,
autóbuszok utáni kedvezmény 30 %-ra csökken.

D Í J T É T E L E K ,  H A S Z N O S  I N F O R M Á C I Ó K

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/29 320-023

D Í J T É T E L E K ,  I N F O R M Á C I Ó K

Kiemelt szerepet kap az elkészülõ sport-
csarnok üzemeltetése, mely meghatározó
lehet a város jövõjét illetõen. Szó volt a
Városüzemeltetõ Kft. létrehozásáról, ami
új munkahelyeket is teremtene. 
Nagy Sándor úr kitért a szociális és
egészségügyi ellátások szintentartására, a
rászorulók segélyezésének, és ezzel
összefüggésben a munkalehetõségek
bõvítésének fontosságára. 
Az új testület kiemelten foglalkozna a
város tisztaságával, környezetével,
fontosnak tartja a városkörüli illegális
hulladéklerakások felszámolását, a gyom
és parlagfû irtását. 

Ezt követõen Zubor György tanácsnok úr
tartott beszámolót a sportcsarnok
építésének jelenlegi helyzetérõl. 
Elmondta, hogy a kezdeti viszontagságok
után az építkezés a terv szerint halad.
Jelenleg az épület már fedett, a külsõ
vakolat készen van, a bádogos munkák
folynak. Folyamatosan történik a kiszol-
gáló helységek leválasztása a belsõ tér-
ben, elkezdõdtek a gépészeti munkálatok. 
Az érdeklõdõk minden héten csütörtökön
a reggeli órákban tekinthetik meg az
építkezést, ahol szakemberek válaszolnak
a felmerülõ kérdésekre. 
Kondás Imre az Oktatási és
Közmûvelõdési Bizottság elnöke
ismertette a helyi újság szerkesztésében
beálló változásokat.
A megjelentek részérõl elhangzott több
kérdés, észrevétel az egészségüggyel,
közlekedéssel, közbiztonsággal kapcso-
latosan. A felmerült problémákat az
illetékes bizottságok vizsgálják, és
megfelelõ információ birtokában
igyekeznek orvosolni azokat.  
Ezúton is köszönjük a részvételüket, hoz-
zászólásaikat, és kérjük önöket, hogy a
jövõben is segítsék észrevételeikkel a
munkánkat, Önökért, a Városért! 

Varga Norbert 
Képviselõ

A Képviselõ-testület üléseit csütörtöki
napokon, 16 órai kezdettel tartja, az I.
negyedévben: január 25-én, február 15-
én (a 2007. évi költségvetés tárgyalása)
és március 22-én.
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Üllõ Városban 2007. március 4. napjára
(vasárnap) kiírt idõközi polgármester-
választás határnapjainak és határidõinek
naptár szerinti megállapítása a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (további-
akban: Ve.) alapján.

A VÁLASZTÓJOGOSULTSÁG
NYILVÁNTARTÁSA
1.1. A névjegyzéket 2007. január 3-tól
január 10-ig közszemlére kell tenni 
[Ve. 14. § (1) bekezdés].
1.2. A névjegyzékbõl való kihagyás,
illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt 2007. január 3-tól január
10-én 16.00 óráig lehet kifogást benyúj-
tani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
1.3. A névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõt az ajánló szelvénnyel
együtt 2007. január 1–5. között kell
megküldeni a választó polgároknak
[Ve. 14. § (1) bekezdés és 46. § (1)
bekezdés].
1.4. A módosított névjegyzék 2007. már-
cius 2-án 16.00 óráig tekinthetõ meg a
polgármesteri hivatalban [Ve. 15.§ (3)
bekezdés].

A VÁLASZTÁSI SZERVEK LÉTRE-
HOZÁSA
2. A választási bizottságok megbízott tag-
jait a választókerületben jelöltet, illetõleg
listát állító jelölõ szervezet, illetõleg a
független jelölt legkésõbb 2007. február
23-án 16.00 óráig jelentheti be
[Ve. 25.§ (2) bekezdés].

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
3.1. A választási kampány 2007. március
2-án 24.00 óráig tart 
[Ve. 40. § (1) bekezdés].
3.2. Kampányt folytatni 2007. március 3-
án 00.00 órától március 4-én 19.00 óráig
tilos [Ve. 40.§ (2) bekezdés].
3.3. A személyi adat- és lakcímnyilván-
tartás központi hivatala a névjegyzékben
szereplõ választópolgárok családi és
utónevét, valamint lakcímét a jelöl-
teknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre
2007. február 13-tól adja át
[Ve. 45.§ (1) bekezdés].
3.4. A közszemlére tett névjegyzék máso-
latát a helyi választási iroda vezetõje a
jelölt, jelölõ szervezet kérésére 2007.

Melléklet Üllõ Város Helyi Választási Bizottságának 108/2006. (XI. 30.) számú határozatához

február 13-tól adja át [Ve. 45.§ (21)
bekezdés].
3.5. A helyi közszolgálati mûsorszolgál-
tatók 2007. február 17-tõl március 2-ig a
jelölés arányában legalább egyszer ingye-
nesen közlik a jelölõ szervezetek,
továbbá a polgármesterjelöltek politikai
hirdetését [Ve. 106. § (1) bekezdés].
3.6. A választással kapcsolatos köz-
vélemény – kutatás eredményét 2007.
február 24-tõl március 4-én 19.00 óráig
nem szabad nyilvánosságra hozni 
[Ve. 8. § (1) bekezdés].
3.7. A (3)-(4) bekezdés szerint teljesített
adatszolgáltatás adatait legkésõbb
2007. március 4-én kell megsemmisíteni.
Az errõl készült jegyzõkönyvet
2007. március 7-ig át kell adni az adat-
szolgáltatóknak [Ve. 45. § (3) bekezdés].
3.8. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték 2007.
április 3-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. §
(6) bekezdés].

A JELÖLÉS
4.1. Jelöltet ajánlani 2007. február 9-én
16.00 óráig lehet [Ve. 46.§ (3) bekezdés].
4.2. A jelöltet legkésõbb 2007. február 
9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál
[Ve. 52. § (1) bekezdés].
4.3. A jelöltnek a be nem nyújtott aján-
lószelvényeket 2007. február 12-én 16.00
óráig meg kell semmisíteni. Az errõl
készült jegyzõkönyvet 2007. február
15-én 16.00 óráig kell átadni a választási
bizottságnak [Ve. 60. §].
4.4. Az ajánlószelvényeket, valamint a
technikai nyilvántartást az illetékes
választásiiroda 2007. március 4-én
megsemmisíti [Ve. 53. § (3) bekezdés].

A SZAVAZATOK ÖSSZESÍTÉSE
5.1. A helyi választási bizottság a
s z a v a z a t s z á m l á l ó b i z o t t s á g o k
jegyzõkönyvei alapján 2007. március 5-
ig összesíti a szavazatokat, és megállapít-
ja a választási eredményt 
[Ve. 73.§ (3) bekezdés].
5.2. A szavazóköri jegyzõkönyvek egy
példánya az illetékes választási irodában
2007. március 7-én 16.00 óráig
megtekinthet? [Ve. 75. § (2) bekezdés].
5.3. A szavazólapokat a polgármesteri

hivatalban 2007. június 2-ig kell meg-
õrizni. 2007. június 2. után a választási
iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével –
meg kell semmisíteni 
[Ve. 75.§ (3) bekezdés].
5.4. A jegyzõkönyveket 2007. június 2-a
után kell átadni az illetékes levéltárnak
[Ve. 75. § (4) bekezdés].

A polgármester jelöltséghez szükséges
ajánlások száma

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgáro-

kat, hogy 2007. január 1-je és január 5-e

között kézbesítette a Posta a március 4-i

idõközi polgármester-választással kapcso-

latos értesítõket, ajánlószelvényeket.

A helyi önkormányzati képviselõk és pol-

gármesterek választásáról szóló 1990. évi

LXIV. tv 27. § (2) bekezdése értelmében

polgármesterjelölt az, akit a választópol-

gárok 2 %-a, de legalább 300 választópol-

gár jelöltnek ajánlott.

Fentiek értelmében a polgármester jelölt-

séghez szükséges ajánlószelvények mini-

mális száma: 300 db. 

Földváriné dr. Kürthy Krisztina

Jegyzõ, HVI vezetõ

P O L G Á R M E S T E R  V Á L A S Z T Á S R Ó L

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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berek, milyen profi szinten és nagy
élvezettel élik bele magukat a táncba. Az
együttes vezetõje rövid köszönetet mon-
dott a közönségnek és elárulta ars poéti-
kájukat: "Úgy táncolunk, ahogy élünk, és
úgy élünk, ahogy táncolunk".
Következõ fellépõ az üllõi Zrínyi Ilona
Nyugdíjasklub énekkara volt, akik kará-
csonyi énekekkel szórakoztattak minket.
Õket a Civil KHT dolgozói követték,
akik a népszerû répamese színpadi vál-
tozatát adták elõ. Ezután következett az
Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
irodai dolgozóinak elõadása, majd Misák
János a Civil KHT dolgozója énekelt,
mindannyian õszinte örömmel és lelkese-
déssel adtak elõ. Õket Simon Klaudia
nagyon szép furulya elõadása követte.
Blazsek Nikolett és Aranka szórakoztató
diszkótánca zárta a programokat. Az
igazán bõséges és ízletes vacsora után,
következett a tombola. Számos üllõi vál-
lalkozó és magánszemély felajánlása lett
kisorsolva a közönség között.  Asztal-
társaságommal igazán jól éreztük
magunkat, és ezúton is köszönjük a
meghívást.                                               

Sárándi

Sértõ Kálmán: 
Magyar imádság a pusztán

Magyar égre adjál Isten,
Mesélõ sok csillagot,
Szagos lelkû virágokra
Orvosságos harmatot.
Karjaimba szeretõt,
Birkafelhõ hömpölyögjön
Tarka szamaram elõtt.

Egy szomszéd se panaszkodjon,
Nyalka csikós, vén gulyás,
Kövér földön  élhetnénk még,
Csak a sorsunk lenne más.
Gulya, ménes, birkatábor,
Búzás hombár nagy vagyon,
Furulyázva járhatnánk a
Lengõ vadvirágokon.

Adjál Isten a magyarnak
Kevés sóhajú napot,
Õsszerelmes éjszakákat,
Szabadságos holnapot.
Kerek nagy Magyarországot,
Hancúzó sok gyereket
Rázd fel szép magyaridban a
Szundikáló életet.

/Rácegrespuszta, 1935./

Idén elõször voltam hivatalos a Civil
KHT és az Üllõi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete által szervezett karácsonyi
ünnepségre. Nagy izgalommal tettem
eleget a meghívásnak, bár nem tudtam mi
vár rám. Megérkezésünkkor döbbentem
rá, hogy milyen nagyszabású ren-
dezvénybe csöppentem bele. 
A hatalmas üzemi terület több mint 250
fõ megvendégelésére volt berendezve,
ügyelve arra, hogy a mûsorhoz elegendõ
hely maradjon az elõadóknak. A ren-
dezvényt Horváthné Rózsika, a Mozgás-
korlátozottak Egyesületének alelnöke
nyitotta meg. A nagy létszám ellenére
baráti hangulat uralkodott a teremben. 
A Váci Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthonának lakóinak állatokról szóló
elõadása kezdte meg a programokat. Az
elõadók lelkesen játszották szerepüket,
szinte megfeledkezve arról, hogy közön-
ség elõtt játszanak. Másodikként a Roll
Dance Hungary kerekes-székes táncbe-
mutatója következett. Repertoárjukban
keringõ, palotás, cha-cha-cha, tangó,
diszkó és tiroli számok szerepeltek, majd
vidám karácsonyi egyveleggel zárták
mûsorukat. Fantasztikus volt látni, hogy
ezek a mozgásukban korlátozott em-

C i v i l  k a r á c s o n y  a  f a t e l e p e n
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K ö s z ö n j ü k …

December 21-én megrendezésre került a
Harmónia Zeneiskola hagyományos
karácsonyi hangversenye.
Ebben az évben (is) a felújított Katolikus
templom adott méltó helyet a hang-
versenynek, amely zsúfolásig megtelt.
A gyönyörû mûvek után gyermekek, fel-

nõttek közös énekléssel, hangszerkíséretes zenével köszöntöt-
ték a közelgõ ünnepeket.
A mai rohanó világban, az ünnepi elõkészületekben jó volt
megpihenni egy kicsit, a zene megmelengette valamennyiünk
lelkét. Remélem, még nagyon sok ilyen szép hangversenyt
hallgathatunk meg!
Gratulálok!

U g y e  l e s z  j ö v õ r e  i s . . . ?

Adventben, a várakozás idõszakában ezúttal is örömmel vártuk
december 21. csütörtök estéjét. Újból adventi koncertet adtak a
Harmónia Zeneiskola tanárai Üllõn. A padok zsúfolásig
megteltek a kellemesen meleg templomban. A plébános úr ked-
vesen köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a karácsony
elõtti idõszak a várakozás jegyében telik. Eredetileg a kará-
csony nem karácsonyfát, ajándékokat, családi összejövetelt,
evést-ivást jelentett. Mindez csak kellék, keret. A lényeg, hogy
Isten Fia megváltóul jött el a menny dicsõségébõl erre a sár-
golyóra. Erre a születésnapra készítse fel lelkeinket ez a hang-
verseny. Egy csokor béke-zenét kapunk, mely nem agresszívvá
tesz, nem feldúl, hanem amúgy is zaklatott idegeinket meg-
nyugtatja, elcsendesít, felemel.
A bevezetõ szavak után kezdõdhetett a sok próbával, készülés-
sel összeállított hangverseny. Hangszeres zeneszámok, és ének-
szólók váltogatták egymást, s a hallgatóság gyönyörködhetett a
lágyan pengõ gitár, zúgó orgona, csodálatos hegedû, fuvola és
egyéb hangszerek zenéjében, a tanári kórus énekében, valamint
a szóló áriák tiszta szárnyalásában. Külön dicséret illeti a mûsor
összeállítását, mert a változatosságával még a jelenlevõ
gyerekek figyelmét is végig lekötötte. (Hát, még ha az idegen
nyelven énekelt áriák címeit és rövid magyarázatát magyarul is
ismertette volna a bemondó! Talán legközelebb…). Persze a
gyerekeknek az utolsó szám volt a legizgalmasabb, hiszen
abban õk voltak a fõszereplõk. A zeneiskola tanárainak ének- és
zenekarával együtt igazi meghitt hangulatot varázsoltak,
amikor felcsendült az ajkukon a Szeretet éj címû dal.
A megjelent hallgatóság nevében köszönetet mondunk a római
katolikus egyházközségnek, hogy ezúttal is készségesen ren-
delkezésre bocsátotta a templomot, s gondoskodott róla, hogy ne
fázzunk. A zenetanároknak, akiknek jó pár munkaidõn túli órát
jelent a felkészülés és felkészítés, az önkormányzatnak, hogy
minden nehézség mellett mûködtetik a zeneiskolát. Hiszen ki ne
tudná Bartók és Kodály hazájában, hogy az egészséges, teljes
személyiség kialakulásához mennyire elengedhetetlen a zene ta-
nulása és ismerete? Mi, felnõttek vagyunk a felelõsek, hoz-
zájuthatnak-e ehhez a kivételes értékhez gyermekeink.

A j á n d é k  v o l t …

Az Adventi várakozás idõszakában ismét – jelképesen –
komolyzenei ajándékmûsorral örvendeztette meg a település
lakosságát az idén 15. születésnapját ünneplõ Harmónia Zene-
iskola. 
Többek is mondták, hogy azért nem jönnek el, mert templom-
ban lesz megtartva, pedig zenei élmény szempontjából akusz-
tikailag a legalkalmasabb és legtökéletesebb helyszín Üllõn két-
ségtelenül a Római Katolikus Templom. Adventben különösen
a legméltóbb hely – felekezeti és meggyõzõdésbeli hovatar-
tozás nélkül.
Nem egyházi szertartásra, hanem aki a karácsonyt valamilyen
formában várja és megünnepli, azok számára szervezõdött ez a
komolyzenei hangverseny.

Az egyes tanszakokon, a zeneiskolai növendékhangverse-
nyeken már minden egyes növendék átadta szüleinek, hozzátar-
tozóinak és meghívott általános iskolai tanárainak a maga
muzsikálási szintjén a zenei ajándékát.
Egy-egy vers és a zárószám erejéig a templomi koncerten is
lehetõségük nyílt a zenei közremûködésre. Külön érdekessége a
zárószámnak, hogy a sok-sok zeneiskolás ott a koncerten
énekelte elõször együtt a Szeretet éj címû dalt. Bizonyára
maradandó élményt nyújtott nekik – nemcsak a közönségnek –
a különbözõ hangszerekkel való együtt éneklés.
A pontos kezdés, a 45 perces idõtartam, a mûvek hosszúságá-
nak mértékkel történõ kiválasztása, a hangszerek arányos válto-
gatása, az adventi hangulathoz méltó darabok megszólaltatása
mind-mind a figyelmesség ezernyi apró jelérõl árulkodott.
Így is lehet ajándékozni: a lélek nyugalmának elõkészítésével!
Akik elfogadták a Harmónia Zeneiskola meghívását, ajándékát,
részesülhettek a megnyugvás békés örömében.
Ahogy egy emlékezetes utazás élménye – még akár fotók
nélkül is – lehet érdekfeszítõ a hallgató számára, úgy egy
adventi koncertrõl olvasott elismerõ, szép sorok is felkelthetik
az olvasó kíváncsiságát a zene iránt.
De igazi élményben csak azok részesülhettek, akik személyesen
is részt vettek ezen a koncerten.
Sokan voltunk!

A Harmónia Zeneiskola támogatói

A D V E N T I  K O N C E R T E N  J Á R T U N K

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu
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Kezdõdhet a felkészülés

Idén 109. évébe lépett városunk lab-
darúgó csapata. Az edzéseket január
végén elkezdõ együttes jelenleg négy
korosztályt foglalkoztat. A serdülõ (U-
15), az ifi (U-17) és a felnõtt gárdákon
kívül az öregfiúk is hétrõl-hétre rúgják
a bõrt.
A nyári nagy játékosmozgás után úgy
tûnik, remekül összerázódtak a fiúk.
Kitûnõ a hangulat a pályán és az öltö-
zõben egyaránt. Erre az egységre szük-
ségük is lesz ahhoz, hogy céljukat
elérve megõrizzék õszi elsõségüket és
a következõ bajnoki idényre már elsõ
osztályú csapatként készülhessenek.
Erre legutóbb tizenhárom éve, a '93-
'94-es szezonban volt példa. 
A vezetõség sem marad munka nélkül,
hiszen egyre inkább biztosnak tûnik, a
jelenlegi játékos-edzõ Roik István
távozik a klubtól és visszatér Auszt-
riába. Az õ hiánya a kispadon és a
játéktéren egyaránt jelentkezik majd,
ami okozhat némi problémát az elkö-
vetkezõkben. Szerencsére a héttagú
irányítás sem tétlenkedik, így kisze-
meltjeikkel már fel is vették a kapcso-
latot. Remélhetõleg a következõ lap-
számban, mint az Üllõ SE legújabb
tagjait tudjuk õket bemutatni ezen az
oldalon. Addig is sok sikert a terem-
tornához és az edzõmérkõzésekhez!
HAJRÁ ÜLLÕ!

Fehér A.

2000. január 1. után születettek
A torna végeredménye:
1. Üllõ DSE I 10 7 1 2 20-7 22p.
2. Vasad 10 5 2 3 12-7 17p.
3. Péteri 6 0 3 3 2-12 3p.
4. Üllõ DSE II 6 0 2 4 4-12 2p.

Gólkirály: 
Mészáros Patrik Üllõ DSE 8 gól
Legjobb védõjátékos:
Farkas Levente Üllõ DSE

'98 január 1. után születettek
A torna végeredménye:
1. Üllõ DSE 10 8 1 1 41-12 25p.
2. Felsõpakony 10 7 0 3 26-14 21p.
3. Péteri 6 1 1 4 5-12 4p.
4. Ceglédbercel 10 1 0 9 9-43 3p.
Gólkirály:
Fehér Farkas Üllõ DSE 29 gól

'96 jan. 1. után születettek
A torna végeredménye:
1. Vasad 9 6 2 1 25-10 20p.
2. Felsõpakony I 9 6 1 2 24-13 19p.
3. Üllõ DSE 9 4 1 4 18-19 13p.
4. Üllõ Amazon. 9 3 2 4 17-22 11p.
5. Felsõpakony II 9 3 2 4 22-23 11p.
6. Ceglédbercel 9 0 2 7 9-28 2p.

Legjobb kapus:
Krámer Attila Üllõ DSE  

'94 január 1. után születettek
A torna végeredménye:
1. Vecsés 10 10 0 0 70-8 30p.
2. Üllõ DSE 10 5 1 4 36-41 16p.
3. Vasad 10 4 1 5 28-33 13p.
4. Üllõ Amazon. 10 1 2 7 19-59 5p.
5. Ceglédbercel 4 0 0 4 6-18 0p.

Loviscsek István emléktorna

'98 január 1. után születettek részére
kiírt teremtorna, Bugyi

A torna végeredménye:
1. Dabas 4 3 1 0 23- 6 10p.
2. Bugyi SE 4 3 0 1 15-10 9p.
3. Üllõ DSE 4 2 0 2 14-14 6p.
4. Gyál BKSE 4 1 1 2 7- 9 4p.
5. Hernád 4 0 0 4 11-31 0p.

A torna gólkirálya:
Fehér Farkas Üllõ DSE 11 gól     

Részletes eredmények, hírek, informá-
ciók: www.ullo-dse.gportal.hu

L a b d a r ú g ó  u t á n p ó t l á s

Egyéves születésnapját ünnepelte decemberben az Üllõ DSE. Labdarúgó palántáink az
ünnephez méltó produkcióval rukkoltak elõ, mind az általunk rendezett Góliát tornán,
mind Bugyin, a meghívásos emléktornán. Külön öröm számunkra az alig három
hónapja alakult leánycsapatunk remek szereplése, akik fantasztikus hangulatú meccse-
ikkel bizonyították, hogy helyük van az egyesületben.
Az elmúlt év eredményeihez mindenkinek gratulálunk, a következõ idényhez sok si-
kert kívánunk! A téli edzõtábor résztvevõinek jó szórakozást! 
Az olvasóknak boldog új esztendõt!

Az Üllõ DSE vezetõsége nevében: Fehér András ügyvezetõ.

Ü l l õ  D S E  G ó l i á t  k u p a  

S P O R T

Ü l l õ  v á r o s a  a z  i n t e r n e t e n  i s  m e g t a l á l h a t ó :
w w w . u l l o . h u

A d ó j a  1 % - á t  kérjük, adomá-
nyozza  az alábbi civil szervezeteknek illetve
egyházaknak:

Adorján Endre 
Tûzoltó Egyesület  18677746-1-13
Közalapítvány az üllõi temetõk 
szépítésére és fejlesztésére 18675380-1-13
Magyar Vöröskereszt  19002093-2-41
"Szemünk fénye" Nagycsaládosok
Egyesülete  18670196-1-13
Szent Flórián Alapítvány  19177294-1-13
Üllõi Gyermekekért 
Alapítvány 19180083-1-13
Üllõi Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 18664940-2-13

Magyar Evangélikus 
Egyház 0035
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyar Református Egyház 0066
Üllõi Templomért Alapítvány18703351-1-13
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R e n d õ r s é g i  r o v a t

Az Üllõi Hírmondó szerkesztõbizottsága új
rovat létrehozásával kívánja a lakosságot a
legfrissebb rendõrségi információkról tájékoz-
tatni. Az Üllõn elkövetett bûncselekmények
ismertetése segítséget nyújthat olvasóinknak,
hogy a megismert módszerrel szemben fel-
készülhessenek, védekezhessenek. Elsõ kézbõl
értesülhetnek a lakosságot érintõ rendõrségi
intézkedésekrõl. Itt közöljük majd a fontosabb
rendõrségi felhívásokat. 

Lehetõséget biztosítunk a lakosság számára, hogy tapasztalataikat,
észrevételeiket a többi olvasóval megismertessék.
Minden alkalommal igyekszünk praktikus tanácsokkal is ellátni a
lakosságot a mindenkori bûnügyi helyzetnek megfelelõen.
Az elsõ híradásunk :

R é m h í r e k  a z  i s k o l á b a n !  
Kétségbeesett szülõk rettegtek a szervkereskedõktõl! 

2006. decemberében szülõk százai hívták fel a Monori Rendõr-
kapitányság ügyeletét. Kétségbeesetten kérdezték, igaz-e a hír, hogy
szervkereskedõk rabolják el az iskolákból hazatartó gyermekeket. 
Hiába a rendõrségi cáfolat, újabb és újabb aggódó szülõk tették fel
kérdéseiket. Sajnos a rémhír terjesztõi hitelesebbnek bizonyultak
egy idõre, mint a hatósági tájékoztatás. 
Mibõl is nõtte ki magát a rémhír? Több verzió is létezik. Igazából
kideríthetetlen, hogy hol látott elõször napvilágot, és a kitalálói mire
alapozták "jól értesültségüket". Egy dolog bizonyos: Pest megye
lakosságának felét tartották rettegésben.  
A környezõ városokban, községekben futótûzként terjedt a hír!
Mindenütt helyi sajátosságokat vett fel. Többen hallottak az üllõi
erdõben talált feldarabolt testekrõl. Félelmetes volt ezeket az "infor-
mációkat" hallgatni! Szervkereskedõkrõl lehetett hallani a legtöbbet.
Kevesen tudják, hogy a szervátültetéshez komoly, steril körül-
mények szükségesek. Vizsgálatok tucatjai szükségesek a megfelelõ
donor kiválasztásához. Az eltávolított szerv tárolására pedig igen
rövid idõ áll rendelkezésre az átültetésig, az eltávolítástól számított
24 órán túl egyetlen szervet sem lehet hasznosítani. A sikeres beül-
tetéshez a magas fokú szakmai, orvosi tudás elengedhetetlen.  
A Monori Rendõrkapitányság illetékesei minden tõlük telhetõt
megtettek a hiteles tájékoztatás érdekében. Levéllel fordultak az
önkormányzatokhoz és felkérték õket az iskolák és szülõk tájékoz-
tatására. Több TV- csatorna és rádióadó is foglalkozott a hírrel, ame-
lyekben sorra megcáfolták a rémhírrel kapcsolatos értesüléseket.
A tájékoztatóból egyértelmûen kiderül, hogy sem Üllõn, sem a

környezõ településeken nem raboltak el gyermekeket. A híresz-
teléseket semmi nem támasztja alá. Üllõn az iskolavezetés a
gyerekek révén eljutatta a rendõrségi tájékoztatót a szülõkhöz.
Mostanra érezhetõen megnyugodott a lakosság.  
Zárszóként elmondható, hogy elkerülhetetlen a valós hírek bizonyos
fokú torzulása. Azonban a fenti esethez hasonló átalakuláson
szerencsére ritkán mennek keresztül a valóságban megtörtént
események hírei.

Zoltán Gábor

K é k  i n f o r m á c i ó k

Körzeti megbízott: Sallai József  

Iroda: Malom utca (tûzoltóság épülete)

Félfogadás: szerda 8-12 ig

Telefon: 06 29 320-007

BEJELENTÉSEK

Vecsés Rendõrörs:

Hétköznap: 8-15-ig

Telefon: 06 29 350-444

Monor Rendõrkapitányság:

Éjjel-nappal

Telefon: 06 29 410-367

K É K  H Í R E K

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2. • Pf.: 50 Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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L e v é l  é r k e z e t t

Kedves Szülõk, Nagyszülõk!

Gyermekeink a helyi intézményekben
kapják napi élelmük jelentõs részét, ezért
úgy gondoljuk egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen minõségû ételt fogyasz-
tanak. Több szülõ jelezte az étkezéssel
kapcsolatos minõségi problémáját, és
többen levelet is írtak az intézmények
vezetõinek. 
Gyermekeink egészsége érdekében az e
problémák miatt a Szülõi Munka Közös-
ség (SZMK) kezdeményezte az intéz-
mények vezetõivel közösen egy fórum
összehívását. 2006. október 2-án a fóru-
mot megtartottuk, melyen jelen voltak a
gyermekétkeztetést ellátó cég képviselõi
is. Ezek következményeként az Önkor-
mányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottsága foglalkozott az üggyel. 
A jegyzõkönyv tartalmáról nem minden
szülõ tájékozódhatott az intézményekben.
A továbbiakban ennek a megbeszélésnek
a jegyzõkönyvét olvashatják.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az
ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi Tisz-
tiorvosi Szolgálat) bevonásával vizsgála-
tot kezdeményezett a Képviselõtestület
Egészségügyi és Szociális Bizottsága. 
Remélhetõleg a következõ újság megje-
lenésekor már a visszaérkezett vizsgálati
eredményekrõl is tudjuk Önöket tájékoz-
tatni.  
Ha az étkezéssel kapcsolatban bármilyen
további észrevételük van, kérjük, jelez-
zék az intézmények szülõi munkaközös-
ségeinek vezetõinél. 

Czinegéné Mezei Andrea
Gyöngyvirág téri Óvoda SZMK Elnöke

M Á S - L A P

Az Ön közérdekû, tárgyszerû és tárgyi-
lagos véleményének az oldala, ahol
helyet kap, ami más lapra tartozik.
Várjuk írását!
Ebben a rovatban megjelent írások nem
feltétlenül tükrözik a Szerkesztõ-
bizottság véleményét!

J e g y z õ k ö n y v

Téma: Bölcsõdés, Óvodás, Iskolás gyermekeink étkeztetésével felmerülõ problémák 

Jelenlévõk: Iskolaigazgató, Óvodavezetõ, Szülõk, Pedus Service vezetõi, dolgozói

Szülõi felvetések:
– Túl sok édesség, szénhidrát szerepel az étlapon. (Naponta többször is).
– Kevés a nyers gyümölcs, zöldég. Esetleg a sok édességet lehetne ezzel is pótolni!
– Rendszeresen helyettesítik a levest ivólével, melynek a minõségében is van kifogásolni

való (cukrozott, tartósítószeres).
– Kemény a krumpli, legyen az leves vagy fõzelék, a rizs kemény, büdös, dohos.
– A levesek, fõzelékek nem friss zöldségbõl, hanem fagyasztott alapanyagokból készülnek.
– Fûszeres, csípõs leveseket a gyerekek nem tudják megenni.
– Fasírtban elõfordul tojáshéj.
– Tálalási problémák (kevesebbet kap a gyerek).
– Iskolai problémaként merült fel az étkezések lemondásának idõintervalluma.
– Szerepeljen több fõzelék (nem spenót), többféle étel (pl. rakott krumpli, rakott kel…) az

étlapon.
– Miért kapják a bölcsõdei gyerekek ugyanazt az ételt, mint az iskolások? A kisgyerekek

nem tudják a húst megrágni, elvágni, a nagyobb tésztákat, kemény krumplit, rizst megenni.  
– A vezetõ óvónõ többször levelet írt az élelmezés-vezetõnek a felmerült problémák miatt.
– A kenyér minõsége silány, holott reformkonyhát ígértek (barna kenyér, Graham kenyér

stb.). Elõfordult már, hogy kukac volt benne.
– Penészes túró rudit kaptak a gyerekek.
– Régebben elõforduló hal, tonhal. Miért nincs az étlapon? A gyerekek szerették!

Az óvodavezetõ kérése:
– A kenyér minõségén változtassanak, rendeljék máshonnan!
– A fõzelékek ne legyenek savanyúak!
– Az ételek ne legyenek csípõsek, túl fûszerezettek!

Az iskolaigazgató kérése:
– Segítsenek az elsõsöknek felvinni a reggelit az osztályterembe!

A konyha válaszai, ígéretei:
– A gyerekek ízlésének és a jogszabálynak megfelelõen van az étlap összeállítva. Azért kap-

nak sok édességet, mert azt szeretik. Azért kapnak pl.: túróstáskát, mert ez egyszerûbb,
mint a kenyeret megkenni.

– Ígéret: jobban odafigyelnek a késõbbiekben az étlap összeállításra. 
– Azért kevés a gyümölcs, mert nem jól szállítható, sok baj van vele. Pl.: szõlõ összenyomó-

dik, körtét csak dobálják a gyerekek. Megoldás: helyettesítik befõttel. 
– Azért van a leves helyett ivólé, mert a gyerekek azt jobban szeretik. Ígéret: nem a levest

fogják vele pótolni, hanem inkább az édességet és a minõségre is jobban figyelnek. 
– Azért kemény a krumpli, mert helyben nem dolgoznak fel zöldségeket, így viszont a szál-

lítás miatt tartósítószerrel vonják be!! Ígéret: Nincs.  A mai modern világban csak nem
gondolja valaki, hogy kézi munkát alkalmaznak? Erre se lehetõség, se pénz nincs.

– Ugyanez a magyarázat a fagyasztott zöldségek alkalmazására, friss helyett.
– A rizsnek azért van furcsa szaga, mert elõgõzölt olasz rizst használnak, ami ilyen. 

Ígéret: változtatnak rajta.
– Azért kapnak ilyen kenyeret a gyerekek, mert ezt szeretik, a Graham kenyeret nem. 

Az pedig elõfordulhat, hogy kukac volt a lisztben.
– A penészes túró rudit visszaküldték, más gyártótól pótolták.

2006. október 2-án nyílt fórum volt a gyerekek étkeztetésével kapcsolatos problémák  meg-
beszélésére. A problémákat, esetleges megoldásokat összegeztük, melyet a mellékelt jegyzõ-
könyv tartalmaz. Néhány alapvetõ probléma megoldása ezen céggel, saját elmondásuk alapján
lehetetlen (pl. - tartósítószerek mellõzése - friss zöldség gyümölcs felhasználása az ételekben -
többféle étel fogyasztásából kimaradnak gyerekeink, mert nem szállítható vidékre…). A fennál-
ló probléma 2005. júniusa óta, mióta a Pedus Service átvette az étkeztetést csak romlott, a több-
szöri visszajelzések ellenére is. 

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
Tel.: 06/29 321-933 • Üzemeltetõ: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu
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E M L É K E Z Ü N K ,  B Ú C S Ú Z U N K

Eszter óvó néni emlékére

2006. december
14-én életének 69.
évében tragikus
h i r t e l e n s é g g e l
elhunyt Tóth Bé-
láné "Eszter óvó
néni". Hihetetlen
a hír, hogy ez
bekövetkezhet .

Szülei kiskorában meghaltak, nagyszülei
nevelték fel és segítették. Pályáját a
Faiskola úti óvodában kezdte 1955-ben,
mely akkor még két csoportos óvodaként
mûködött. Nyugdíjazását követõen a
Gyöngyvirág téri, majd a Faiskola úti

óvodában dolgozott. Pályafutása során
egyénisége, kreativitása, néptánc szere-
tete határozta meg az óvodások nevelését.
Pozitív hatással volt környezetére. Persze
ezek a tények körvonalazzák a szakem-
bert, de nem rajzolják meg az „Embert“,
Esztike népszerûségének forrása a
közvetlenség, természetesség, szerénység
volt. Sosem fogyott ki az ötletekbõl és
támogatta a másokét is. Sok idõt szentelt
családjának, unokáinak nevelésében
maximálisan részt vállalt. Felejthetet-
lenek a közösen megélt óvodai napok,
ünnepek  és a szeptember 25-én megtar-
tott 60 éves évforduló emléke. Sajnos ez
volt az utolsó találkozásunk...                   
Esztike távozása megdöbbentõ, vissza-

fordíthatatlansága fájdalmas. 

Nyugodj békében!

A Faiskola utcai óvoda dolgozói

Megköszönjük mindazoknak, akik Tóth
Béláné temetésén megjelentek, hogy
részvétüket nyilvánították és sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Búcsúzunk Margitka nénitõl 

Szomorúan álltunk a téli kora délutánon
Margitka néni sírjánál, rokonai, volt
tanítványai, pedagógustársai, ismerõsei,
mindannyian, akik tisztelettel kísértük el
utolsó útjára.
1918. november 22-én született Üllõn.
Elemi iskolái elvégzése után a budapesti
Angolkisasszonyok Tanítóképzõ Intéze-
tében 1939-ben tanítónõi oklevelet
szerzett.
Üllõn kezdett tanítani, a háború évei alatt
Úriban és Bácskában is dolgozott. 1945-
tõl igazgatóhelyettes, majd 1962-tõl igaz-
gató volt. 1974-ben nyugdíjba ment, de
évekig dolgozott tovább az 1977-ben
megépült új iskolában.
Három cikluson keresztül tanácstag volt,
betöltötte a  Mûvelõdési Bizottság elnöki
tisztét, valamint a Gyermek és Ifjúság-
védelmi Bizottság vezetõjeként tevé-
kenykedett.
Aranyoklevelet 1989-ben, Gyémántok-
levelet 1999-ben, Vasoklevelet 2004-ben
kapott. Az oktatásügy kiváló dolgozója
kitüntetéssel jutalmazták 1974-ben. Üllõ
Díszpolgári címét is megkapta 1994-ben.
Pontos, lelkiismeretes munkavégzése
minta lehet a ma dolgozó pedagógusok-
nak. Tanítványai megtanulhatták a
tisztességes munkát az emberek megbe-
csülését. Hosszú tanári pályája során, sok
fiatalnak segítette a fejlõdését. Szere-
tettel, de következetesen és szigorúan
követelte meg mindazt, amit a felnõtt kor,
az élet megkövetel.

Mai pedagógusaink közül is jó néhányan
köszönhetik neki, hogy a pályára kerül-
hettek.
Meghatározó egyénisége volt az iskolá-
nak vezetõ helyettesi és vezetõi idõszaka
alatt. Segített minden olyan kezdemé-
nyezést, ami értéket adott az iskolának,
elismerést hozott a dolgozóknak. A tanu-
lóifjúság egyik legmozgalmasabb idõ-
szakát élte meg a 60-as évek végén, a 70-
es évek elején. A község kulturális éle-
tének fénypontjai voltak azok a rendez-
vények, mûsorok, melyeket a tanulók  és
a felnõttek vele készítettek. Nyugdíjba
vonulása után példás rendben tartotta
környezetét, szeretettel ápolta virágait.
Öröm volt mindenkor iskolai látogatása,
a közös visszaemlékezés régi dolgokra,
és  a beszélgetés a változásokról.
Szép és békés kort élt, az emberek meg-
becsülték, értékelték emberi tulajdonsá-
gait, munkáját. Mi kell több egy ember-
életben? Azt tenni, amit szeretünk, amit
hivatásunknak érzünk, õszintén szeretni a
körülöttünk lévõ embertársainkat! Alá-
zattal végezni mindazt, amire hivatottak
vagyunk. Ezt tanulhatták meg azok, akik
figyeltek Margitka nénire.
Egy szép pálya ért a végéhez, de emléke
százakban  él  tovább egy-egy mondat-
ban, egy-egy mozdulatban.

Emlékét megõrizzük.

Az  általános iskolai tantestület

Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, barátoknak, ismerõ-
söknek, szomszédoknak, akik szeretett
hozzátartozónk KISS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek. Virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal igyekeztek
fájdalmunkat enyhíteni.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, ismerõsöknek, akik szere-
tett édesanyánk, özv. FÜZESÉRI
GYÖRGYNÉ (94 év) temetésén
résztvettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.

A gyászoló család
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F E L H Í V Á S !

Üllõ város önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága és a Vargha Gyula Városi Könyvtár

VARGHA GYULA SZAVALÓVERSENYT hirdet, melynek idõpontja 2007 május 5 (szombat) 10 óra.

Helye: Vargha Gyula Városi Könyvtár, 2225 Üllõ, Vasadi utca 1.
A versenyre jelentkezhetnek a költõ nevéhez kötõdõ települések:  Káva, Nemesgörzsöny, Üllõ- települések lakói –  a könyvtár
címén. Jelentkezni az e célra kiadott, saját kezû aláírással ellátott Benevezési Lapon lehet 2007 március 25- ig.
A versenyen egy Vargha Gyula verset kell elõadni.

Versenyzési kategóriák:
I. kategória: ált. iskola alsó tagozata ( 6- 9 év)

II. kategória: ált. iskola felsõ tagozata (10- 14 év)
III. kategória: középiskolások  (15- 18 év)
IV. kategória: felnõttek (19 év tõl- )

Díjazás: kategóriánként az elsõ hat helyezett tárgy, könyv, oklevél jutalomban részesül.
A zsûri tagjai: településenként 1-1 fõ - elõre megnevezett felnõtt- és az Oktatási Bizottság elnöke (tagja ). A zsûri elnöke a
Vargha- család képviselõje.

A verseny menete:
I. kategóriától   IV.- ig. A szereplés sorrendjét sorsolással döntjük el.

A verseny idõpontja esetleges megváltoztatásának, illetve a jutalmazás (díjak összevonása, megosztása) módosításának jogát a
rendezõség illetve a zsûri fenntartja!

A versenyre május 5- én 9 órára kell megjelenni (diákigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal ). 
Nézõket, érdeklõdõket szeretettel várunk!

Jó felkészülést, sikeres versenyzést kíván a Rendezõség.

A/4-es (210x297 mm) színes 55.000 Ft 60.500 Ft
A/4-es (210x297 mm) f+f 45.000 Ft 49.500 Ft

1/4 oldal (90x125 mm) színes 13.450 Ft 14.800 Ft
1/4 oldal (90x125 mm) ff 11.250 Ft 12.400 Ft

1/8 oldal (65 x 90 mm) színes 7.000 Ft 7.700 Ft
1/8 oldal (65 x 90 mm) f+f 5.000 Ft 5.500 Ft

15x150 mm-es színes csík 3.000 Ft 3.300 Ft
15x150 mm-es f+f 2.500 Ft 2450 Ft

1/16 oldalas (40 x60 mm) színes 4.000 Ft 4.400 Ft
1/16 oldalas (40 x60 mm) f+f 3.000 Ft 3.300 Ft

Fizetési kedvezmények:
11 megjelenésnél 1 hirdetés ingyen!
11 megjelenésnél, egy összegû befizetéssel: 20% kedvezmény!

Üllõi Hírmondó hirdetési árak Üllõi hirdetõknek Más hirdetõknek

Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu



Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.

P I R O - V É D  A  T Û Z T Õ L  V É D !

• tûzvédelmi szolgáltatást
• tûzvédõ anyagokat
• bevonatokat
• tûzoltó készülékeket
• tûzvédelmi eszközöket
• felszereléseket
• tûzoltó készülékek, felszerelések 

ellenõrzését, javítását
• faanyagvédõ szereket
• tûzgátló ajtókat

PIRO-VÉD Kft.
1102 Budapest, 
Szent László tér 20.
Tel./fax: 260-9163
Telefon: 433-2475
E-mail: piroved@freestart.hu
web oldal: www.piro-ved.hu
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