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

Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja:
"Gyertyaszentelõkor
ha esik a hó , fúj a szél,
Nem tart sokáig a tél."

Az ókori Rómában tavaszkezdõ nap volt, fáklyás engesztelõ
körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták
a város bálványszobrait. Ennek "megkeresztelése" a gyertyás
körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszen-
telésével kezdõdik, majd a gyertyás körmenet következik.
A római katolikus vallás GYERTYASZENTELÕ BOLDOG-
ASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az
emberi természetünket jelképezõ gyertyákat, hogy az isteni
Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez
alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy
galambfiókát. 
Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban elõírt vallásos

cselekmény volt. Az elsõszülött fiúgyermeket Istennek szen-
telték a szülõk. 
Urunk bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve
általános volt. A nyugati liturgiában Szûz Mária tisztulásának,
és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás
ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az
emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.

Február 24. Mátyás napja:

"Ha Mátyás jeget talál, akkor töri,
Ha nem talál akkor csinálja."

ÜLLÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
2007. FEBRUÁR
XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
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2007. január 25-én 16 órai kezdettel
tartotta idei elsõ ülését a képviselõ-tes-
tület. Ismételten sok napirendi pontban
– szám szerint huszonkilenc – kellett
döntést hozni. Lássuk ezek közül a
fontosabbakat!
Üllõ jövõjét komolyan befolyásoló
kérdés – nem túlzás a tíz, húsz de akár
ötven év távlata sem –, hogy mit kezd-
jen az önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal mellett, illetve mögött elhe-
lyezkedõ mintegy 1,3 ha nagyságú
területtel. A területért a jelenlegi állás

szerint két beruházó van versenyben,
különbözõ alternatívákat kínálva. 
A Solaris '94 Kft. képviseletében jelen
volt Füles József igazgató úr, aki
ismertette a testülettel cége tervezetét.
Az elmondottak alapján, amennyiben a
Solaris '94 Kft. lesz a befutó, egy új
városközpont képe körvonalazódhat
elõttünk. Helyet kapna az elképzelé-
sekben egy új városháza, kulturális
központ, bevásárló részleg, esetlegesen
egy új egészségház. Az önkormányzat-
nak március közepéig kell jeleznie,
milyen létesítményekre tart igényt. 
A Tér-Forma Stúdió 88' Kft. részérõl
sajnos nem érkezett képviselõ, a Kft.
már korábban eljuttatta a képviselõ-
testület részére terveit, melyben egy
mélygarázzsal ellátott háromszintes
bevásárló- és szolgáltató központ

szerepel. Felelõs döntés ezen a napon
nem születhetett, a tervek még csak
kezdetlegesek. A képviselõ-testület e
napirendi ponttal kapcsolatban 7 fõs
munkacsoport felállítása mellett dön-
tött. A munkacsoport szakértõi felada-
tot lát el, segíti a képviselõ-testületet a
megfelelõ döntés meghozatalában. 
A tavalyi évhez hasonlóan várhatóan
idén februárban is kiírásra kerül az
önkormányzati tulajdonú utak javítá-
sáról szóló pályázat. 2006-ban Üllõ
város 15 millió forint támogatást nyert

egy – a mostanival megegyezõ – kiírá-
son. Fontos tudni, hogy az így nyert
támogatás összege csak az effektív
útburkolat felújítási költségeire fordít-
ható – tehát földút aszfaltozására nem –
és a teljes felújítási költségek maxi-
mum ötven százalékáig terjedhet. Az
árok illetve padkarendezés összege tel-
jes mértékben az önkormányzatot ter-
heli. A testület feladata volt, hogy
eldöntse mely utcák felújítására kíván-
ja benyújtani a pályázatot. A Tele-
pülésfejlesztési Bizottság egy korábbi
ülésén a Liszt Ferenc, Maglódi, Akácfa
és Árvácska utcák mellett döntött, a
testületnek viszont változtatnia kellett
az Árvácska és Akácfa utcák esetében.
E két utcában rövidesen elkezdõdik a
vízelvezetési rendszer kiépítése, így az
ottani lakók csak e munkálatok befe-

jezés után számíthatnak az aszfaltréteg
kijavítására. 
A képviselõ-testület egyhangúlag dön-
tött tehát az eredeti tervben szereplõ
Liszt Ferenc illetve Maglódi utca fel-
újításáról, az eredeti határozathoz ké-
pest pedig bekerült a tervezetbe a Ber-
kes András utca, a Kertekalja utca – Ár-
pád és Berkes András utca közé esõ
szakasza – valamint a Baross utca. A mó-
dosított javaslatot a képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta. 
Januári ülésén a sportcsarnokot érintõ
zsebbevágó kérdésekben is kellett dön-
tenie a képviselõ-testületnek. A csar-
nok riasztórendszerének kiépítésével a
Colore-2000 Bt.-t bízta meg a testület.
Árajánlata a beérkezett pályázatok
közül a legkedvezõbb volt, ez a város
szûkös anyagi helyzetében igen nagy
meggyõzõerõnek bizonyult. A meg-
valósításhoz szükséges 812.075 Ft-ot,
a 2007. évi költségvetésbe a testület
betervezte. 
Nagyobb vihart kavart a testületi
ülésen Zubor György beadványa, amely
tételenként sorolja fel a sportcsarnok
beüzemeléséig még hátralevõ költ-
ségeket, melyek az önkormányzatot
terhelik. Álljon itt ezek közül néhány: 

– csapadékelvezetõ 
csatorna: 2.500.000 Ft

– elektromos hálózat 
fejlesztése: 6.000.000 Ft

– világítás, tartóoszlopok: 3.000.000 Ft
– út- és járdaépítés: 18.000.000 Ft

A beadvány összegei mindenképpen
elgondolkodtatóak, a jelen gazdasági
helyzetet szem elõtt tartva a képviselõ-
testület a felelõs döntést elhalasztotta
februárra a költségvetés tárgyalásáig
Bizalmat szavazott a képviselõ-testület
Háda Attila pályázatírónak a 2007.
évre. Háda úr 2006 második felétõl
készíti Üllõ pályázatait a különbözõ
kiírásokra. Szerzõdése 2006. december
31-ig volt érvényben, melyet a kép-
viselõ-testület 2007. december 31-ig
meghosszabbított.  
Háda Attila ebben az évben havi 67
ezer Ft + 20% ÁFA bérezésben része-
sül, a fix összegen felül pedig minden
sikeres pályázat után az elnyert támo-
gatás 3%-a + 20% ÁFA illeti meg.
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Ezen összegekért Háda úr vállalja a
pályázatok elõkészítését, menedzse-
lését és részt vesz a monitoring tevé-
kenységekben, valamint ígéretet kapott
a testület az eddigi szoros együtt-
mûködés további fenntartására. 
Nem hosszabbította meg a testület dr.
Palkó József ügyvéd úr szerzõdését,
amely 2006. december 31-ével meg-
szûnt. 
Dr. Palkó 2000. március 9. óta látja el
az önkormányzat jogi képviseletét,
nevéhez fûzõdik többek között az
épülõ sportcsarnok kivitelezõje a
Simex-Bau Kft., és az üllõi önkor-
mányzat között létrejött szerzõdés is. 
A megüresedett pozícióra a képviselõ-
testület pályázat útján választja ki a
legalkalmasabb személyt. 
A település gazdasági helyzetére való
tekintettel a jövõben kiemelt szerepe
lehet a pályázaton elnyert támogatá-
soknak.
Üllõ város teljes lakosságát érintõ
probléma a Ferihegyi Repülõtérre ér-
kezõ és onnan induló repülõgépek által
okozott zajterhelés. Többször volt már
a probléma megoldására irányuló
testületi illetve lakossági kezdeménye-
zés, eddig kevés sikerrel. A zajszennye-
zés csökkentése érdekében lehetõ-
ségeink igen korlátozottak, mondhatni
nincsenek is. Egyedüli alternatívaként
szolgálhat a kétoldalú együttmûködés
kialakítása a Budapest Airport Zrt. és
az Önkormányzat között. A tárgyalá-
son elért eredmények leginkább Üllõ
város településfejlesztési céljainak
megvalósítását szolgálhatják, amely-
ben a zaj okozta károk kompenzálása
érdekében partner lehet a budapesti
repülõtér vezetõsége. 
A Környezetvédelmi Bizottság korábbi
ülésén létrehozott Zajvédelmi Csoportot
(tagjai: Udvardi Mátyás, Oltványi János,
Szaniszló Tibor) bízta meg a képviselõ-
testület a tárgyalások megkezdésével. 
Napirendi pont volt a Harmónia Zene-
iskola igazgatói álláshelyének megpá-
lyáztatása, ugyanis Pechtolné Kis
Melinda igazgatónõ vezetõi megbízása
2007. július 31-én lejár. Az intézmény
új vezetõjének kiválasztását a közok-
tatási törvény szabályozza, melynek
értelmében ez nyilvános pályázat
alapján történik. A megüresedett igaz-

gatói státusz az Oktatási Közlönyben is
meghirdetésre kerül, a megjelenéstõl
számított 30 napon belül van lehetõség
a pályázati anyag benyújtására. Az
elbírálás határideje a benyújtástól
számított 60 nap. A megbízás öt
tanévre szól 2007. augusztus 1-jétõl,
2012. július 31-ig. A pályázat kiírását a
testület egyhangúan elfogadta. 
A kiírással kapcsolatosan érdeklõdni a
Polgármesteri Hivatal titkárságán
lehet, telefonszám: 06-29/320-965.
A Sport és Ifjúsági Bizottság elõter-
jesztéseként került napirendre a tri-
anoni békeszerzõdés megkötésének
emlékére rendezendõ "Trianon Emlék-
nap" szervezésének kérdése. 
Nagyon sokan tudjuk, mit jelentett
hazánk életében 1920. június 4-e. A
múltból szerzett sérelmeink a mai
napig bennünk élnek, és élni fognak a
jövõben is nemzetünkben. A Trianon
Emléknap célja: reális képet adni errõl
a gyászos eseményrõl kicsiknek és
nagyobbaknak egyaránt. A tervezett
három napos rendezvényt történelmi
elõadások, emlék- és kulturális prog-
ramok, vetélkedõk színesítenék. Az
eseménnyel egy idõben kerülne kiírás-
ra egy emlékmû pályázat, melynek
gyõztes mûvét a késõbbiekben kiállí-
tanák városunkban egy arra méltó
helyen.
A képviselõ-testület tizenegy igen
szavazattal támogatta a rendezvény
megvalósítását, és egyben megbízta a
Sport és Ifjúsági-, illetve az Oktatási és
Közmûvelõdési Bizottságot a szerve-
zéssel. 
A 2007. évben az új képviselõ-testület
reményei szerint útjára indulhat a
"Négy Évszak" egészségmegõrzõ prog-
ram. A Sport és Ifjúsági Bizottság
január 22-i ülésén tárgyalta az elõter-
jesztést, melyet az Egészségügyi Bi-
zottság is támogat. 
A "Négy Évszak" program a sportolási
lehetõségek mellé beiktatna egészség-
felmérõ vizsgálatokat is. A program-
ban évszakokra lebontott sportese-
mények szerepelnek, például futás, táj-
futás, kerékpározás, duatlon, jégkor-
csolya, szánkózás – a teljesség igénye
nélkül. 
A testület egyhangúlag elfogadta a
"Négy Évszak" program beindítását,

melyet a Sport és Ifjúsági Bizottság a
költségvetés ismeretében újratárgyal.
Jól átlátható kivitelezési terv került a
képviselõ-testület elé az OLLÉ prog-
ram (Országos Labdarúgópálya Létesí-
tési Program) keretei között. (Itt
jegyezném meg, hogy manapság nem
hétköznapi dolog, ha egy sportlétesít-
mény kivitelezési terve átlátható.) 
A Magyar Labdarúgó Szövetség az
önkormányzatokkal összefogva indítja
be új mûfüves labdarúgópálya-léte-
sítési programját. Mivel a pályaépítés
céljára rendelkezésre álló önkormány-
zati források általában véve szûkösek,
ezért az MLSZ egy közhasznú társasá-
gi formában mûködõ programirodát
hozott létre. A programiroda feladata,
hogy költségeiben felére csökkentse az
önkormányzatoknál szereplõ közbe-
szerzési terheket, illetve kidolgozott
finanszírozási tervet biztosít a prog-
ramban részt vevõ önkormányzatok-
nak. A mai igényeknek megfelelõ mo-
dern mûfüves pályákat tehát az önkor-
mányzatok készen kapják, az így
megelõlegezett hitelek törlesztésére
pedig 15 év áll rendelkezésére az önkor-
mányzatoknak. A törlesztõ részletek jól
kalkulálhatóak, elõre beépíthetõ az
önkormányzatok költségvetésébe. 
Üllõn kezdeti tervként három helyszín
jöhet szóba, ahol mûfüves pálya tele-
pítése lehetséges. A képviselõ-testület
az általános iskola udvarán grundpálya
(12x24 méter), a Kisfaludy téren
("Agyagos") és a Sport tér területén
futballpálya (20x40 méter) meg-
valósítását tervezi. A testület többsége
támogatta a határozati javaslatot, re-
méljük örömet szerezve ezzel a lab-
darúgás szerelmeseinek!

Varga Norbert
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Tisztelt Választópolgárok!

Mint arról már korábban is értesülhettek
a lap hasábjain, 2007. március 4-én
(vasárnap) kerül sor az  idõközi polgár-
mester választásra. 

A jelöltajánlási idõszak 2007. február 9-
én lezárult. Ezen idõpontig a Helyi
Választási Bizottság az alábbi 6 jelöltet
vette nyilvántartásba:

Ifj. Birta István független jelölt
Füles József független jelölt
Fülöp István független jelölt
Kissné Szabó Katalin   független jelölt
Kovács István független jelölt
Szabó László független jelölt

A jelöltek közül polgármester az lesz, aki
a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
(Amennyiben a legtöbb szavazatot elért
két vagy több jelölt egyenlõ számú szava-
zatot kap, ismételten idõközi választást
kell tartani.)
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre, a
jelölt neve melletti körben, tollal írt,
egymást metszõ két vonallal lehet. ("+"
vagy "X")

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19
óráig lehet. A szavazatát minden válasz-
tópolgár – személyazonosságának és lak-
címének igazolását követõen – kizárólag
személyesen és csak a lakóhelye szerint
kijelölt szavazóhelyiségben adhatja le.
Természetesen a mozgásukban gátolt
személyek kérhetik, hogy a választási
bizottság mozgóurnával lakásukon keres-
se fel õket szavazatuk leadása érdekében.
Az erre irányuló igényeket a szavazást
megelõzõ napon 16 óráig a választási
iroda munkatársainál – Lazáné Széll Éva,
Maróthy Károlyné – lehet bejelenteni a
következõ telefonszámon: 320-011/108
ill. 105 mellék.
A szavazás napján elsõsorban a szavazat-
számláló bizottságnál lehet jelezni e
kéréseket, de hívható a 320-011, 320-
021-es telefonszám is.

A szavazatszámláló bizottságok a szava-
zóhelyiségeket 19 órakor bezárják, és
megkezdik a szavazatok összeszámlálását.
A szavazóköri jegyzõkönyvek helyi

választási irodába  történõ beszállítását
követõen a Helyi Választási Bizottság
összesíti az adatokat és megállapítja a
polgármester-választás eredményét.

Tájékoztatjuk a jelölteket ill. az érdek-
lõdõket, hogy az eredményrõl a Helyi
Választási Bizottság elnöke – a Polgár-
mesteri Hivatal házasságkötõ termében –
tájékoztatás ad.

A választás idõpontjáig hátralévõ
idõszak fonosabb határidõi a 
következõk:

A jelöltnek a be nem nyújtott aján-
lószelvényeket 2007. február 12-én 16
óráig meg kell semmisíteni. Az errõl
készült jegyzõkönyvet 2007. február 15-
én 16.00 óráig kell átadni a választási
bizottságnak [Ve. 60. §].
A választási bizottságok megbízott tagjait
a  jelöltek legkésõbb 2007. február 23-án
16.00 óráig jelenthetik be [Ve. 25. § (2)
bekezdés].
A választási kampány 2007. március 2-án
24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
Kampányt folytatni 2007. március 3-án
0.00 órától március 4.-én 19.00 óráig tilos
[Ve. 40. § (2) bekezdés].
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás
központi hivatala a névjegyzékben szerep-
lõ választópolgárok családi és utónevét,
valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ
szervezeteknek kérésükre 2007. február
13-tól adja át [Ve. 45. § (1) bekezdés].
A közszemlére tett névjegyzék másolatát
a helyi választási iroda vezetõje a jelölt
kérésére 2007. február 13-tól adja át [Ve.
45. § (2) bekezdés].
A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók
2007. február 17-tõl március 2-áig
legalább egyszer ingyenesen közlik a pol-
gármesterjelöltek politikai hirdetését [Ve.
106. § (1) bekezdés].
A választással kapcsolatos közvélemény-
kutatás eredményét 2007. február 24-tõl
március 4-én 19.00 óráig nem szabad
nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1)
bekezdés].
A 3-4. pont  szerint teljesített adatszolgál-
tatás adatait legkésõbb 2007. március 4-
én kell megsemmisíteni. Az errõl készült
jegyzõkönyvet 2007. március 7-ig át kell

adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3)
bekezdés].
Az ajánlószelvényeket, valamint a tech-
nikai nyilvántartást az illetékes választási
iroda 2007. március 4-én megsemmisíti
[59. § (3) bekezdés].
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek
érdekében elhelyezték 2007. április 3-ig
köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6)
bekezdés].

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
Jegyzõ
HVI vezetõ

T Á J É K O Z T A T Ó

A Polgármesteri Hivatal ezúton tájékoz-
tatja tisztelt ügyfeleit, hogy a közgyógy-
ellátási igazolványra való jogosultság
megállapításának feltétele az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági
állásfoglalása. Az Egészségbiztosítási
Pénztár vezetõjének tájékoztatása szerint
a rendelkezésükre álló létszámmal a
szakhatósági állásfoglalások elkészítése
kb. 6 hetet vesz igénybe, azok azonban 
3-4 hónapos késéssel érkeznek meg
hivatalunkba.

Fentiekre tekintettel  szíves megértésüket
és türelmüket kérjük!

A K T U Á L I S  I N F O R M Á C I Ó K  A Z  I D Õ K Ö Z I  P O L G Á R M E S T E R  V Á L A S Z T Á S R Ó L

Köszönetünket nyilvánítjuk mindazok-
nak, akik édesanyánk, nagymamánk
KISS FERENCNÉ (született Kiss
Piroska) temetésén fájdalmunkban
részvétükkel osztoztak, sírjára koszo-
rút helyeztek.  

Gyászoló család
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Szerkesztõbizottságunk
nagy szeretettel és büsz-
keséggel köszönti a
tizenöt éves Harmónia
Zeneiskolát! További
sikeres éveket kívánunk!

K O D Á L Y - É V

A 2006. Bartók-év után 2007. Kodály-év
következik. A nagy magyar zeneszerzõ
születésének 125., halálának 40.évforduló-
ja alkalmából programsorozatot szervez az
Oktatási és Kulturális Minisztérium. A prog-
ramsorozat fõvédnöke Kodály Zoltán özve-
gye, Péczely Sarolta. 
A Kodály-év 2007. március 3-án, a zene-
szerzõ halálának évfordulóján nyílik meg,
és december 16-án, a zeneszerzõ születés-
napjáig tart. 
A programsorozat kiemelkedõ zenei ese-
ménye lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál
nyitókoncertje a Mûvészetek Palotájában. 
(www.mupa.hu)
A kettõs évforduló rendezvényeibõl Kecs-
kemét, Kodály Zoltán szülõvárosa is
kiveszi részét. A városvezetés tervei szerint
szerveznek egy utazó kiállítást, amely kon-
certek kíséretében végigjárja az országot.
Ezt követõen Kárpát-medencei Kodály-
vetélkedõ szervezését is vállalta a szülõ-
város, melyet a tv és a rádió is közvetíteni fog. 
Ezen kívül egy ifjúsági világzenekart is
megalakítanak, természetesen Kodály
mûveinek elõadására.
Olvashattuk, hogy a Kodály-évet meg-
elõzõen  Budapest-Zuglóban 1200 torokból
szóló Kodály-koncerttel hívták fel novem-
berben a figyelmet a sorvadó, méltatlan
helyzetbe került iskolai énekoktatásra, a
folyamatosan megszûnõ vagy csökkenõ lét-
számú kórusokra. 
Örvendetes, hogy Üllõn szaporodnak a kóru-
sok, hogy zenetagozatos az általános iskola,
és van zeneiskolája is a településnek!
A tavalyi tanévben a zeneiskolások nagy
csoportjával és szülõkkel, tanárokkal ellá-
togattunk Kodály Zoltán születésnapján
rendezett ünnepi emlékülésre a Kodály
Múzeumba, Budapestre. Emlékezetessé vált
ez a kirándulás, mert növendékeink szemé-
lyesen találkozhattak Kodály özvegyével,
Péczely Saroltával, aki gazdagon asztalt
terítve, vendégül látta az üllõi gyermeke-
ket. Mi pedig az emlékezés virágait
helyeztük el a zeneszerzõ szobránál.
Érdeklõdve figyeljük a Kodály-év prog-
ramjait, melyen bizonyára az egész világ
szeme is rajta lesz! 

Pechtolné Kis Melinda
zeneiskolai igazgató

IDÉN ÚJRA KI MIT TUD?

A Monori Mûvelõdési Központ a 2007.
évben újra megrendezi az elmúlt évek nagy
sikerû tehetségkutató és tehetséggondozó
vetélkedõjét a Regionális Ki Mit Tud?-ot.
A vetélkedõ a tavalyi évben a Mûvelõdési
Központ épületének felújítása miatt nem
került megrendezésre, de az idei évben
megszépült épületben tarthatjuk meg ismét
a méltán népszerû rendezvénysorozatot.  
Ha általános vagy középiskolába jársz; és
úgy gondolod, hogy tehetségedet és szor-
galmadat a színpadon is meg szeretnéd mu-
tatni, akkor várjuk jelentkezésedet az aláb-
bi kategóriákban: komolyzene, modern tánc
egyéni és kiscsoport, modern tánc nagycso-
port, könnyûzene, népzene egyéni, népzene
csoport, népdal egyéni, népdal csoport,
néptánc, társastánc, egyéb.

A részletes felhívást és a jelentkezési
lapokat keresd az iskoládban vagy a Mûve-
lõdési Központban január végétõl.
További információ és felvilágosítás a
Monori Mûvelõdési Központ ideiglenes iro-
dájában (Helytörténeti Kiállítóterem, Kos-
suth Lajos u. 84.), a 06 29/413-212-s tele-
fonszámon vagy a muvkozpont@monornet.hu
e-mail címen kérhetõ Gál Zoltántól.
A jelentkezések beérkezési határideje már-
cius 1., a Regionális Ki Mit Tud? elõdön-
tõinek ideje pedig április 27-28-29. 

Várjuk jelentkezéseiteket!

K U L T Ú R Á L I S  H Í R E K ,  F E L H Í V Á S

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

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- )

Várjuk jelentkezéseiket! A Szervezõk

M E G H Í V Ó !

2007. március 13-án 17 órakor "Szomszédolás" címmel kiállítás nyílik a 
Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
A kiállításon a Felsõpakony, Gyál, Vecsés és Üllõ képzõmûvészei mutatkoznak be.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Szervezõk 
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Magyar Kultúra Napja

A Himnusz születésnapja

Kölcsey Ferenc kézirata szerint 1823.
január 22-én fejezte be a nemzeti Him-
nusz megírását. Ennek az eseménynek
emlékére hazánkban 1989. január 22-e
óta tartjuk a Magyar Kultúra Napját. 
E jeles alkalomból, a Magyar Kultúra
Napjának ünnepléséhez csatlakozva ke-
rült megrendezésre január 21-én 16 órai
kezdettel az Üllõi Közösségi Ház saját
kulturális estje. 
Az érkezõ vendégeket a fiatal Csereforgó
Zenekar igen színvonalas vendégváró
zenei összeállítása fogadta. 

Az este Kondás Imrének, az Oktatási és
Közmûvelõdési Bizottság elnökének
nyitóbeszédével vette kezdetét, majd
Járvás Katalin elõadásában hallgathattuk
meg a Himnuszt. 
Ezután a nemrégiben elhunyt Merczel
Erzsébetre emlékezhettünk, Rákóczi Ora-
tóriumából hallhattunk részleteket, me-
lyet ezúton is csak dicsérni lehet, fájó,
hogy több mûvel már nem ajándékozhat-
ja meg közönségét…
Az oratórium részletei után Sárándi Tibor
és N. Kékedy Ibolya elõadásában hallhat-
tunk verseket, melyek között összekötõ-
dalokat adott elõ gitáron Hera László.
A következõ elõadás igazi kuriózumként
hatott, egy verses, énekes, zenei formá-
ciót hallhattunk "Valahol mélyen a szí-
vemben" címmel. Verset mondott Járvás
Katalin, énekelt Szirtés Edina, akinek

hangja hallatán sok tiszavirág életû,
halványan pislogó megacsillag arca bo-
rulhatna pirosba – külön köszönet érte! Itt
jegyezném meg, hogy március 8-án Nõ-
nap alkalmából 16 órai kezdettel ismét
ellátogatnak közösségi házunkba, hall-
gassák meg õket, érdemes!
Az estét "Járd ki lábom, járd ki most!"
címmel a Monori Strázsák Néptánc-
együttes mûsora zárta. Majd a jelenlévõk
közösen énekelték el a Himnuszt zárás-
képpen – szép pillanat volt.
A mûsorszámokat Vámos Éva konferálta,
majd az est végén õ köszönt el a vendé-
gektõl. 
Köszönet a Közösségi Ház vezetõinek a
kellemes, valóban kulturális mûsor ösz-
szeállításáért. Várjuk a folytatást! 

Varga Norbert

Monor és vidéke Üllõn

Szép gyûjteményes anyaggal mutatkozott
be 2007. január 25-én a Monor és Vidéke
Alapítvány Üllõn, a Könyvtár Galériá-
ban. A kiállítás légköre, a sokszínû és az
igényes alkotások a Mecénás kiállítások
hangulatát idézték, azonban a résztvevõ
alkotók eddig Üllõn még nem mutatkoz-
tak be.
Az Alapítvány idén február 14-én ünnepli
fennállásának tizedik évfordulóját. Elnö-
kük, Darázsi Erzsébet elmondta, hogy
alakulásukkor egy helyi kulturális folyói-
rat beindítása volt a céljuk. Idõközben
azonban más vizekre eveztek. Tavaly no-
vemberben adták ki a 8. Alkotói antoló-
giájukat, amelyben a környékbeli amatõr
és hivatásos mûvészek, irodalmárok
mutatkozhatnak be. Utóbbi három kiad-

ványban üllõi alkotók is szerepeltek iro-
dalmi és mûvészeti alkotásokkal. Ez év
áprilisában jelenik meg a kilencedik
ebbõl a sorozatból.
2005-ben jött az ötlet, hogy az Anto-
lógiákban megjelent képzõmûvészek
alkotásait eredetiben, élõben is bemu-
tassák az érdeklõdõknek. Erre Nyáregy-
házán került sor. 
Utána vették fel a kapcsolatot Merczel
Erzsébettel, és 2006. augusztus 20-án
Üllõn, a Polgármesteri Hivatal udvarán
rendezett kiállításon a Monor és Vidéke
Alapítvány is képviselte magát színvona-
las és változatos alkotásokkal. Ekkor kap-
ták a felkérést, hogy õsszel egy több
napos kiállítás keretében ismertessék
meg az üllõiekkel Monor vonzáskörzete
alkotóinak válogatott mûveit. Sajnos a
városunkban történt szomorú események
miatt erre csak most kerülhetett sor. 
Változatos, érdekes kiállítással kezdte
meg a Galéria az idei rendezvényeit. A
megnyitóra hangulatos versekkel készül-
tek az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulói és N. Kékedi Ibolya, a Mecénás
Klub alelnöke. Az Alapítvány vezetõsége
Szabó Lászlót kérte fel citerázni, ezzel
színesíteni a kiállítás megnyitó hangu-
latát. Huszonnégy alkotó képviseltette
magát festményekkel, grafikákkal, patch-
work- és nemezmunkákkal, szobrokkal,
porcelán és üvegfestményekkel. Hoztak
alkotásokat Monorról, Gyömrõrõl, Di-
ósdról, Nyáregyházáról, Monorierdõrõl,
Gyálról, és Budapestrõl.
A kiállítás február 11-tõl az üllõi és
vecsési alkotók munkáival kiegészítve,
Pilisen a Mûvelõdési Házban lesz látható. 

Sárándi

N Á L U N K  T Ö R T É N T

Ü l l õ i  M e c é n á s  M û v é s z e t i  K l u b
2 2 2 5  Ü l l õ ,  K i s t e m e t õ  u .  1 .

w w w . u l l o i m e c e n a s . h u
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N Á L U N K  T Ö R T É N T

ló találkozóra november hónapban kerül
sor, hogy az éves programtervek, és a
városi eseménynaptár már az év elejétõl
elkészülhessen.  

Laza István

K I R Á N D U L Á S

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület
(Üllõ Szegfû u. 2.)
6 nap 5 éjszakás kirándulást szervez
Sopronba 2007. március 18. és 23.
között, svédasztalos reggeli és vacsora, 
2 nap fürdõ, 2 nap zenés est, helyszín:
Hotel Szieszta  Sopron.
Részvételi díj 27000.-Ft, plusz üdülõ
helyi díj.
Üdülési csekket elfogadunk!
Telefon: 320-740
Gyarmati Miklós

F Ö L D R E N G É S

Csak ültünk a nappaliban, mikor bará-
taink furcsa remegésre lettek figyelme-
sek. Bevallom, én semmit nem vettem
észre, mivel Szilveszter napja volt és a
környéken mindenfelé petárdák és tûzi-
játékok robbantak, felettünk a ködben
repülõk szálltak le, rendszerint letérve a
kijelölt légifolyosóról. 
Barátaink azt hitték, hogy valaki az ágyat
mozdította meg, amin ültek. Nálam
igazából nem lógnak lámpák a plafonról
és még a gyerekhinta sem volt felrakva,
ami a födémhez van erõsítve. Csupán egy

nehéz szekérkerék-csillárom van, aminek
a megmozdításához nagyobb kilengés
szükséges.
Másnap beszéltem szüleimmel, akik szin-
tén Üllõn élnek, és Õk azt mondták, hogy
nagyon is érezhetõ volt a földmozgás.
Meg is ijedtek, mert ilyet még nem ta-
pasztaltak, mióta itt laknak. Mintha a 4-es
Metró ment volna el alattuk.
Pár nap múlva furcsa dolgokat vettem
észre. A 4,1-es erõsségû földmozgás ap-
róbb nyomokat is hagyott a házon.
Kisebb repedések keletkeztek, amik csak
– a külsõ szigetelés miatt – belülrõl lát-
szódnak. Fõleg a koszorú nélküli belsõ
falak repedtek meg, de hajszálrepedések
máshol is láthatók. Persze van biztosítás a
házon, így kihívtam a kárfelvevõt. 
A földrengés epicentruma Gyömrõ kül-
területén volt, de más települések, sõt
még Hatvan és Jászberény körzetében is
érezhetõ volt. A 4,1-es erõsségû föld-
mozgás kisebb repedéseket és kémény-
omlásokat okozott, még a környezõ
településeken is. 
Valójában nem ritkák az ilyen, és az
ennél gyengébb földrengések hazánkban.
Évente akár 120 kisebb földrengés is
lehet, azonban a gyömrõihez hasonló
földmozgás évente átlagosan 5 alkalom-
mal lehetséges. Nagyobb károkat okozó
4,5-6-os erõsségû földrengésre 50 évente
kerül sor Magyarországon, tehát viszony-
lag ritka. Megnyugtatásként megjegy-
zem, hogy a gyömrõi földmozgás is már
a Magyarországon elõforduló nagyobb
rengések közé tartozik, azonban szeren-
csére nagyobb károk és személyi sérülé-
sek nem történtek.
A legnagyobb földrengést hazánkban
1956-ban Dunaharasztin mérték, annak
magnitúdója a Richter-skála szerint 5,6-
os erõsségû volt. Magyarországon a föld-
rengés-veszélyeztetettség szempontjából
az észak-alföldi és a közép-dunántúli te-
rületek a legérintettebbek. 
Sajnos a földrengést nem lehet elõre
jelezni, mert kiszámíthatatlan, hogy mi-
kor és hol jelentkezik. Legfontosabb,
hogy ha ilyet észlelünk, minden esetben
szaladjunk ki a házból, és ne várjuk meg
azt, hogy esetlegesen ránk omoljon a tetõ
vagy a fal.

Sárándi

CIVIL TALÁLKOZÓ

Baráti beszélgetésre jöttek össze váro-
sunk civil szervezeteinek képviselõi, az
Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság
meghívására január 23-án, a Városháza
épületében. Kondás Imre bizottsági elnök
köszöntõje után Laza István, az össze-
jövetel szervezõje ismertette a találkozó
és céljait.
Ezt követõen mindenki röviden bemutat-
ta szervezetét ill. intézményét, amibõl az
is kiderült, hogy milyen programokkal
járulnak hozzá városunk kulturális éle-
tének gazdagításához. A jövõben ezt egy
éves eseménynaptárban rögzítjük, és az
eddiginél hatékonyabb propagandával a
szélesebb nyilvánosságnak is ajánljuk.
Az önkormányzat – feltételezve a költ-
ségvetés szûkös voltát – pénzügyileg csak
korlátozottan tud hozzájárulni a szerve-
zetek tevékenységéhez. Viszont minden
rendelkezésre álló eszközzel igyekszik
segíteni tevékenységüket. Ezek, pl. a
Közösségi Ház használata, a városi hon-
lap, az Üllõi Hírmondó, a Plusz 29 TV
információs lehetõségei, folyamatos és
kölcsönös kapcsolattartás, egymás prog-
ramjainak megismerése és összehango-
lása.
A találkozón az alábbi civil szervezetek
vettek részt:

Üllõi Általános Ipartestület
Üllõi Diák Sport Egyesület
“Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub
Üllõi Labdarúgó Szakosztály
Mecénás Mûvészeti Klub
Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Öntevékeny Szövetség Üllõért
Üllõi Polgári Kör
Polgárõr Egyesület Üllõ
Ruhaipari Természetjáró Egyesület
“Szemünk fénye” Nagycsaládosok Üllõi
Egyesülete
Vöröskereszt Üllõi Szervezete
Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub

Az eseményt megtisztelte jelenlétével
több közintézményünk vezetõje is.
Ezúton is kérjük a találkozón részt nem
vett civil szervezeteket, ha úgy gondolják,
jelezzék együttmûködési szándékukat a
jövõbeni eredményesebb kapcsolattartás
érdekében! A következõ években hason-
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F E L E K E Z E T E K

V E R S

Meghalt Nagy Gáspár, a maradék ma-
gyar költõk egyike.
Versrészletével emlékének tisztelgünk.

Õsz és tavasz közt
(- Napló, 1984/85 -) 
Részlet

A falvak után,
az iskolák után 
elnéptelenednek 
a szavak is, 
kiköltözünk belõlük,
mert lakhatatlanná váltak, 
pedig már 
összkomfortos bennük 
a hazugság 
és plafonig ér a gyávaság 

* 

Nagyon kellemetlen 
bizonyos dolgokról beszélni 
viszont legalább ilyen kellemetlen 
bizonyos dolgokról hallgatni 
ha az elsõ felét nézzük a dolognak, 
akkor: Mondj igazat és betörik a fejed! 
(és kitörik még a nyakad is...) 
ha pedig a másodikat vesszük: 
Ne szólj szám, nem fáj fejem! 
(és legjobb tálcán elõre fölkínálni...) 

* 

Le szoktunk mondani rólad 
szabadság, 
hogy nagynéha 
nyugtunk és békénk legyen... 

* 
Amikor egy ország bûzlik 
az erkölcsi hullák szagától 
akkor és ott 
óvatosan kell levegõt venni, 
mert a lélegzetvétel automatikus 
pillanataiban természetessé válhat 
ez a levegõ... 
amikor e szépszámú egyedek 
valamelyikével beszélsz 
(mert beszélni kényszerülsz) 
légy óvatos! 

Nagy Gáspár

F I A T A L  H Á Z A S O K  K Ö Z Ö S S É G E

Szeretnénk megismertetni az üllõi lakosokkal a katolikus egyházközség sokszínû
életét. Ezt a sorozatot a fiatal házasok közösségének bemutatásával kezdjük.
2004 szeptemberétõl gyûlnek össze olyan néhány hónapja vagy éve összeházasodott
párok, akik nyitottak arra, hogy ne csak férjükkel vagy feleségükkel osszák meg
véleményüket, hanem egy tágabb közösségnek is tagjai legyenek. 
A csoport minden hónap második szombatján jön össze, hogy a házasságot és a gyer-
meknevelést érintõ kérdésekrõl beszélgessen, plébánosunk bevezetõ gondolatait
követõen. 
Eddig már sokféle probléma felmerült, a házasság egyes szakaszainak jellemzõ kon-
fliktushelyzeteitõl kezdve, az abortuszon keresztül a gyermekvállalásig. Elemez-
gettünk különbözõ családmodelleket, beszélgettünk már családtervezésrõl, ezen belül
szülésrõl, örökbefogadásról, illetve arról, hogy mennyi jót, mennyi értéket nyújthat
egy szeretetteljes nagycsalád mind a gyermekeknek, mind a szülõknek. Még ezeket a
témákat sem merítettük ki teljesen, és a beszélgetések közben sok új kérdéskör is
szóba került, melyekkel a jövõben minden bizonnyal foglalkozni fogunk még. 
Az olykor nehezen induló társalgásba a végére mindig annyira belejövünk, hogy szinte
alig akarunk hazamenni, otthon pedig általában folytatódik az eszmecsere a párok közt
az adott témákról. Így azon túl, hogy hozzánk hasonló élethelyzetben lévõ fiatalokkal
találkozunk, megismerjük mások véleményét, és ki-ki a saját házastársával is beszél-
gethet azokról a dolgokról, melyek bár nagyon lényegesek egy jó kapcsolat szempont-
jából, de a mindennapok során ritkán merülnek fel.
Az érintett témákat próbáljuk a keresztény ember szemszögébõl megközelíteni, az
összejöveteleket pedig mindig rövid elmélkedéssel és közös imádsággal zárjuk. 
A kötöttség érzésének elkerülése végett Kornél atya idõnként egy-egy játékos elemet
is beiktat. Például azt is felmérhették a párok egy kérdõív megválaszolásával, hogy
mennyire ismerik egymás ízlését, szokásait, és ugyanúgy emlékeznek-e a régebben
történt közös élményekre. Néhány férjnek "kellemetlen" pillanatokban is része volt,
mikor kiderült, hogy felesége mikor kapott utoljára virágot tõle.
A nyaralások miatt tartott nyári szünet elõtt most már hagyományosan egy vidám
bográcsozással búcsúzunk el egymástól. A remekül sikerült paprikás krumpli és a
jóféle vörösbor pedig csak fokozza a hangulatot. Mindenkit szeretettel várunk
közösségünkbe, a hitüket gyakorlókat, és azokat is, akik csak érdeklõdnek a katolikus
vallás iránt.

Bayer Erika, Mezei Zsófia

H Í V O G A T Ó

"Tanácsot tarta pedig az egész
gyülekezet, hogy még hét napig szentelne
ünnepet; és így még hét napot töltöttek
el vígasságban" 2Krón 30,23. 

A farsang a jelmezek, bálok, vidámság
ideje. Öröm és vidámság mellett azonban
nem feledkezhetünk meg arról, hogy az
ünneplés a vidám jókedv lehetõsége is
Istentõl jön. Mielõtt elkezdõdik a böjti
idõszak, mi is örömre, vígságra, játékos
együttlétre hívogatunk kicsit és nagyot
egyaránt Gyülekezeti Házunkba (Kossuth
u. 1.). Az elõzõ évek hagyományaihoz

híven lesz játék, fejtörõk, verseny, és
jelmezes bemutatkozás egyaránt. Újítani
is szeretnénk. A fánkevés mellett vidám
kreatív szendvicskészítõ versenyt is ren-
dezünk. A versenyzõk természetesen
hozott anyagból dolgoznak, egyénileg
vagy csoportosan. A díjazás és felvételek
után az elkészült remekmûveket akár
versenyszerûen el is fogyaszthatják. 
Tanulgatjuk: mindennek rendelt ideje
van. A farsangi mulatság ideje február
25., vasárnap du. 3 óra. Böjtfõ vasárnap-
ján délelõtt 10 órakor tartunk úrvacso-
raosztással egybekötött istentiszteletet a
református templomban. 

Dr. Kun Mária
ref. lelkész

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

A d ó s z á m : 1 8 7 0 3 3 5 1  1  1 3
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E M L É K E Z Ü N K

Gyermekeinket nagy odafigyeléssel nevel-
te, segítette életútjukat, boldog és büszke
volt arra, hogy Klárika óvodapedagógussá,
Zsuzsika belgyógyász szakorvossá vált.
Örömmel vállalta 1994-ben a képviselõi
megbízatását, hiszen szerette szülõfalu-
ját. 1995-1998 között mint alpolgár-
mester, 1998-2006-ig polgármesterként
tevékenykedett.

Így foglalta össze az elért eredményeket:

"• Polgármesteri Hivatal átszervezése,
nyugodt légkör kialakítása és a
lakosság jobb kiszolgálása

• Ügyfélfogadást a földszintre helyeztem
• Ügyfélszolgálat megszervezése
• Malom utca mindkét végén gyermeke-

ink közlekedésbiztonságát megoldottuk
• A Penny Market megvalósítása
• 8 tantermes, korszerû iskolaszárny

megépítése
• Vecsési kisegítõ iskola megszüntetésé-

vel egy idõben létrehoztuk az iskolában
a speciális tagozatot.

• Kézilabda pálya aszfaltozása
• Napköziotthonosok részére játszóudvar

kialakítása 
• Szánkózó domb kialakítása.
• Harmónia Zeneiskola támogatása,

bevonása a község kulturális életébe.
• A zeneiskola tulajdonjogának megszer-

zése a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ságtól. 

• Óvodák összevonása, egységes szem-
lélet, kezelés kialakítása.

• Az 1999-es belvíz levezetés az állami
szervek mozgósításával.

• Megoldottuk a Kenderes utca környéké-
nek belvíz elvezetés és a Széchenyi
utcai csapadékvíz elvezetés problémáját
csatorna építésével és a Kenderes
csatornát rendbetettük. 

• Kifejlesztettük a Családsegítõ Közpon-
tot.

• A rendelõben a beteg és orvos négy-
szemközti kapcsolatának kialakítása
megtörtént.

• Hosszúberek utca ivóvízzel való ellátása
• A XX. század hõseinek és áldozatainak

emlékpark megvalósítása 
• Civil szervezetekkel az együttmûködés

nagyon jó
• Temetõ kitelepítési koncepciójának

megváltoztatása 

A "Kertváros'' Gyáli Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Taná-
csa Vasadi István polgármester részére
posztumusz "Kertváros Gyáli Kistér-
ségért díj"-at adományozott. A díjátadó
ünnepség 2007. február 2-án volt.

E M L É K E Z É S

Szeretett férjem, VASADI ISTVÁN
1940. január 15-én született Üllõn a
Petõfi utcában, harmadik fiúgyermek-
ként. Kicsi gyermekkorában veszítette el
édesapját, aki a második világháborúban
az oroszországi doni ütközetben halt
meg. Édesanyja nehéz körülmények
között, özvegyen nevelte három gyer-
mekét. Gyermekéveit az üllõi Pesti út 60.
számú házukban (a mai REFLEX helyén)
töltötte. Nehéz gyermekkora volt, édes-
anyjának sokat segített, valamint gyakran
vigyázott a második házasságból született
leánytestvérére.
Általános iskolai tanulmányait Üllõn
végezte. Jó tanuló volt, nagy tisztelettel és
szeretettel emlékezett tanáraira (Bartalos
Tivadarné, Dezsõ Lajos, Gútay Károly).
Ipari tanulóként sikeres gépjármûszerelõ
szakvizsgát tett, ezt követõen a MÁV-nál
helyezkedett el. Fiatalon házasodtunk
össze, boldog családra vágytunk.
A tanulás szeretete, a tudás megszerzése
az egyik legfontosabb emberi érték - e
hitvallás szerint élt. Érettségi vizsgát tett,
jeles eredménnyel és elvégezte a
Budapesti Mûszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karán a mûszaki szakoktatói
szakot. A MÁV Rt. Gépészeti Igazgató-
ságánál tanmûhelyvezetõként dolgozott
évtizedekig. Egyik nagy álma valósult
meg azzal, hogy fiatalokat oktathatott,
nevelhetett.
Szeretetben éltünk, segítségével értem el,
hogy okleveles óvodapedagógus lettem.

V A S A D I  I S T V Á N  P O L G Á R M E S T E R  E M L É K É R E

• Temetõ bõvítése megtörtént
• A temetõ-gondozás megszervezése

közhasznú munkásokkal 
• Szennyvízcsatorna építését befejeztük
• Utak helyreállítása, építése folyamatos,

a gyalogjárdák felújítása, kiépítése ki-
emelten kezelve. Temetõnél, Kossuth
utcánál, Állomás utcai óvodánál zebrás
gyalogos átkelõ kiépítése.

• Befektetõkkel megfelelõ kapcsolatot
sikerült kialakítani.

• 2005-ben a településünk városi rangot
kapott, amely nem csak eredmény,
hanem kötelez is arra, hogy városi szin-
ten végezzük tevékenységünket."

Polgármesterként a lakosok rendelkezé-
sére állt szinte a nap 24 órájában. Gond-
jaikat, problémáikat próbálta a lehetõ-
ségekhez mérten megoldani. Az önkor-
mányzat dolgozóival és az intézmények
vezetõivel jó munkatársi kapcsolatra
törekedett. Hitte, hogy csak együttmû-
ködve lehet elérni a kitûzött célokat. 
A kistérség polgármestereivel össze-
fogást kezdeményezett a város fejlõdése
érdekében. Sokat dolgozott: készült a
testületi ülésekre, a különbözõ tárgyalá-
sokra, önmagát nem kímélve.
Az oktatás, a zenei mûveltség fejlesztése
mindig szívügye volt. Az egyház kép-
viselõit tisztelte, örömmel vett részt a
szentmiséken, illetve az istentisztelete-
ken, az ökumenizmus híve volt.
A város lakói harmadszor is bizalmat
szavaztak polgármesterré választásához.
Még több terven gondolkodott, lelkesen
tervezgetett.
November 1-jén, amikor a családdal
mindkét temetõben gyertyát gyújtottunk
szeretteink sírjánál, hazatérve otthonunk-
ba, megkérdezte tõlem: "Anyuskám, gon-
doltál már arra, hogy egyszer egyikünk
egyedül marad? Akkor csak a szépre sza-
bad emlékezni, ami szép volt az életünk-
ben!" Nem gondoltuk, hogy ez a nap
ilyen közel van...

Vasadi Istvánné

"Az élet csak egy pillanat, 
De ez a pillanat elég,
Hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk."

Ernest Bersot

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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Az Üllõi Általános Ipartestülettel együttmûködve folytatjuk az
Üllõi Hírmondó megkezdett sorozatát, üllõi mesteremberek,
mesterségek bemutatását.
Mottóként Illyés Gyula versrészletét idézzük:

"Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos,
mihelyt elkészül, az élethez áll.
Minden jó mû egy-egy szabadságharcos…"

S Z N O P K A  J Á N O S ,  E S Z T E R G Á L Y O S

A Pesti út 256. számú házán olvasni a táblát:
FORGÁCSOLÓMÛHELY. Odabent tizenöt gép várja a
nyugdíjas mestert. Sznopka János másodmagával dolgozik
mûhelyében, fogaskerék készítést, esztergálást, marást, vésést
vállalnak.
Már negyven éve szakmája mestere. Fontos és különleges tény
ez most, amikor nem csak a mesterek ritkulnak, hanem a
mesterségek is kikopnak világunkból. 

Az általános iskola után a Ganz-Mávagba vették fel tanulónak,
itt is lett szakmunkás. (Talán érdemes megemlíteni, hogy
amikor még volt magyar ipar, sõt magyar nehézipar is, világhírt
szerzett a közel másfél évszázadot megélt gyár.) Kisiparossá
1970-ben lett a mester, most ezt is vállalkozónak hívnák.
Akkor még külön vállalat, a KTV foglalkoztatta az iparosokat,
látta el õket munkával.
Több vállalatnak is készített így különféle alkatrészeket, mint
ahogy most is. Termékei még az osztrák államvasutak beren-
dezéseiben is üzemelnek.
Most fõként mikro-, kis-, és középvállalatoknak dolgozik, a
nagyokhoz kapcsolódni ebben az új világban aligha lehetséges.
Jelentõs a helyi megrendelések kielégítése is.
A sokféleség a talponmaradás kulcsa most, a másfél méteres
munkadarabtól a szinte nagyítónyi méretig képes alkatrészt
elõállítani a mûhely.
" A minõségen kívül a határidõ betartása számít. A pontosság a
határidõben és a munka finomságában a legfontosabb. A leg-
apróbb munkát is el tudjuk vállalni a legrövidebb idõvel."-
mondta a mester, Sznopka János az Ipartestület vezetõségi
tagja.       

Kondás Imre

S A K K V E R S E N Y

Idén immár VI. alkalommal került megrendezésre az Üllõi
Sakk Kupa!
Az Üllõi Általános Ipartestület által szervezett eseményre a
Jobb-1 kávézóban került sor, január 6-án. A kora reggeli re-
gisztrációt követte a svájci rendszerû sorsolás, majd pedig a
sok-sok meglepetést és izgalmat hozó játszmák kötötték le a
jelenlévõk figyelmét.

Az ebéd, a finom csülkös bab elfogyasztásának idejére kicsit
szünetelt a versengés, de a még hátralévõ partik lejátszásával
kialakult a végeredmény.
Az  AUTOPORT 4X4 sport klub által szponzorált viadalt végül
ifj. Botlik Béla nyerte dr. Körmendy György és Béki Gábor
elõtt.
A verseny további helyezettjei:
Kecskeméti László; Krivényi Zoltán; Holló László; Holló
József; Király Zoltán; Virág József; Fülöp István; Botlik Béla;
Holló Sándor

A résztvevõk nevében köszönjük a támogatást Kismarosi
Józsefnek, a helyet Seprûs Pálnak, a kitûnõ ebédet Anikónak, a
többi segítséget pedig mindazoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak a sakkverseny sikeres lebonyolításához!

Ipartestület

A  F E B R U Á R  E L S E J E I  V É R A D Á S R Ó L :

A Vöröskereszt által szervezett véradáson 52 fõ jelent meg.
Ebbõl 40 fõ adhatott vért. Önzetlen segítségüket ezúton is
köszönjük! A legközelebbi véradás idõpontja április 22-én
vasárnap lesz, az ÜLLÕI EGÉSZSÉGNAPON.
Adj vért, és ments meg három életet!
Kérjük azokat a kedves véradóinkat, akik 2006-ban nem tudták
átvenni oklevelüket, többszörös véradó kitüntetésüket, ezt
megtehetik a Gabi Könyvesboltban
(Pesti út 41. H-P: 9-17 óráig, SZ: 9-12 óráig)

Vöröskereszt Üllõi Szervezete

H Á Z U N K  T Á J A

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA



11

Üllõ közbiztonságá-
nak jelenlegi hely-
zetérõl érdeklõdtem
az erre vonatkozóan
talán legilletékesebb
személytõl, Gyebnár
Imre Vecsési Õrspa-
rancsnok úrtól.

– Elég sok pletyka kering városunkban
a bûnözést érintõ állapotokról. Tudna
nekem és az Olvasóknak valami meg-
nyugtatót mondani ezzel kapcsolat-
ban?

– Összességében elmondható, hogy
Üllõ Város közbiztonsági helyzete a
2006. évben jelentõsen javult. Az
ismertté vált bûncselekmények száma
310, míg a 2005. évben ez a szám 449
volt. Az utóbbi hat évet figyelembe
véve az elõzõ év adatai a legked-
vezõbbek közé tartoznak.

– Hogyan alakult a bûncselekmények
szerkezete, mely cselekmények domi-
náltak?

– Az elõzõ évek tendenciái érvényesül-
tek tavaly is. A lopások, betöréses lopá-
sok száma teszi ki a bûncselekmények
többségét. A lopások száma az elõzõ
években stagnált. A betöréses lopások
száma 59-rõl 25-re csökkent. A személy
elleni bûncselekmények vonatkozá-
sában nem volt jelentõs változás. Sokat
csökkent még a közrend elleni bûncse-
lekmények száma is.

– Minek tudható be, hogy Üllõn a
vagyon elleni bûncselekmények vezetik
a sort?

– Üllõ város közel van Budapesthez,
jelentõs fõútvonal és vasútvonal is
érinti. Viszonylag nagyobb anyagi
javak találhatóak a településen. A jó
megközelíthetõsége miatt Budapestrõl
és a környezõ településekrõl gyakorta
jelennek meg Üllõn a magukat vagyon
elleni bûncselekmények elkövetésébõl
fenn tartó bûnözõk. 

– Mit tud tenni a helyi rendõrség e cse-
lekmények visszaszorítása érdekében?

– A vagyon elleni bûncselekmények
vonatkozásában elsõdleges a megelõ-
zés.  Egy-egy ilyen cselekmény elkö-
vetése után a felderítés igen nehéz, és a
kármegtérülés ritka. Ennek megfele-
lõen a legjobb lenne, ha a bûncselek-
mények meg sem történnek. Rendõri
eszközök vonatkozásában elsõsorban a
fokozott közterületi jelenlét, járõrszol-
gálat, nyomozói portyaszolgálat, illet-
ve a körzeti megbízott számottevõ
jelenléte hozhat eredményt. A rendõri
tevékenység azonban nem elégséges.
Minden lakónak alapvetõ figyelmet
kellene fordítania saját értékeire.
Egyszerû magatartások kifejtésével
jelentõsen csökkenthetnénk annak esé-
lyét, hogy megkárosítsanak.

– Melyek ezek a tevékenységek?

– Az õrizetlenül hagyott gépkocsiban
soha ne maradjon semmilyen tárgy az
utastérben. Így azt nem fogják feltörni.
Az udvaron éjszakára ne hagyjunk kint
értékkel bíró tárgyakat. A lakás ajtaját
zárjuk. Az ablakok éjszakára ne marad-
janak nyitva, még akkor sem ha otthon
vagyunk. Lássuk el ingatlanunkat ri-
asztó rendszerrel. Különbözõ indokok-
kal hozzánk bejutni szándékozó idege-
neket ne engedjünk be. 
Ha ezen szabályokat betartjuk, jelen-
tõsen csökkentettük a kockázatát
annak, hogy vagyon elleni bûncselek-
mény sértettjei leszünk. 

– Az aktuális bûnügyi helyzet vonatko-
zásában két eseménysorozat foglalkoz-
tatja a közvéleményt: az utca-névtábla
lopások és az épülõfélben lévõ házak
sérelmére elkövetett betörések. Lehet
tudni, hogy a rendõrség milyen lépé-
seket tesz ez ügyben?

– Az újonnan elhelyezett utcai
névtáblákat megrongáló személyek

kilétét megállapítottuk és eljárás alá
vontuk õket. Ebben az esetben az
elkövetés nem elsõsorban haszonszer-
zési, hanem inkább garázda jelleggel
történt és az elkövetõk fiatalkorúak. 
Az épülõfélben lévõ házak vonat-
kozásában elkövetett betörések eseté-
ben még nem sikerült beazonosítani a
tetteseket. Egyelõre a fokozott jelenlét-
tel próbáljuk megelõzni a további cse-
lekmények elkövetését. Nagyon fontos
lenne azonban, ha a tulajdonosok is
nagyobb gondot fordítanának az ingat-
lanjaik védelmére, mivel minden ilyen
ház mellé nem tudunk rendõrt állítani.

– Köszönöm az olvasók nevében a felvilá-
gosítást. A mindannyiunk biztonságáért
végzett felelõsségteljes munkájukhoz sok
sikert és kitartást kívánok, azt hiszem
bátran mondhatom, hogy városunk
valamennyi lakója nevében!

Fehér A.

K É K  H Í R E K  

Körzeti megbízott: Sallai József  • Iroda: Malom utca (tûzoltóság épülete) Félfogadás: szerda 8-12 ig • Telefon: 06 29 320-007
Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

DORADO XXI.
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI

ALKUSZ KFT.

Üllõ, Pesti út 41.
Tel./Fax: 06-29/322-235
Mobil: 06-30/9708-083

E-mail: pinczel@hu.inter.net

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.
Hitelfelvételhez szükséges személy- és

vagyonbiztosítások, gépjármû-biztosítás,
élet-és balesetbiztosítás, nyugdíjpénztár,

lakáskassza, egészségpénztár!
Újdonság! JELZÁLOGHITEL!

– AEGON Magyarország Zrt.
– ALLIANZ-HUNGÁRIA Biztosító Rt.
– UNIQA Biztosító Rt.
– UNION Biztosító Rt.
– GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Rt.
– QBE Atlasz Zrt.
– TIR Biztosító Egyesület

Az iroda nyitvatartása:
hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig

péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi
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A. A BETEGEK HÁZIORVOSI ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI 

1. Sürgõs hívás bejelentése: munkaidõben a háziorvosnál a 29/320-
083, vagy a 29/320-082 telefonszámon. A saját rendelési idõn kívül,
az azonos helységben dolgozó váltótárs látja el a feladatot. Hét-
köznap 18 - 08 óra között és hétvégén a központi ügyeleté a feladat.
Az indokoltan sürgõs hívás mindenek feletti elsõbbséget élvez!

2. Miniszteri rendelet írja elõ számunkra, az elõre, telefonon történõ
bejelentkezés lehetõségének biztosítását. Ezért, és a zavartalan ren-
delés érdekében hoztunk létre az önkormányzat segítségével egy
diszpécser rendszert. 
Ezt a lehetõséget azoknak javaslom, akiknek például pár nap múlva
aktuális az orvossal való találkozás. (több hetes probléma, le fog
járni a jogosítvány, beutalót szeretnének szakrendelésre, vagy a
megszokott gyógyszerükbõl már csak pár napra való van).
Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy a "csak" beutalót, "csak"
receptet, vagy bármi apróságnak tûnõ dolgot kérõ beteget sem
tudjuk soron kívül ellátni! Nekünk minden "csak" eseményt admi-
nisztrálni, naplószámmal ellátni, és indokolni kell a számítógépen. 
A napi elõjegyzési listát a rendelés elején kifüggesztjük az ajtóra, a
betegeket név szerint szólítjuk. Nekik nem kell érkezési sorszámot
húzni. Elõre megjelölt szabadság, illetve helyettesítés ideje alatt elõ-
jegyzés nincs.

3. Aki aznap szeretne akut betegsége, vagy halaszthatatlan intézni
valója miatt a rendelésre bejutni, az ajtók melletti dobozból vesz
érkezés szerinti sorszámot. Õk az elõjegyzettek közötti idõben
tudnak bejönni.

Ezúton is kérjük betegeinket, mivel nekünk szabott a munkaidõnk,
ne jöjjenek direkt a rendelés végére. 12.30.- kor a délelõttösnek el
kell hagyni a rendelõt. A délutáni rendelésnek 18 órakor van vége.
Vegyék figyelembe, hogy átlagban minden praxis 50-60 beteget lát
el. A munkánk nagy figyelmet és türelmet igényel. Nem elhanyagol-
ható, hogy mindannyian családos emberek vagyunk, és ha egyszer
lejár a tisztességgel kidolgozott munkaidõnk, akkor lejár és kész.

B. KEDVEZÕBB ÁRÚ GYÓGYSZER
A médiából értesülhettek a rendszeresen gyógyszert fogyasztó
betegek, hogy a TB takarékosságra ösztönöz minket. Az általunk is
használt számítógépes programban a vényköteles gyógyszerek
három színnel vannak megjelölve az árak függvényében. (Az árak
kb. negyedévente változnak.) 

Zöld: amit a TB finanszírozás jelenleg javasol, az adott betegség
kódjához kapcsoltan.
Sárga: itt már indokolnunk kell a készítmény alkalmazását.
Piros: akkor adható a betegnek, ha az orvos szakmailag meg tudja
indokolni és, -vagy a beteg aláírásával igazolja, hogy az orvos fela-
jánlotta a kedvezõbb árú gyógyszert, de Õ ennek ellenére ragasz-
kodik a megszokott, jól mûködõ gyógyszeréhez. Valamint aláírásá-
val azt is igazolja, hogy az árkülönbözetet megfizeti a gyógyszere
kiváltásánál.

Ezen írásommal szerettem volna érzékeltetni a ránk nehezedõ
nyomást, mely egyszerre a betegek oldaláról és a "fölöttünk" lévõ
oldalról ér minket. Abszolút megértjük a "sorszámos" betegek türel-

metlenségét a hosszas várakozási idõ miatt, de errõl mi nem te-
hetünk. Kérem, fogadják el, hogy a háziorvosaik és körzeti nõvéreik
már így is erõn felül teljesítenek. Nagyon rosszul esik, mikor a hátsó
ajtón bevonszolt infarktusos beteg életéért harcolunk és a váróban
lévõ betegek embertelen módon nyilvánulnak meg. Mi aztán tudjuk,
hogy mindenki feszült, ideges, senki sem szeret várakozni. Bízzanak
bennünk! Nekünk is az a cél, hogy mindenki minél hamarabb és
lelkiismeretesen ellátva, megelégedve távozhasson a rendelõbõl.  

Dr. Halasi Katalin  

N É H Á N Y  S Z Ó  A  G Y Ó G Y S Z E R Á R A K R Ó L ,  
É S  T Á M O G A T Á S O K R Ó L

Mindenki elõtt ismeretes, hogy 2007-tõl a gyógyszerek felírásában
és támogatásukban igen jelentõs változások történtek. Sajnos na-
gyon sok a félreértés, amit tisztázni kell.
A gyógyszerek ára január16-tõl gyakorlatilag nem változott. A be-
tegek által fizetett térítési díjak mértéke mégis igen jelentõsen
emelkedett. Ez abból adódik, hogy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) által fizetett támogatások mértéke jelentõsen
csökkent. Valóban igaz, hogy ha a betegek elfogadják a legolcsóbb
gyógyszereket, akkor is átlagosan 18% az emelkedés. Sajnos ez a
szám csak átlag. Vannak olyan készítmények, amelyek térítése úgy
megemelkedett, hogy az a megfizethetõség határát súrolja, ráadásul
nem is helyettesíthetõ olcsóbb más gyár által gyártott készítménnyel.
A gyermektápszerekért és az antibiotikumokért is sokkal többet kell
fizetnünk.
Aki a január folyamán elment gyógyszereit kiíratni, észrevehette,
hogy háziorvosa felajánlotta számára a legolcsóbb ugyanazon
hatóanyag tartalmú, OEP által javasolt készítményt. Könnyen
megérthetõ, hogy ezzel a rendelkezéssel egyes gyógyszerek (olcsób-
bak) utáni kereslet megtöbbszörözõdött. 
Természetesen a gyógyszergyárak ilyen hirtelen nem tudtak reagál-
ni a változásokra. Nagyon sok készítmény hiánycikké vált. Újra-
gyártásuk viszonylag hosszú idõ. Mit tehet ilyenkor a gyógyszerész?
Vagy kiadja ugyanazt a hatóanyag tartalmú még kapható következõ
legolcsóbb készítményt, vagy az eddig használt gyógyszerét ajánlja
fel a betegeknek. Gyógyszer nélkül senki sem maradhat! Így elõfor-
dulhat, hogy ebben a pár hónapos átmeneti idõszakban ugyanazon
hatóanyaggal több a beteg számára látszólag különbözõ gyógyszer
lesz otthon. Mivel ezek valójában ugyanazon hatóanyag tartalmú
patikaszerek, a duplán szedés veszélye nagyon nagy. Kérek ezért
mindenkit, bizonytalan forduljon nyugodtan segítségért!
A dobozdíjat szintén január16-tõl vezette be a kormány. Nagyon

lényeges, hogy a tévhittel ellentétben nem minden doboz gyógy-
szerre vonatkozik. A "közgyógyos", valamint a fizetõs receptek után
nem kell 300 Ft-ot fizetni. Csak azok után kell felszámolnunk ezt a
díjat, amelyek EÜ rendeletre eddig ingyen jártak. Ilyenek az inzuli-
nok, vagy egyes epilepszia elleni készítmények, stb.
Január hónapot az Algopyrinnel kapcsolatos változások is színesítet-
ték. Legutolsó információk szerint február 15-én válik vényköte-
lessé, beleértve természetesen mindazon készítményeket is, amelyek
ugyanezt a hatóanyagot tartalmazzák (pld: Demalgon, Quarelin
Algozone stb). Más típusú láz és fájdalomcsillapítók egy része
továbbra is recept nélkül beszerezhetõk maradnak a patikákban.

Dr Lõre Attila

E G É S Z S É G Ü G Y I  H Í R E K
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A közétkeztetéssel kapcsolatban fel-
merült panaszokra tett intézkedésekrõl

A P. Dussmann Kft. által 2005. július 1.
napja óta biztosított közétkeztetéssel
kapcsolatosan folyamatosan jelentkeztek
minõségi kifogások, melyek 2006. no-
vemberében kerültek a Polgármesteri
Hivatalhoz, kérve a szükséges intézkedé-
sek megtételét.
A panaszokkal megkerestük a közét-
keztetés felügyeletét ellátó szakhatósá-
gokat, amelyek megkezdték a vizsgála-
tokat.
Az ÁNTSZ Dabasi- Gyáli Intézete 2006.
november 30. napján végzett ellenõrzést,
melyrõl elkészült a vizsgálati jegyzõ-
könyv. 
Ugyanekkor indult el az OÉTI vizsgálata
is, mely szerv részére 2006. december 1.
napján továbbítottuk a bekért étlapokat,
az ÁNTSZ közegészségügyi felügyelõje
által. A szakvélemény még nem készült
el, aziránt folyamatosan érdeklõdünk. 

Az önkormányzat és a P. Dussmann Kft.
között 2005. április 4. napján megkötött
megállapodás 6. pontja értelmében, ha az
ételek minõsége tekintetében a felek
között vita merül fel, azt elsõsorban
békés úton rendezik, annak eredményte-
lensége esetén a Pest Megyei Élelmiszer-
ellenõrzõ és Vegyvizsgáló Intézet jogo-
sult a vitát eldönteni. (E szervezet
idõközben a szervezet-átalakítások kö-
vetkeztében megszûnt.)

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a
problémák mihamarabbi megoldása
érdekében 2007. január 18-án egyeztetõ
megbeszélést hívott össze, melyen a cég,
az ESZB tagjai, az intézményvezetõk és a
Polgármesteri Hivatal vezetõi vettek
részt. 
A megbeszélésen az óvoda és az iskola
intézményvezetõinek részérõl új informá-
cióként elhangzott, hogy folyamatos,
szinte napi kapcsolatban vannak a P.
Dussmann Kft. élelmezési vezetõivel.
Eddig is jelezték – bár csak szóban –
feléjük a felmerülõ kifogásokat, azokra a
cég rövid idõn belül reagált, bizonyos
ételeket levett az étlapról és kicserélte
elfogadottabb, a gyerekek ízlésének meg-
felelõ ételekre. E megbeszélések során

N Á L U N K  T Ö R T É N T

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2. • Pf.: 50 Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

mindig pozitív hozzáállást tapasztaltak a
konyha részérõl. Elmondták továbbá,
hogy tapasztalataik szerint – mivel nagy-
üzemi konyháról van szó – nem képzel-
hetõ el olyan étkeztetés, mely mindenki
igényeinek maradéktalanul megfelel. 
Az ESZB részérõl kérésként elhangzott a
cég képviselõi felé, hogy a jövõben az
étlapokon szerepeljen dietetikus szakem-
ber aláírása, mely garantálja, hogy az az
adott korosztály igényeinek megfelelõ. 
A bizottság kérte továbbá, hogy lehetõség
szerint kevesebb tartósítószer alka-
lmazásával készítsék az ételeket. 

A P. Dussmann Kft. részérõl elmondták,
hogy tudtak a problémákról, de mivel
azokat az intézményvezetõkkel telefonon
megbeszélték és a kért korrekciókat
elvégezték, úgy gondolták, hogy ezek
rendezõdtek. Úgy nyilatkoztak, hogy a
továbbiakban is nyitott és együttmûködõ
hozzáállást tanúsítanak, igyekeznek az
igényeknek megfelelõen készíteni az
ételeket. A korábban problémát jelentõ
tartósítószer alkalmazását lecsökkentet-
ték, mirelit zöldséggel dolgoznak, a bur-
gonya pedig vákumozva kerül hozzájuk.
Vállalták, hogy az étlapokat dietetikus
szakemberük aláírja.

Az ESZB 2007. január 22. napján meg-
tartott ülésén úgy döntött, hogy az
elkövetkezõ idõszakban havonta jelzést
kér az intézményvezetõktõl az ételek
minõségével, valamint az ételmaradék
mennyiségével kapcsolatosan.

Polgármesteri Hivatal

MAGYAR TÛZOLTÓ SZÖVETSÉG 
TANÁCSKOZÁSA ÜLLÕN

2007. január 16-án Üllõn a Közösségi
házban tartotta ülését a Magyar Tûzoltó
Szövetség Országos Tanácsa.

A tanácsülésen részt vettek: 
Kovács István Üllõ város alpolgár-
mestere; az Országos Tanács tagjai (a
Megyei és a Fõvárosi Tûzoltó Szövetség
elnökei); dr. Bende Péter tûzoltó vezérõr-
nagy, a Magyar Tûzoltó Szövetség elnö-
ke, Fõvárosi tûzoltóparancsnok; Szûcs
Tamás tû. ezredes, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság Mentés-

szervezési Fõosztály vezetõje; a Tûz-
védelem szaksajtó fõszerkesztõi és a
Williams tv munkatársai.

Az Országos Tanács elnöksége

Az Országos Tanácsülést elõször Kovács
István alpolgármester úr köszöntötte.
Tájékoztatást adott a jelenlévõknek Üllõ
múltjáról, a jelen és jövõ elképzeléseirõl,
feladatairól, kiemelve az Üllõi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület és az Önkormányzat
kiváló kapcsolatát. 
Ezt követõen Hevesi Antal, az Üllõi
Tûzoltó Egyesület elnöke, a tûzoltó
egyesület helyzetérõl, Miakich Gábor, a
Pest Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, a
szövetség munkájáról, tûzvédelmi hely-
zetérõl adott tájékoztatást.

Az Országos Tanácsülés az alábbi pon-
tokat vitatta meg:
- A MTSZ elnökének tájékoztatása a két

testületi ülés között végzett munkáról
- A MTSZ 2007. évi munkaterv elfo-

gadása
- A MTSZ 2006. évben végzett mun-

kájáról és gazdálkodásáról szóló beszá-
moló elfogadása

- A MTSZ 2007. évi tagdíj és pártoló
tagsági hozzájárulás megállapítása

- A MTSZ 2007. évi költségvetés elfo-
gadása

- A 2007. évi pályázati rendszer javas-
latának elfogadása

- A MTSZ FB tájékoztatója a végzett
munkáról

- Egyebek
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Elõzõ számunkban Üllõ legifjabb tehet-
ségeirõl ejtettünk néhány szót, remélem
mindenki megelégedésére.
Most nézzük, hogy mi a helyzet a már
letûnõ félben lévõ korosztály, az öregfiúk
csapatunk háza táján.
Városkánk sportéletének éltesebb korban
járó képviselõi Gyömrõn jártak, ahol a
Szewcsik Ede emléktornán mérték össze
tudásukat a résztvevõ többi hét csapat
hasonlóan már senior korú együttesével.
A csoport meccseken : 
Sülysáp- Üllõ 1-1 gól: Csõke L.
Úri- Üllõ  0-1 gól: Kovács Zs.
Üllõ- Nagykáta 2-2 gól: Csõke L.; Major M.
Ezután Gyömrõ ellen a döntõbe jutás volt
a tét, de Tõzsér gólja, csak az 1-1-es dön-
tetlenhez volt elég. Következtek a bün-
tetõ rúgások, amiben az ellenfél 2-1
arányban jobbnak bizonyult. Ez már talán
kedvét szegte a fiúknak, mert a bronz-
meccsen Földvári góljára a Maglód vá-
laszként 4-et rúgott, így maradt a negye-
dik hely, a végsõ gyõztes Gyömrõ, Nagy-
káta és Maglód mögött.

Fehér András

Ü L L Õ  S E

Január 15-én Dabason rendezték a VI.
DRENCO SPORT Pest Megyei Futball
hétvége "H" csoportjának selejtezõit.
Együttesünk címvédõként állt rajthoz,
azzal a tudattal, hogy a tavalyi sorozat
legjobb játékosát illetve gólkirályát, Roik
Istvánt is soraiban tudhatja.
Sajnos azonban mindez kevésnek bizo-
nyult, így a: Hanti  József; Balázs Péter;
Benkó Péter; Varga Ferenc; Roik István;
Inotai Attila; Kiss András; Kiss Gergõ;
Kozma Norbert; Richter Roland; Csáki
Norbert és Jenei Ottó által képviselt
gárda pont nélkül búcsúzott a további
küzdelmektõl.
Az eredmények:
Újhartyán- Üllõ       3-0
Üllõ- Hernád           0-1
Hernád-Újhartyán   0-2 
Üllõ- Újhartyán      2-4
Hernád- Üllõ           3-2
Újhartyán- Hernád  3-5
Csapatunk sajnos még túlságosan ünnepi
hangulatban volt, míg ellenfeleinken
meglátszott a tökéletes felkészülés.
Jövõre talán jobban sikerül!

Fehér András

Köszönetet mondunk azoknak a roko-
noknak, barátoknak, üzlettársaknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
szeretett férjem Mészárics Kálmán
temetésén megjelentek.
Virágaikkal részvétüket nyilvánítva
igyekeztek a család fájdalmát enyhíteni.

A gyászoló család

LL ÁÁ BB JJ EE GG YY ZZ EE TT

A szerkesztõség rovata.

Mint minden újdonságnak, az újságnak is
megvolt a maga fogadtatása.
Néhány véleményre, amit így vagy úgy
szóvá tettek, itt válaszolunk.

– Lapunk kezdõoldala, borítója sárgásra
sikeredett. Szemmel láthatólag ezt a,
nevezzük így, vanília sárgát csak a való-
ban elfogult-elvakult állhatatosan poli-
tizálók téveszthetik össze a narancs szí-
nével. Nyilván nem minden szándék
hiányában.

– Igen elhivatott, de névtelen (nevezzük
322-525-nek) olvasónk alpári – talán
Alpári Gyula régi mozgalmista- stílusá-
ban szót emelt a Boldogasszony Anyánk
Himnuszunk pontos idézéséért. Megható
a figyelmessége. Csak tájékoztatjuk,
hogy az ének szövege nem található a
Bibliában, a katolikus énekeskönyvben
viszont az általunk idézett módon szere-
pel: "Magyarországról, romlott hazánk-

ról, Ne feledkezzél el szegény ma-
gyarokról."

– Bocskay Istvánt valóban pontatlanul
idéztük. Elsõ nemzeti felkelésünk, elsõ
gyõztes szabadságharcunk világtörténeti
jelentõségû vezérének vezérfonala ez
volt: "…az dolgot õ magát õ magát néz-
zük, csak az mi nemzetünk javát és
magunk megmaradását, azonkívül az
szók és rábeszélések minálunk semmit
sem fognak."

– Sértõ Kálmán (aki méltatója szerint a
népi, nemzeti irodalomnak egyik csillaga
volt) versébõl elmaradt egy sor valóban.
Így a teljes: “Magyar égre adjál Isten,
Mesélõ sok csillagot, Szagos lelkû virá-
gokra Orvosságos harmatot. Hegylevét a
csobolyóba…”

– Egy olvasónk sérelmezte, hogy gyara-
podott a magyar kultúrát átadó oldalak
terjedelme. Tájékoztatjuk, hogy a többi
olvasónk nagy része viszont abba a
rétegbe tartozik, akinek van igénye a
magyar kultúrára is. Hozzájuk is szólunk.

Az Ön közérdekû, tárgyszerû és tár-
gyilagos véleményének az oldala,
ahol helyet kap, ami más lapra tar-
tozik. Várjuk írását!
Az ebben a rovatban megjelent írá-
sok nem feltétlenül tükrözik a Szer-
kesztõbizottság véleményét!
Az újság csak aláírt cikkeket jelentet
meg (!), ennek hiánya miatt mostani
számunkban  nem jelenthethetjük meg
a beküldött írásokat.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik NAGY MÁTYÁS
és NAGY TIBOR temetésén részt vet-
tek, sírjukra virágot helyeztek, és fáj-
dalmukban osztoztak.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik szeretett férjem és édes-
apánk, Subecz István temetésén  részt
vettek, sírjára virágot helyeztek és
mély fájdalmunkkal együtt éreztek.

A gyászoló család

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



B U R J Á N  P É T E R
S z e r k e z e t l a k a t o s

• gépkocsi beállók
• ablakrácsok 
• ajtók, kapuk
• elõtetõk
• korlátok, kerítések

KOVÁCSOLTVASBÓL IS!
Kedvezõ áron, rövid határidõvel!
T e l e f o n :  0 6 - 3 0 - 3 0 2 - 4 3 8 8

Burján Ildikó  Kéz-  és  lábápoló,  mûkörömépí tõ

Az alábbi szolgáltatásokkal várom önöket:

- MANIKÛR
- JAPÁN MANIKÛR (méhviasz alapú ápolás, melynek hatására körmeink

megerõsödnek, fényessé válnak, elõsegíti a körömnövekedést)
- PARAFFINOS KÉZÁPOLÁS (száraz bõr ápolásásra, a kezelés hatására a

bõr feltöltõdik vitaminokkal, puhává, bársonyossá válik)
- PEDIKÛR (bõrkeményedés, tyúkszem, benõtt köröm eltávolítása,

körömgomba kezelés)
- MÛKÖRÖMÉPÍTÉS (zselé, porcelán, üvegszálas megerõsítés)
- KÖRÖMDÍSZÍTÉS (lakkos minták, matricák, strasszok, csillámpor, 

tört kagyló, flitterek, 3D díszítés)

B e j e l e n t k e z é s :  0 6 - 3 0 - 2 1 5 - 2 6 8 9

PINTÉR KRISTÓFNÉ GÖNDÖCS ZITA

K O Z M E T I K U S

Újonnan nyíló kozmetikai-szalonomba
szeretettel várom kedves régi és új 
vendégeimet klasszikus és exkluzív

kozmetikai kezeléseimre.

Üllõ, Dózsa György u. 1/C
06 29- 323-617,  06 -30-3970-114

UTÁNFUTÓ-KÖLCSÖNZÉS
NYILT ÜLLÕN!

Árvácska u. 1.

VÁRJUK KEDVES ÜGYFELEINKET 
MINDEN NAP  8:00-19:00 óráig.

Tel.: 06-20/459-6580
06-20/210-0528

Fax.: 06-29/322-025
Idõpontok telefonon, faxon elõre leköthetõk.

KRISZTINA
VIRÁG - AJÁNDÉK

Üllõ, Pesti út 75.

Tel.: 06 70 278-4504

T e l e f o n :  0 6  7 0  2 7 5 - 4 5 0 4



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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