
A tartalomból:

Családi hétvége 2

Önkormányzati hírek 3-4

A víziközmû társulat hírei 5

Hitélet 6

Sportcsarnok megnyitó 7

Sporthírek 8

Nálunk történt 9

Csülökfesztivál 10

Pedagógusnapról 11-12

Trianonra emlékezünk 13

ÜLLÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
2007. JÚNIUS-JÚLIUS
XVII. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM

Kiskalendárium

Június - Szent Iván hava

Június 8. - Medárd napja,

idõjárásjósló nap. Ha ezen a napon

esik, negyven napig esni fog,

ellenkezõ esetben negyven napos

szárazság következik.

Június 24. - Szent Iván napja

(Keresztelõ Szent János ünnepe), az

elnevezés a Bizánci Egyház hajdani

befolyását õrzi.

Június 29. - Péter, Pál napja, az

aratás kezdõ napja.

Július - Szent Jakab hava

Július 2. - Sarlós Boldogasszony

napja. Szûz Mária Erzsébetnél tett

látogatásának emléknapja.

Július 26. - Anna napja. Szûz

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

Üllõ Város Képviselõ-testületének május
24-i ülésén hozott közérdekû döntései

- A Képviselõ-testület meghallgatta a
Térforma Stúdió tájékoztatóját a Város-
központ kialakítási elképzeléseirõl.

- módosította több rendeletét:
• az Üllõ Város Önkormányzat vagyoná-
val kapcsolatos rendelkezési jogról szóló
• többször módosított – 8/1994. (IV. 16.)
számú Ö.K. rendeletét.
• a közterületek használatáról szóló
30/2000. (X. 5.) számú rendeletét.
• a többször módosított 7/1993. (V. 22.)
számú Ö.K. Szociális rendeletét.
• a Helyi Építési Szabályzatról szóló
23/2006. (IX. 08.) számú Ö.K. rendeletét.

- elfogadta a Gyáviv Kft. 2006. évi beszá-
molóját és jóváhagyta a Kft. 2007. évre,
Üllõre vonatkozó Üzletpolitikai tervét,
azzal a megjegyzéssel, hogy az ott fel-
soroltak megvalósításakor az ésszerû
gazdaságosság szempontjait vegye figye-
lembe. A Kft. Felügyelõ Bizottságába a
következõ idõszakra is Fülöp Istvánt
delegálta. 

- elfogadta az önkormányzati intézmé-
nyek (Humán Szolgáltató Központ,
Nevelési Tanácsadó és Központi Rende-
lõ, Árpád Fejedelem Általános Iskola,
Harmónia Zeneiskola, Napsugár Nap-
köziotthonos Óvoda) Minõségirányítási
Programjának a teljesítményértékelés
rendszerével történõ kiegészítését; 

- módosította 
• az Árpád Fejedelem Általános Iskola
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát 
• a Harmónia Zeneiskola Alapító Ok-
iratának 1. pontját a következõkre: "1. az
intézmény neve: Harmónia Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
székhelye: 2225 Üllõ, Pesti út 53."

- megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzat 2006. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót, és e határozatát meg-
küldi a Közép-Magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalának.

- döntött arról, hogy a rendelõ egyik
helyiségét bérbe adja Hera László gyógy-

masszõr számára, heti 4 órára, 3 hónap
idõtartamra.

- értékelte a Városi Honlap üzemeltetése
tárgyában kiírt pályázatára beérkezett
pályamûveket, és a Go Visual Kkt-t nyil-
vánította nyertesnek, akivel 2007. június
1. napjától, határozatlan idõre, a szer-
zõdés megkötésre kerül.

- 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-
t hozott létre "Üllõi Városüzemeltetõ és
Környezetvédelmi Kft." cégnéven, "Üllõi
Városüzemeltetõ Kft." rövidített néven,
melynek székhelye 2225 Üllõ, Templom
tér 3. Meghatározta a TEÁOR szerinti
tevékenységi köreit, és fõ tevékeny-
ségeként a 70.32 Ingatlankezelést jelölte
meg. A kft. törzstõkéjét 3.000.000,- Ft-
ban határozta meg. Elsõ ügyvezetõje
Vida Bernadett megbízatásának idõtarta-
ma: 3 hónap. A társaság bejegyzésének
napjától 3 éves idõtartamra társaság
könyvvizsgálója a TAXA-TEAM 98.
Kft. (dr. Kovács József), háromtagú felü-
gyelõ bizottsága: Nagy Sándor elnök,
Sajcz Pálné és dr. Szikora Gábor tag.

- döntött arról, hogy kilép az OLLÉ prog-
ramból, mert a mûfüves pályákat más
konstrukcióban kívánja megvalósítani,
melyrõl a Sport- és Ifjúsági Bizottság újra
tárgyal, és javaslatait a Képviselõ-testület
elé terjeszti.

Összeállította:
Vargáné Harmath Ágnes

Közmûépítés a 
Deák Ferenc utcában

Május közepén megkezdõdtek a Kossuth
Lajos és a Batthyányi utca között – a
belsõ tömbfeltárások során – kialakított
Deák Ferenc utca közmûépítési munká-
latai.

A beruházás során kiépül a víz-csatorna,
a gáz, az informatikai, és a villamos
hálózat, illetve a közvilágítás is, amely 20
db 8 méter magas hg. acél oszlopot és
– fényszennyezés-mentes – kompakt-
fénycsöves lámpatesteket tartalmaz.
A költségvetés tartalmazza az út engedé-
lyezési terveinek, továbbá egy minimális
útalap elkészítésének költségeit is, de

nem tartalmazza az útburkolatok kiala-
kítását.
A közmûépítés lakossági összefogással, a
telektulajdonosok által biztosított pénzü-
gyi forrásokból valósul meg, melynek
összege fedezetet nyújt - az általános ren-
dezési tervnek megfelelõen - a villamos-
és informatikai kábelek földben történõ
elhelyezésére is.
A beruházás teljes körû bonyolítását,
szervezését, a 2006. októberében, a telek-
tulajdonosokból megalakult, és novem-
ber végén bejegyzett Csatornaépítõ és
Víziközmû Társulat, választott vezetõ-
sége /Deák Bizottság/ végzi. 
A Társulat – a felmerült költségek fede-
zésére – lehetõséget biztosított kedvez-
ményes hitelkonstrukciók igény-
bevételére is.
A víz és csatornahálózat mûszaki átadása
június közepén lesz, és ezzel párhuza-
mosan megkezdõdnek a gázközmû épí-
tési munkálatai, továbbá ezt követõen sor
kerül a villamoshálózat és közvilágítás
kivitelezésére. A gáz és villamos közmû-
vek mûszaki átadása július közepére
várható, természetesen a kedvezõtlen
idõjárás módosíthatja a tervezett befe-
jezési határidõt. 
A közmûépítések befejezését követõen
lehetõség adódik – a tervezett rétegrend-
nek megfelelõen – egy minimális útalap
elkészítésére is, amely biztosítja az
építkezésekhez teherszállító jármûvek
biztonságos közlekedését.
Az engedélyezési terv szerint az utca szé-
lessége 16 m, amely a – tervezett kereszt-
szelvénynek megfelelõen – tartalmaz egy
6 m széles úttestet, kerékpárutat, járdákat,
szikkasztó árkokat.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat,
hogy a Deák Ferenc utca kialakításával
kapcsolatos, – hosszan elhúzódó – elõz-
ményeket, a közmûépítés elõkészületeit,
a késõbbiekben ismertetjük.

Kiss Tibor
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Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!

Lapzárta: minden hónap utolsó napján!

T ISZTELT  LAKOSSÁG!

Ezúton szeretném megköszönni a
Sportcsarnok indulásához szüksé-
ges, nagyon jelentõs, önzetlen segít-
séget nyújtó emberek áldozatos
munkáját. Itt ragadom meg az alkal-
mat arra, hogy elmondjam, milyen
jó érzés volt együtt dolgozni külön-
bözõ politikai csoportok tagjaival a
közös cél érdekében. A politikai
hovatartozást, csatározásokat fél-
retéve, jókedvûen együtt takarítot-
tunk, szereltünk, locsoltunk teljes
egyetértésben a városért, magunkért,
gyerekeinkért. Bebizonyítottuk, ezt
így is lehet csinálni!

• A védõháló felszerelésénél: a
Diáksporttól Buzás Gábor, Fehér
András, Burján Péter; a képviselõ-
testületbõl Kántor József, Udvardi
Mátyás, Varga Norbert, Nagy Sán-
dor; a lakosságból Varga Péter

• A guruló állványt Kis Sándor biz-
tosította a K-Spedtõl

• A fuvarozásokban vállalt munkát a
Holló Beton és Faragó János

• A ruhatári fogasoknál Kocsis
Kálmán

• A vendégkönyvet Bodáné Rusz-
nyák Gabriella ajándékozta

• Tornaszerek pakolása: Nagy Sán-
dor, Fehér András

• Székek beszerzése: Hajdú Róbert
képviselõ

• Pakolások, öntözések során: Tóth
Béla és közhasznú munkásai

• A nagytakarításoknál: Bácskai
József alpolgármester és felesége,
Zubor György, Fehér András, Fa-
zekas Violetta, Fazekasné Edit,
Nagy Sándor, Dobos Attila, dr.
Halasi Katalin, Vida Bernadett

• Tûzriadóterv: Békési István
• Hanzéliék a hûtõket adták
• A megrendeléseket írta, továbbí-

totta: Mátai Angelika
• Hangosítás, színpad: Reflex Kft.

Ha a hosszú listából valaki kimaradt,
attól ezúton kérek elnézést. Gratu-
lálok, és köszönöm Mindenkinek az
együttes munkát!

Tisztelettel: Dienes András

D ö n t s ö n  a z  o l v a s ó !

A Képviselõ-testület határozata által felkérjük kedves olvasóinkat, hogy Városi
Sportcsarnok megközelítésére szolgáló 46 hrsz.-ú út és a Sportliget Lakóparkba
lévõ utcák  elnevezésében szíveskedjenek közremûködni. Önöktõl azt kérjük,
hogy az alább javasolt nevek közül tízet megjelöljenek, de más névre is tehetnek
javaslatot amit az üres mezõbe kérjük beírni
A legtöbb javaslatot kapott név alapján születik döntés.
Kérjük a listát a szaggatott vonal mentén kivágni és 2007. augusztus 1-ig  a
Vargha Gyula Városi könyvtárba leadni.

id. Jónás József

Javasolt névadók:

Olimpia bajnokok: Sportág: Aranyérmek száma:
Bozsik József Labdarúgás 1
Csák Ibolya Atlétika 1
Csík Ferenc Úszás 1
Elek Ilona Vívás 2
Énekes István Ökölvívás 1
Fuchs Jenõ Vívás 2
Gerevich Aladár Vívás 5
Hajós Alfréd Úszás 1
Halassy Olivér Vízilabda 2
Keresztes Lajos Birkózás 2
Kovács Pál Vívás 5
Kozma István Birkózás 2
Papp László Ökölvívás 3
Prokopp Sándor Sportlövészet 1
Puskás Ferenc Labdarúgás 1
Takács Károly Sportlövészet 1

A lakossági javaslatokat a könyvtárba várjuk!

K ö s z ö n e t !

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani  Dienes Andrásnak, a  Sport-
csarnok építése során, valamint az
átadási ünnepség elõkészítésében
végzett áldozatos munkájáért!

Külön köszönet Bogdán Évinek,
valamint az Önkormányzat összes
közremûködõ dolgozójának a meg-
nyitó ünnepség megszervezéséért és
lebonyolításáért!

Kissné Szabó Katalin
Polgármester Asszony

Az Üllõi Hírmondó következõ
száma 2007. augusztusában jelenik
meg. 
Minden kedves olvasónknak vidám,
kellemes nyári vakációt és jó
pihenést kíván a

Szerkesztõbizottság
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Ismétlés: vasárnap 15 és kedden 19 órakor
www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167

Elõmajál is  Ül lõn

2007. április 29-én újra meg-
szerveztük a már hagyománnyá vált
majálisunkat, ami új helyszínt ka-
pott az Autoport 4x4 autószalon
területén.
Az üllõi családokért mondott szent-
mise után kisvonat járta a várost, a
gyerekek és szüleik nem kis örö-
mére. A kiérkezõ vendégeket in-
gyenes programok fogadták. A
gyerekek  rész vehettek arc- és
hennafestésen, kipróbálhatták az
ugrálóvárakat, csúzlizdát, rodeó-
bikát, kosaras játékot, csocsót és
gyerek-quadot. Bepillantást nyertek
a Rendõrség, a Tûzoltóság és a
Mentõsök munkájába.
Délelõtt a gyerekek  kézmûves
foglalkozáson, aszfaltrajzversenyen
és akadályversenyen  vehettek részt,
majd a Hupikék Törpikék zenés
gyermekmûsorára táncoltak és
énekeltek önfeledten.
Jó ebédhez Jó nóta szólt, amihez az
ebédelni vágyókat a hajnal óta sült
ökör várta. Ebéd után az Édes-
anyákat köszöntöttük, majd a Mag-
lódi Mazsorettcsoport színvonalas
mûsora következett. Ezt követte a
szépségkirálynõ válsztás, amire az
óvodás és iskolás korosztály ne-
vezhetett. Természetesen díjazva
lett minden produkció, mindenki
kapott ajándékot, aki szerepelt. 
Kora este megérkezett Nótár Mary
és Bódy Csaba, akik jó hangulatot
varázsoltak. A csinos hastáncos-
lányok bemutatóját kétszer láthatta a
közönség. Az est fénypontja mégis
az Irigy Hónaljmirigy fergeteges
koncertje adta, amikorra már több
ezres tömeg gyült össze.
Köszönjük az Üllõi családok és
gyermekeik nevében  Kiss Sándor
Úrnak és lelkes csapatának,  a Nagy-
családos Egyesület tagjainak, akik
idõt, fáradtságot nem ismerve
szervezték és rendezték ezt a prog-
ramot. Köszönjük  mindenkinek
akik munkájukkal és a  sok-sok
tombolafelajánlásukkal segítettek!

Fazekas  Istvánné 
"Szemünk Fénye" NÜE elnöke

TISZTELT ÜLLÕI  LAKOSOK!

A Csatorna Társulat 2007. május 14-én tartotta az éves közgyûlését.
A Társulat Intézõ Bizottsága elõterjesztette a 2006. évi mérlegbeszámolót, a 2006. évi
pénzügyi beszámolót és a 2007. évi pénzügyi tervet. Az Ellenõrzõ Bizottság külön
napirendben számolt be munkájáról. Az elõterjesztésekbõl és az elnöki tájékoztatóból
kiderült, hogy az elmúlt évi társulati munka rendben, zökkenõmentesen, a társulati
tagok érdekeinek megfelelõen történt. Az Intézõ Bizottság összesen tizenkét alkalom-
mal ülésezett, melybõl négy rendkívüli ülés volt.
Lakossági kérelem 91 db érkezett a Társulathoz, melyek túlnyomó részét meg-
egyezéssel tudtuk rendezni. (Kivétel a fizetés alóli mentesség kérelme, melyet minden
esetben elutasítunk.)
A Társulat munkatársa elkészítette és kiküldte a tagok részére a számlakivonatokat, a
hátralékos fizetõk részére a felszólító leveleket. Jelen pillanatban a túlfizetések ren-
dezése és a közmûfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése van folyamatban.
A 2006. évi Társulati kiadások terv szerint alakultak, a bevételeink viszont 9 millió Ft-
tal túlteljesültek. 
A jelentésekbõl kiderült, hogy a Társulat pénzügyi helyzete igen kedvezõ, jelenleg kb.
120 millió Ft-os pozitív szaldóval rendelkezik.

A Társulat elnöke beszámolt a 2005. évi közgyûlési határozat teljesítésérõl:

A Társulat közgyûlése határozott a Társulat megszûnésének idõpontjáról, mely 2008.
június 30. A jelenlévõ küldöttek számos, fõleg településfejlesztési javaslatot tettek.
Ezek közül a legjelentõsebb Vangel János és Volosinovszki Mihály javaslata, mely-
ben szorgalmazták a Halomhatár utca ivóvíz hálózatának kiépítését, 90%-os Társulati
hozzájárulással. A javaslattal egyetértett Kissné Szabó Katalin polgármester asszony,
aki részt vett a közgyûlés munkájában. A közgyûlési határozatot átküldtük az Önkor-
mányzat részére elõkészítés céljából.

Tisztelt Társulati Tagok!
Már az év elején jeleztük Önök felé, hogy a Csatorna I. törlesztési határideje 2007.

december 25-én lejár. Ezután már nincs módunkban kedvezményt vagy átütemezést
biztosítani. Ezért kérem, hogy a bonyodalmak elkerülése végett a kötelezettségüknek
szíveskedjenek a fenti határidõig eleget tenni.

Zubor György
elnök

A Gazdák erdeje utca ivóvíz hálózatának  kiépítésére és a 
Gyömrõi úti gerincvezeték kiépítésére 23.931.590.- Ft-ot
A szennyvízkapacitás 50 % bõvítésére 14.179.373.- Ft-ot
A 106-os csatorna felújítására 10.000.000.- Ft-ot
A Gyár utca vízelvezetésének tervezõi tanulmányterv
készítésére 300.000.- Ft-ot
Az Árvácska utca és Akácfa utcai rész csapadék és belvíz
elvezetésének kiviteli tervek elkészítésére 300.000.- Ft-ot

Összesen átadtunk az Önkormányzat részére fejlesztési
hozzájárulást: 48.710.963.- Ft-ot.

A Társulat jelenlegi tag létszáma: 3.711 fõ
Jelen pillanatban pénzügyi fizetõ tag: 1.197 fõ
"0" Ft befizetõk száma: 59 fõ

2006. december 31-ig fennálló hátralék nagysága: 21.108.057.- Ft

Rákötések száma: 3.089 db (83,2 %)
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K É T S Z Á Z Ö T V E N  É V

Negyed évezreddel ezelõtt, egészen
pontosan 1757. június 25-én nagy
ünnepre gyûltek össze az üllõi kato-
likusok, templomunk felszentelésére.
Bizonyára megrendítõ élményt jelen-
tett ez számukra, hiszen ekkor egy sok
hányattatással járó, hosszú történetnek
kezdõdött új fejezete.
A régi templom eredete homályba
vész, nem tudjuk mikor épült. Az elsõ
feljegyzés, mely közvetett bizonyítékát
nyújtja létezésének, 1470-bõl való. A
leírások szerint az amúgy is kicsi, szûk
templom 1653-ban már romos állapot-
ban van. Aztán egy ideig a protestán-
sok birtokolják, hiszen amikor Berkes
András késõbbi püspök 1702-ben
Üllõn egyházlátogatást tartott, már
csak kevés katolikust talált itt, akikkel
a kántor egy magánházban ájtatos-
kodott, mert az újonnan betelepült la-
kosok reformátusok voltak, és a temp-
lomot is elfoglalták.
Althann M. Frigyes püspök 1720-ban
visszaszerzi az épületet, majd 1752-
ben a váci káptalan, mint a falu kegy-
ura lebontatja azt, és a most is
meglévõt építteti helyette. Ennek a fel-
szentelése történt kétszázötven esz-
tendõvel ezelõtt.
Az eltelt két és fél évszázad során nyil-
ván sokan elgondolkodtak azon, hogy
mit jelent nekünk a templom. Egy
katolikus ember számára ez az Istennel
való találkozás legfontosabb helyszíne.
Itt megy végbe a világtörténelem leg-
megrázóbb csodája, ide száll közénk a
mi Urunk, Jézus Krisztus a szentmise
alatt, s megújítja keresztáldozatát, ame-
lyet a bûnös lelkünkért magára vállalt.
El ne felejtsük, hogy a mi templo-
munkban nemcsak a keresztrefeszített
képe van, itt nemcsak prédikálunk
Krisztusról, nemcsak emlékezünk róla,
itt valósággal jelen van az Úr. Itt tel-
jesül be szó szerint a Biblia szava:
"Nincs nemzet, melynek istenei oly
közel volnának hozzá, mint a mi
Istenünk közel van hozzánk." (Móz V.
4,7)
Tehát templomunkról soha nem lehet
azt mondani, hogy üres, hogy nincs
benne senki. Ha már minden ember
hazament, és bezárták ajtaját, az Úr
Jézus akkor is jelen van itt, a ta-

bernákulumban õrzött Oltáriszentség-
ben. Jelen van és minden szentáldozás
során önmagát nyújtja, hogy erõsítsen,
bátorítson, vigasztaljon minket. Ezért
oly drága kincsünk a templom.
De kincs számunkra azért is, mert
áldása végigkíséri életünket. Itt lettünk
Isten gyermekei, amikor világra jöve-
telünk után megkereszteltek bennün-
ket, itt térdelünk le a gyóntatószékben,
hogy az irgalmas Mennyei Atya
levesse rólunk bûneink átkát, elernyedt

lelkünk itt nyeri táplálékul az élet
kenyerét, az Eukarisztiát, e helyen
esküdtünk örök hûséget hitvestár-
sunknak, s mikor földi vándorlásunk
végén a nagy útra készülõdünk, innen
hozza el nekünk az Isten szolgája
útravalóul a szentséget, sõt amikor már
búcsút mondtunk e földi életnek, akkor
itt fogják bemutatni az engesztelõ
szentmisét szegény bûnös lelkünkért.
Tehát a templom nemcsak az Isten
háza, hanem a miénk is. Mindnyá-
junké, az Egyházé. Vagyis azé a nagy
családé, amely a hit alapzatán épül,
amelynek oszlopai a keresztény re-
mény égbetörõ pillérei, amelyet a
szeretet boltozata tart össze, s amely-
nek középpontja az Úr Jézus az
Oltáriszentségben. Így minden temp-
lom eszünkbe juttatja azt a felemelõ,
boldogító tudatot, hogy én is tagja
vagyok ennek a nagy családnak, a
világegyháznak.
Aki járt már messzi, idegen országok-
ban, érdekes tapasztalatra tehetett

szert. Nem ismert ott senkit, más volt
az emberek beszéde, más az arca, ruhá-
ja, háza, szokása, de ha bement a kato-
likus templomba, rögtön otthon érezte
magát: a falakról ugyanazok a szent-
képek üdvözölték, ugyanazok voltak az
imák, a szertartások, a szentségek,
mint odahaza, ugyanaz az oltár, s rajta
ugyanaz a Krisztus. Jólesett oda be-
térni, jólesett egy kicsit hazatérni.
Igen, ennyire otthonunk a templom.
Végül pedig fontos megjegyezni, hogy

Szent Pál apostol tanítása szerint mi is
templomok vagyunk: "Nem tudjátok,
hogy az Isten temploma szent, és az ti
vagytok." /1Kor 3,17/ Micsoda meg-
rendítõ szó, micsoda követelmény
önmagammal szemben: én az Isten
temploma vagyok! Vagy ha még nem
vagyok az, akkor azzá kell lennem.
Magamat, lelkemet az igaz hittel
megvilágosítva, a szeretettel megerõ-
sítve, a bûnbánattal megtisztítva Isten
templomává kell felszentelnem.
Szívbõl kívánom, hogy az üllõiek és
kedves családjaik a Szentlélek közre-
mûködésével valóban Isten hajlékává
váljanak, s e nemes cél megvalósítá-
sában segítsen bennünket szép templo-
munk még sok száz éven keresztül.

Az Úr 2007. esztendejében, a temp-
lomszentelés évfordulóján

Kovács Kornél
plébános    
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Május 26-án avattuk fel a Városi Sportcsarnokot. A megnyitó
alkalmából hangzott el a Polgármester Asszony alábbi köszön-
tõ beszéde.

Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, 
Tisztelt Diákok!

Szeretettel és tisztelettel
köszöntöm a megjelent
polgármester hölgyeket és
urakat, a képviselõ-testület
tagjait, illetve azokat,
akiknek a segítségével
felépült ez a létesítmény, a
SIMEX-BAU Kft. igaz-
gatónõjét, Gyulainé Ágnes
asszonyt és munkatársait.
És köszöntök minden
kedves megjelent üllõi
lakost és gyermeket!
Köszönjük mindannyiuk-
nak, hogy eljöttek, és ve-
lünk ünnepelnek.

Tisztelt Tanulók!
Remélem, közöttetek már
a jövõ bajnokait köszönt-
hetem.
"Az élet nagy vállal-
kozásai legtöbbször nem
hõstettek, hanem türelem-
játékok." Márai Sándor
gondolata a mai ünnepünk
jelmondata is lehetne.
Elkészült a nagy mû. Egy
komoly türelemjáték, egy
közös erõfeszítés végered-
ménye! Szép lett, dísze,
éke városunknak, büszkék
lehetünk rá valamennyien!
VIGYÁZZUNK RÁ!

Köszönjük mindazoknak a
munkáját, akik részt vettek
ebben a türelemjátékban,
amely szebbé, jobbá és
egészségesebbé teszi kö-
zösségünk életét.

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Diákok!

Van-e olyan fiú – de most már a lányokat sem hagyhatjuk ki –,
aki sohasem álmodott arról, hogy egyszer egy hatalmas sta-
dionban, több tízezer ember hangorkánja közepette egy
gyönyörû csel után bombagólt lõ, az ellenfél kapujába?
A lelátó tombol, és mindenki õt ünnepli.

Van-e olyan gyerek, aki ne álmodta volna, hogy az utolsó
másodpercben döntetlennél a kapust becsapva belövi a mindent
eldöntõ hetest, vagy a dudaszó pillanatában hull a kezébõl a
kosárba a gyõzelmet jelentõ hárompontos dobás?
Én azt hiszem, köztetek sincs senki, aki ne álmodta volna, hogy
egyszer ott áll a dobogó legfelsõ fokán, aranyérmet akasztanak

a nyakába, és tiszte-
letére megszólal a ma-
gyar himnusz. Ez ama
álmok egyike, amelyért
érdemes élni, küzdeni!
Természetesen nem le-
het mindenki nagy baj-
nok. Akkor is húzzatok
tornacipõt, ha másért
nem, a sport, a test-
mozgás, a játék öröme
miatt is. Magatokról
megfeledkezve rúgjá-
tok, vagy dobjátok a
bõrt, és igen, lesz köz-
tetek, aki, vagy akik
igazi nagy stadionban
vagy sportcsarnokban is
játszhatnak, sztárok le-
hetnek. Mi nektek
szurkolunk! De soha ne
feledjétek, ezért sokat
kell tenni, és rengeteg
áldozatot kell hozni.
Gyertek és használjátok
ezt a létesítményt, és
tegyetek meg mindent,
hogy álmaitok valóra
váljanak.
Szeretettel adjuk át nek-
tek ezt az épületet, (mi
felnõttek a jövõtökhöz
megadtuk a keretet – ezt
a szép csarnokot – Ti
meg töltsétek meg tar-
talommal.)
Kívánok sok sportsikert
és gyõzelmet! Láttátok a
folyosókon a falak még
üresek, hiányoznak a
gyõztesek, a bajnokok
képei...
Úgyhogy igyekezzetek,

minél több kép kerüljön a falakra.
Ehhez kívánok Üllõ Város Önkormányzata és a magam
nevében szerencsét, kitartást és sok sikert!

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

14 év után újra az elsõ osztályban!

Az Üllõ SE labdarúgó szakosztálya nevében ezúton
szeretnénk megköszönni a város Képviselõ-testületének
hathatós segítségét, külön kiemelve a Sportbizottság, Dienes
András, valamint Fehér András támogatását.
Gratulálunk az ifjúsági csapatnak, akik a harmadik helyet
szerezték meg a bajnokságban, jár a köszönet Mikla István
edzõ odaadó munkájáért is.
Köszönjük az egész évi munkát a serdülõk edzõjének
Horváth Györgynek, szertárosainknak Zojának és Katinak,
valamint Tóth Bélának, aki rengeteget tett a pálya rendben
tartásának érdekében.
Végül, de nem utolsósorban köszönet a játékosoknak, akik
az elsõséget kiharcolták:

Hanti József Inotai Attila
Korcsmáros Árpád Kozma Norbert
Hamza Tamás Tomocsik Gábor
Pánczél László Varga Ferenc
Benkó Péter Richter Roland
Jenei Ottó Kiss Gergõ
Roik István (játékos-edzõ) Medvedovszky Béla
Csáki Norbert Birinyi Csaba 
Kiss András Navarra Krisztián
Szabacsi Péter

VIGYÁZZUNK ÜLLÕ ELSÕ JÁTSZÓTERÉRE!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat létrehozta Üllõ elsõ,
közterületi, szabványos játszóterét, a Pávay Vajna utca melletti Cigriben. A
játszóteret június 9-én pénteken délelõtt az óvodáskorú gyermekeink részére
nagy örömmel adtuk át.
A város 3,5 mFt-ot fordított a játszótérre közpénzbõl, hogy a kisgyerekek és
kísérõik városi környezetben tölthessék szabadidejüket. A játszótéren talál-
ható homokozó, három rugós játék, hinta, mászóka, játszóvár, padok,
szemétgyûjtõk és kerticsap. A padokat a kísérõk részére igyekeztünk
árnyékban elhelyezni. Tízezer fõs város megérdemel egy ilyen játszóteret,
sõt már a következõk elhelyezésén is gondolkodunk.
Sajnos az örömünk nem sokáig tartott, már a következõ éjszakán az átadás
után, a drótkerítést vandálok kivágták.  Nagyobb gyerekek uralják a teret,
trágárul beszélnek a játszótéren.  Közös érdekünk, hogy minden felnõtt és
gyerek vigyázzon a játszótérre, amennyiben rongálást észlel, jelentse a
Hivatalnak, a Rendõrségnek vagy a Polgárõrségnek. 
Nem fogadhatjuk el, hogy a játszótér is a tönkre tett utcanév táblák, a kitört
fák, bokrok, és az összefirkált falak sorsára jusson.
Kérem, a tisztelt üllõi Polgárok segítségét, fékezzük meg közösen a
rongálókat!

Segítségüket elõre is köszönöm:

Kissné Szabó Katalin
polgármester

RO-LA Kft. Pest m. II. osztályú felnõtt labdarúgó-bajnokság
2006/2007. évi tabellája

Csapat M GY D V      gólar. P   GK

1. Üllõ SE 26 17 5 4 93-40 56 53

2. Péceli SSE 26 17 5 4 52-29 56 23

3. Pilisi LK 26 17 4 5 65-36 55 29

4. Tápiógyörgye 26 16 3 7 68-37 51 31

5. Nagykõrösi FC 26 15 6 5 79-39 51 40

6. Sülysáp KSK 26 16 2 8 57-47 50 10

7. Péteri KSK 26 10 3 13 45-57 33 -12

8. Albertirsa 26 9 6 11 35-51 33 -16

9. Mogyoródi KSK 26 9 4 13 39-62 31 -23

10. Abony KFC 26 8 4 14 52-59 28 -7

11. Kerepesi LSE 26 6 5 15 30-60 23 -30

12. Gyömrõi SE 26 5 5 16 24-45 20 -21

13. Újszilvás SE 26 4 5 17 22-56 17 -34
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Diáknap az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Május 19-én immár második alkalommal rendezte meg az iskola szülõi
munkaközössége és a diákönkormányzat a gyermekek számára a nagyszerû kikap-
csolódást nyújtó Diáknapot. A nap során rengeteg érdekesebbnél érdekesebb prog-
ram és büfé várta az iskolásokat, majd este a nap megkoronázásaként három dal ere-
jéig Üllõre látogatott a KOZMIX együttes. A csapat 1995-ben alakult, hazánkban
elsõként jelentkezett az Európában akkor már népszerû happy-hardcore és happy
rave stílussal. A két éve megjelent nagylemezük "Kell még egy szó" címû dala 
– Koltay Gergely szerzeménye – eredetileg az egyik legsikeresebb magyar film, a
Honfoglalás betétdala volt, Demjén Ferenc elõadásában. Amíg vártunk a híres
zenészekre, a szülõk közül az egyik lelkes apuka, Tanai Attila remek hangulatú
karaoke-t rendezett a gyerekeknek.

Egyetlen percre lehetõségem volt arra, hogy Lányi Lalának, a Kozmix énekesének
néhány kérdést tegyek fel.  
- Honnan a KOZMIX név?
- Sok nevet összedobtunk és a végén erre esett a választásunk. Be kell vallanom,

elég nehezen szoktuk meg.
- A "Kell még egy szó" címû dalt erre az alkalomra tettétek mûsorra, vagy mindig

szerepel? Ugyanis ez az iskola az Árpád Fejedelem nevet viseli, és településünk
Árpád-kori település. 

- Ez a dal a nyolcadik nagylemezen szerepel, és mindig benne van a mûsorban.
- Milyenek voltak a gyerekek?
- Nagyszerûek! Ugyan kissé nehezen indult be a hangulat, de a végére belejöttek.
- És végül mit üzentek az olvasóinknak?
- Vigyázzanak magukra és szeressék egymást. Ezt követõen nemsokára már

száguldottak is tovább, mivel még hátravolt egy éjszakai koncertjük.

A Sportcsarnok átadó ünnepség egyik vendége: a Kongó-Bongó együttes

Városi Sportcsarnokunk avató ünnepségére május 26-án került sor. Az építkezés nyolc hónapig tartott, és
mostanra elkészült a 2000 négyzetméteres, 300 fõs lelátóval rendelkezõ sportkomplexum. Az egész napos
megnyitón elsõként szerepelt a lendületes Kongó-Bongó együttes. Vezetõjét, Dudinszky Balázst
kérdeztem csapatukról és fellépéseikrõl. 
- Mikor indult az együttesetek, és honnan az ötlet?
- Jelenleg az ELTE ének-zene, karvezetés tanárképzõ szakára járok, mint elsõ éves hallgató, de a zene
nálam nemcsak szakma. Az együttes március elején indult xilofonnal, zongorával, dobbal és kis
ütõhangszerrel, illetve természetesen éneklünk is. A szülõi munkaközösségtõl kaptam ezt a felkérést, és
meg kell, hogy mondjam, nagyon szívesen vállaltam. Az üllõi Árpád Fejedelem Általános Iskola 5-6-os tanulói alkotják a
zenekart, és õk is szívesen vállalták ezt. Magam próbálom "összehozni" a zenéket, én írom át a dalokat ütõhangszerre, zongorára,
énekre, kis ütõhangszerre, hogy minél pattogósabb, minél pörgõsebb legyen. Közismert könnyûzenei dalokat dolgozunk fel, és
azokat tanuljuk be, illetve adjuk elõ. Legelsõ fellépésünk egy anyák napi rendezvényen volt, ahol – nem nagyzolásképpen, de én
úgy gondolom – nagy sikert arattunk, nagyon tetszett az elõadásunk a nézõközönségnek. Utána május 19-ére kaptuk az elsõ nagy-
obb felkérésünket a diáknapra, ide az iskolába. Ott is jól szerepeltünk, úgy gondolom.
- Hogyan értékeled a mai napot?
- A sportcsarnok megnyitó rendezvény nagyon színvonalas volt, nagyon tetszett, jól meg volt szervezve. Elsõ meglátásra nem
csalódtam a sportcsarnokban, nagyon tetszik mind kívülrõl, mind belülrõl. Hogy zenei szempontból milyen, azt nem tudom, azt
majd meg kell tapasztalni.  
- Mik a terveitek?
- Mindenképpen hosszútávra tervezünk, mivel ez egy jó kis csapat, és én úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon élvezzük az
együttmûködést. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belõle. Az biztos, hogy ha hívnak minket, nagyon szívesen megyünk.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Üllõ Város és környéke  Iparosok - Vállalkozók - Kereskedõk Internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a

www.kabor.hu weboldalon



Az Üllõi Általános Ipartestület és Üllõ Város Önkormányzata 2007. május 27-
én megrendezte a második Csülökfesztivált.
Pünkösd vasárnapján már kora reggel gyülekeztek a II. Csülökfesztivál
résztvevõi a Jobb-1 kávézó melletti füves területen. A korábban felállított
"nagy" sátor körül egyre több sátor épült fel. Végülis huszonöt csapat indult a
fõzõversenyen. A regisztráció, és Botlik Béla, az Ipartestület elnökének meg-
nyitó szavait követõen Kissné Szabó Katalin polgármester asszony köszöntötte
a megjelenteket, sok sikert és jó fõzést kívánva mindenkinek. Ezután a zsûri
elnöke, Varga István mesterszakács, látta el jó tanácsokkal a versenyzõket. A
fõzõverseny 9 órakor kezdõdött el, amelynek remekmûveit, – csülkös bableves;
csülkös palacsinta; káposztás csülök; a csülök "Pékné" módra; rakott csülök;
kemencében sült csülök; stb. – a háromfõs zsûri kóstolta végig, majd értékelte.
A kilátogató közönséget is elvarázsolta az ételek, az ízek kavalkádja ezért gyor-
san elfogytak a finomságok.

Minden résztvevõ oklevelet és ajándékot kapott. A díjakat a Polgármester 
asszony, az Ipartestület elnöke és a zsûri tagjai adták át a versenyzõknek.
A fõdíjat a Vasadi István vándorkupát Özvegy Vasadi Istvánné Klárika
adta át a gyõztes Babusa Jánosnak és csapatának.
A Mecénás Klub kiállításával, a gyermekrajzverseny megszer-
vezésével, a gombai Sztellé tánccsoport fergeteges mûsorával, a
HAVE-ROCK együttes koncertjével, ahogy mondani szokás, emelte
a fesztivál színvonalát!
A zenét a tánchoz Baki-Várnai duó biztosította. Köszönjük!
A csapatok különbözõ ajándékokat kaptak, amelyeket a Vinea
Bt., a Palkó csárda, a Frédi-Béni autószalon, az Önkormányzat, a
Jobb-1 kávézó, Kismarosi József és az Ipartestület ajánlott fel. A
hangosítást a Reflex Kft. végezte, a gépkocsik irányítását a
Polgárõrség biztosította! A tûzvédelemrõl az Önkéntes
Tûzoltóegyesület gondoskodott. Köszönet érte!
Szeretnék köszönetet mondani, elsõsorban az Önkormányzat-
nak a fesztivál anyagi támogatásáért, a Mecénás Klubnak és
Tóth Bélának a fesztivál fõszervezõjének, fáradságos munkájukért. Seprûs Pál és Seprûs Bélának a Jobb-1 tulajdonosainak,
valamint Zámbori Józsefnek a www.kabor.hu weboldal készítõjének a szép fényképekért. (A további képek a fesztiválról meg-
találhatóak a weboldalon.) Köszönet a résztvevõ csapatoknak, mindazoknak, akik a nagysátor felállításában, leszerelésében, szál-
lításában, valamint a rendezvény lebonyolításában valamilyen formában részt vállaltak.

Díjazottak:

Terítés:
1. Szalai Zoltán csapata festmény, a Mecénás Klub felajánlása
2. Palkó csárda csapata kupa
3. Csülök csapata kupa

Különdíjak:
A legjobb vendégcsapat kupa: Fekete József csapata, Monor
Piro-Véd kupa: Tóth Balázs
A Vasadi István vándordíjat 1 évre Babusa János és csapata nyerte

A zsûri elnöke: Varga István mesterszakács, tagjai Botlik Béláné Margitka 
és Lazáné Vámos Éva voltak. Ezúton is köszönjük fáradságos munkájukat!

C S Ü L Ö K F E S Z T I V Á L  2 0 0 7

1. Babusa János csapata oklevél, kupa, grillsütõ
2. Szalai Zoltán csapata oklevél, kupa, grillsütõ
3. Király Zoltán csapata oklevél, kupa, grillsütõ
4. Palkó csárda csapata oklevél, ajándék

4. Boka duó oklevél, ajándék
4. Ipartestület Tóth Balázs csapata oklevél, ajándék
5. Mecénások csapata oklevél, ajándék
6. Rendõrség és vadászok csapata oklevél, ajándék

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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P E D A G Ó G U S  N A P R A

Harmónia Zeneiskola 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

É v  P e d a g ó g u s a

PECHTOL CSILLA
(magánének tanár, kamaramûvész, zenei könyvtáros)

Pechtol Csilla a Harmónia Zeneiskola magánének tanára,
kamaramûvésze, zenei könyvtáros. A múlt századra
visszamenõleg pedagógus családból származik. Lelkes,
életvidám zenepedagógus, aki sokoldalúan lelkesíti növendékeinket is a zene
megszerettetésére. 

Minden korosztály megtalálható növendékei között. 
Zongoristái többnyire általános iskolások, de felnõtt tanítványa is van. 
Magánénekesei szinte mind felnõttek a szak jellegébõl adódóan. 
A közel 100 óvodásnyi karácsonyi ünnepséget évek óta nagy szeretettel, sikeresen
szervezi meg és vezeti le.
Az életkori sajátosságokat könnyedén, a pedagógus pálya egyik kihívásaként,
akadálymentesen kezeli. Zenetanítása alapos, precíz, a tanórán kívüli zeneiskolai
feladatokban igen aktív, kezdeményezõ, segítõkész.
Mivel életeleme a zenepedagógia, természetes számára, hogy a zeneiskolai Zenei
Klubokat rendszeresen Õ vezeti, s növendékeit évek óta viszi Budapestre kon-
certlátogatásra. Õ maga is ad - évente többször is - templomi koncertet férjével.
Szívesen énekel bármelyik üllõi rendezvényen. 
Részt vesz a Zeneiskola konszolidálódásában, a település országos szintû megis-
mertetésében az Országos,  Nemzetközi  Énekversenyek alkalmával.

Májusban született kislányával és férjével együtt boldog életet, további sikeres
pedagóguspályát kívánunk!

A Z  É V  P E D A G Ó G U S A

KOVÁCS SÁNDORNÉ MARCELLA

1977-óta intézményünk dolgozója. Tanulmányait a Debreceni Tanítóképzõ
Fõiskolán végezte 1975-ben.

Lelkiismeretes, megbízható pedagógusa az intézménynek.

A nevelõtestület szakmai munkáját kiválóan látja el. Fõ törekvése az ered-
ményesség, s ennek érdekében önként vállal továbbképzéseket és kapcso-
lódik be pedagógiai újításokba. Tanítványait szereti, sokat tesz azért, hogy a
szükséges jártasságot, készséget, képességet elsajátíthassák. A munka
javítása, jobbítása érdekében fáradhatatlan.

Nevelésben, tanításban következetes, a szülõk elismerik, megbecsülik. 

Munkatársaival kapcsolata jó, segítségére mindig számíthatnak. Az iskolaott-
honos foglalkozást példásan látja el munkatársával együtt. Órakezdése
mindig pontos, az adminisztrációs munkája hibátlan. 

Pedagógus tevékenysége példa lehet fiatal pályatársainak.

Pedagógusnap 2007.

Ebbõl az alkalomból a Mûvelõdési
Házban rendezett meghitt ünnep-
séggel köszöntötte városunk a
pedagógusokat és az intézmények
többi dolgozóját. A Polgármester
Asszony beszédébõl idézünk:

"Nincs még egy munka, ahol ennyi
kudarc, hiábavaló erõfeszítés, de
ilyen sok siker, kellemetlen és
kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy ilyen munka, ahol
ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó –
vagy jókor kimondott – szónak, di-
cséretnek esetleg egy-egy rosszul
vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely annyi azonnali
sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen
munka sem, amelynek valódi hasz-
nát csak évek, esetleg évtizedek
múlva láthatjuk.
Önök vállalták a pedagógusi pályát

mindazzal együtt, hogy tudták illetve
tudják, hogy pedagógusnak lenni
annyit jelent, mint az alázat mû-
vészének lenni.
Tudjuk és érezzük, hogy milyen
nehéz mesterség, milyen komoly
feladat, milyen életre szóló hivatás
az Önök pályája.
Nagy dologra vállalkoznak, amikor
fiataljainkat tudásra, jóságra tanítják,
tudásukat megosztják velük, és a
mindennapokon példaként állnak
elõttük.
Ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy az iskolák nem mûködhetnek
azok nélkül az emberek nélkül, akik
ugyan nem tanítják órákon a gye-
rekeket, de mégis mindennap ott
vannak, nélkülük nem mûködne az
iskola, óvoda. A pedagógusnap az õ
ünnepük is, az óvoda- és iskola-
titkáré, a gazdasági ügyintézõé, a
gondnoké, a takarítóé, a konyhásé,
portásé.
Köszönjük nekik is az intézmény
zavartalan mûködését, munkájukat!"
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NAPSUGÁR NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA, ÉV MUNKATÁRSA
DÍJAZOTTJA 2007.

Ez a díj másod-
szor került kia-
dásra városunk-
ban. 
Az Év Munka-
társa díjat ebben a
nevelési évben a
Napsugár Nap-
közi Otthonos
Óvodában Zsigmond Lászlóné dadus
néni kapta.
1988 óta dolgozik Üllõn. Mártika mun-
káját nagyra értékelem. Szerénységével,
közvetlenségével, gyermekszeretetével
kiérdemelte ezt a díjat.
Példamutató magatartása követésre mél-
tó. Mindenkinek, mindig, mindenben
szívesen segít.
Kedves, barátságos a gyermekekkel, a
munkatársaival és a szülõkkel egyaránt.
További munkájához jó egészséget, sok
erõt, családjához pedig örömöt kívánok!

Misák Béláné
óvodavezetõ

Oláh Jánosné 
Anikó

1995-tõl 
intézményünk 
dolgozója. 

A Nyíregyházi
Fõiskolán szer-
zett diplomát, biológia-testnevelés sza-
kon, majd a Testnevelési Fõiskola gyógy-
testnevelési szakán.

Munkájában igényes, tanítási órái ered-
ményesek, megjelenése pozitív irányban
befolyásolja az óra lefolyását, hangulatát.
Munkájában törekszik az igényes kör-
nyezet kialakítására. 

A tanórákon következetes, a gyerekekbõl
a maximumot próbálja kihozni. Osztály-
fõnökként mindig a jó kapcsolat kiala-
kítására törekszik a gyerekekkel és a
szülõkkel. 
Fontosnak tartja az egészségre nevelést, a
mindennapos sportot, ennek érdekében
évek óta tart kézilabda szakkört és

gyógytestnevelést. A tantestület elismert
tanára, akire minden helyzetben lehet
számítani. Szervezõkészsége jó, rész-
vétele aktív az iskola életében.

Példamutató, lelkiismeretes munkavég-
zésével biztos erõssége a tantestületnek.

Kollégáival szemben jóindulatú, segí-
tõkész.

Vezetõi és munkatársai javaslata alapján
érdemelte ki ebben az évben az Év
pedagógusa díjat.

Pataki Sándorné Júlia

2001-óta iskolánk alkalmazottja.

A területi feladatait jól ellátja, kollegái-
val, feletteseivel jó a kapcsolata. Mun-
káját nyugodtan, lelkiismeretesen végzi.

Kívánjuk, hogy jó egészségben folytassa
tevékenységét és továbbra is segítse az
iskolai rendet, tisztaságot.

Vezetõi és munkatársai javaslata alapján
érdemelte ki ebben az évben az Év
munkatársa díjat.

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk megköszönni Tomozi
Zoltánnénak /Erzsike óvó néninek/ a
Gyöngyvirágtéri óvodában végzett elis-
merésre méltó, és áldozatos munkásságát.

Az a negyven év, amit az óvoda falai
között a kicsik nevelésével, majd az
óvoda vezetésével is töltött, mindenki
számára példaértékû.
A gyermekek iránt mutatott szeretetével
és türelmével hamar megnyerte a kicsik
bizalmát, akik a szívükbe zárták. Sok a
sorokat olvasó – már felnõtt – emlékszik
vissza szeretettel személyére.
Ahogy õ fogalmazta: 
-"Ez volt az elsõ és utolsó munkahelyem
egyben."
Nagyon szomorú volt, amikor a távozását
nekünk szülõknek bejelentette, látszott,
hogy egy szakmailag elhívatott ember.
Mint vezetõ óvónõ is nagyszerûen vé-
gezte a munkáját /ezáltal magasra téve a
mércét utódja számára/.
Továbbá szeretnénk megköszönni Cseke
Évikének az óvodában eltöltött idõt. Mi
szülõk látjuk igazán a fejlõdést a gyer-
mekeinken.

Mindkettõjüknek további sikereket és jó
egészséget kívánunk!

A szülõk 
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T R I A N O N  E M L É K E Z E T E

Június 3-án Trianon tragédiájára emlékezett a város. A megemlékezés
díszvendége volt  a református egyház meghívására, Tõkéczki László történész,
aki az európai történet folyamába ágyazta az országunkat megcsonkító béke-
diktátumot. 
A rendezõk megköszönik az egyházak segítõkészségét, a résztvevõk kiállását, a
szervezésben közremûködõk munkáját és a Reflex Kft-nek a hangosítást. Az
ünnepi mûsorban Juhász Gyula, Reményik Sándor, Veres Péter és Wass Albert
mûvei hangzottak el a katolikus fiatalok elõadásában. Közremûködtek: G.
Horváth Gyöngy, Kovács Borbála, Kovács Zsófia, Farkas Vajk.
Bácskai József alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket, az általa elmon-
dottakat teljes terjedelemben közöljük:

Tisztelt Emlékezõk, üllõi Polgárok, tisztelt Docens Úr!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a trianoni békediktátum aláírásának nyolcvanhete-
dik évfordulójára rendezett megemlékezésen.

Mint Üllõ város alpolgármestere megtisztelve érzem magam, hogy én nyithatom
meg Üllõ modernkori történetének elsõ Trianon emléknapját.
Ugyanakkor szomorú is vagyok, hogy városunk eddigi vezetõi, a rendszerváltozás
óta eltelt tizenhét évben nem érezték szükségét, hogy hivatalosan megem-
lékezzenek eme gyászos napról. Igaz némely képviselõtársunk még ma sem érzi
szükségesnek egy ilyen rendezvény megtartását, sõt az ezen való megjelenést
sem.

Ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik gyermekkorukban csodálkozva nézték a
szomszédokhoz érkezõ román, csehszlovák, jugoszláv rendszámú autókat,
melyekbõl csodálatos magyar anyanyelvünkön beszélõ személyek szálltak ki.
Amikor arról hallottam, hogy elnyomják õket, nem tisztelik jogaikat, felmerült
bennem a kérdés, mit keresnek õk Romániában, Jugoszláviában, Cseh-
szlovákiában?
Tanáraimat megkérdezve, bizony volt olyan, aki azt felelte, úgy kell nekik, miért
mentek oda!
Kellett pár év, amíg rájöttem, nem õk mentek oda, hanem a határ jött ide!
A nyolcvanas évek közepén aztán megleltem a választ, s megtudtam mit is jelent
Trianon!
Jó húsz éve tájékozottabb lettem ugyan a témában, de optimistább nem!
Olyan országban élünk, ahol a fõváros közepén emlékmû hirdetheti a megszálló

szovjet csapatok rémtetteit, de nem engedélyezik Wass Albert
szobrának felállítását, olyan országban, ahol ha Trianonról
szeretnénk megemlékezni, akkor Árpád-sávos fasiszta csõcse-
léknek tekintenek minket.

Éppen ezért kérem Önöket, tegyük városunkban is hagyománnyá
a Trianon-emléknapot! 
Mondjanak ránk bármit is azok, akik tõlünk féltik a demokrá-
ciát, ne törõdjünk vele, nyíltan álljunk ki nemzeti identitásunk
megõrzéséért, és ne hagyjuk feledni nemzeti sorstragédiánkat!  

Kondás Imre
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Veres Péter: 

Ha nem lehettél szálfa
(részlet)

Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen,
magyarom, 
Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, 
vagy legyél csak gyom. 
…
Nézd a messze viruló bogáncsot s a
ravaszul lapuló 
királydinnyét. 
Hiába írtja ezeket csõszök, kerülõk
serege, 
hiába röpködnek bennük írott parancsok, 
nem engednek, újra és ezerszer újra 
visszajönnek 
- és szúrnak, mert egyebet nem tehetnek.

Szúrj hát te is, de ne engedd ezt a földet,
magyarom, 
ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél
hát cserje, 
vagy legyél csak gyom. 

S hogyha nem élhetsz magadnak, 
virágod legyen mérges, mint a kutyatej, 
ágaid legyenek tüskések, mint a
vadrózsa, 
legyenek görbék, mint a galagonya, 
gyümölcsöd legyen fanyar, mint a vad-
kökény, 
vagy legyen keserû, mint a farkasalma, - 
csak bõven termõ bamba diófája ne
legyél senkinek. 

Ez a föld a tiéd, tartsd hát meg 
magadnak, magyarom, 
ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél
hát cserje, vagy legyél csak gyom. 



Autószerelés
Várnagy Tibor

Autószerelõ mester

Üllõ, Wesselényi utca 6.
Tel.: 320-881

Mobil: 06-20-3549-483

Autó javítás,
vizsgára elõkészítés,

környezetvédelmi 
felülvizsgálat

ZITA KOZMETIKA
ÉS WELLNESS-SZALON

Szeretettel várom kedves
vendégeimet klasszikus

kozmetikai kezeléseimre és
bõvülõ szolgáltatásaimra:

– szolárium
– infraszauna (testtekercselõ

fogyókúrás program)
– SPA méregtelenítés

Pintér Kristófné Göndõcs Zita
Üllõ, Dózsa György u. 1/C

06 29- 323-617,  
06 -30-3970-114

Smile Média
Reklámügynökség 

marketingeseket és 

hirdetésszervezõket keres.

Érdeklõdni: Üllõ Petõfi S. u 36

szám alatti irodában 

vagy a 06-30/635-3634 

számon.

Az  üllõi összevont
háziorvosi ügyelet
fõállású éjszakás

nõvért keres.

Telefon: 
06 20 4834 643

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 8 - 4 5 0 4

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.

ÉPÍTKEZÕK
FIGYELEM!

1240 nm-es, 
bekerített, 

csatornázott fásított
telek a Vadvirág
utcában eladó!

Ára: 10.000 Ft/nm
Telefon: 320-210



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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TANFOLYAMOK “B”, “A”, “A korl.” “A1”, “M”
KATEGÓRIÁKBAN

I rodánk c íme: 2225 Ül lõ ,  Kossuth La jos u. 46.
Ügyfé l fogadás: H-K-CS: 9-17- ig ,  P: 9-14- ig

Telefon/ fax: 322-422,  Mobi l : 06 209 152-268
E-mai l : de l taauto@monornet .hu

Internet : www.del ta jogs i .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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Nyilvántartási szám: 
503/0804

Vecsés, Fõ út 183. 
telefon: (06 29) 552 340 


