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KISASSZONY HAVA

Augusztus 10. 

Lõrinc napja

Szent Lõrinc vértanú ünnepe.

A népi bölcsesség szerint: 

"Lõrinc napja, ha szép

Sok a gyümölcs és ép"

Augusztus 15.

Nagyboldogasszony napja

Szûz Mária Mennybevételének

ünnepe. Egyes írások szerint a

legrégibb egyházi ünnepünk.

Augusztus 20. 

Szent István napja. Az elsõ, állam-

alapító királyunk ünnepe. 1774-ben

Mária Terézia nyilvánította orszá-

gos ünneppé.

Szent István
ünnepe

Országos jelentõségû

Tûzoltó viadal Üllõn a Dóra-majorban



Kedves Szülõ!
Ha gyermeked még kicsinek érzed, hogy nagy létszámú közösségbe add, ha tudod, hogy figyelmes környezetben 
érzi igazán jól magát, ha fontos Neked, hogy mindig jusson rá idõ és törõdés, ha úgy tartod fontosnak , hogy 
meleg, családias környezetben saját életkorának és lényének megfelelõen fejlõdjön, akkor örömmel tudatjuk, 
hogy Üllõn lesz ilyen hely , ahol mindez megadatik. Szeptembertõl mindennapos, igény szerinti nyitva tartással 
CSALÁDI NAPKÖZI nyílik 20 hónapos kortól hozzáértõ szakemberek segítségével. 

"Varázs kuckó a szeretet napközije"

Ha érdeklõdni szeretnél a következõ telefonszámokon megteheted: 06 29 320 - 959,  06 20 3354 - 231
Czinegéné Mezei Andrea  CSANA vezetõ és
Várnai Andrea drámapedagógus



Augusztus 20-án 
Üllõn, a Templom téren

egész napos programmal 
várunk mindenkit!

• Ugrálóvár, bábjáték, körhinta, kisautók
• Kézmûves foglalkozás, lufifújás
• Kígyó show 

10.30
• Lovasfelvonulás
• Pónifogat,  kocsikázási lehetõség!
• Kerékpár bemutató

11.00
"
Játsszunk pantomimet" 

mûsor nemcsak gyermekeknek! 

Egész napos a MECÉNÁSOK galériája a
Hivatal udvarán

Délutáni programok

14.00 - Ütõhangszeren játszik a 
Kongó-Bongó együttes
14.25 Tréfás mesék Istók Csenge
elõadásában  
14.40 Bûvész produkció
15.20 Alkalmi- és esküvõi ruhákból divatbe-
mutató
15.45 A Harmónia Zeneiskola fellépése

16.30  ÜNNEPI MÛSOR
Ünnepi beszédet mond Kissné Szabó
Katalin polgármester
Az új kenyér megáldása, megszentelése

Az Önkormányzat által adományozott kitün-
tetõ díjak (Díszpolgári Cím, 
Pro  Urbe díj, és Üllõ Város Szolgálatáért díj
ünnepélyes átadása,

18.00 Sztárvendégünk Gáspár Laci, a
Megasztár I. legjobb férfi hangja, és 2005
legjobb férfi elõadója
18.50 Tombola sorsolás (a tavaszi virá-
gosítási akcióban résztvevõk sorsjegyeinek
kihúzása!)
19.30 Fellép a fantasztikus hangulatot
teremtõ ASTERIX  LIVE MUSIC
BAND zenekar
21.00 TÛZIJÁTÉK,
MAJD ÉJFÉLIG TARTÓ UTCABÁL  

A korábbi hagyományoknak megfelelõen
lesz sörsátor és édességsátor, továbbá
borkóstolás, kemencés lángos, kürtös kalács,
vattacukor és még sok más finomság.
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Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!

Lapzárta: minden hónap utolsó napján!

mert Háry János, az obsitos alakjának a
megteremtése is.
Az Árpádok Vezérhangjában így kezdi
el a történetet:

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

Emlékét idézzük Szent István királynak.
A verseket négy lelkes üllõi fiatal tol-
mácsolja az ünnepségen: Agócs Kris-
tóf, Czinege Dóra, Udvardi Kata és
Virág Luca.

Közreadta: Kondás Imre

GARAY JÁNOS: AZ ÁRPÁDOK

(Részletek)

"………….…………a pápa õsz szemén 
Öröm könnyûje látszik,arczát övedzi
fény…
…Eredjetek s mondjátok, áldásom van
fején,
S mely nyomdokába lépett, dicsõ, hõs
nemzetén…
…Legyen királyi dísze-mondá-e korona,
S alatta nagy s hatalmas Árpádnak hõs
hona!
S átadta a követnek királyi ékszerét,
Mely ékesítse mától István fölkent fejét,
Mellé kettõs keresztet hódolva nyújta át,
Melylyel megtiszteltesse mint az Úr
apostolát.
Ekkép nyeré meg István az õsi koronát,
Mely már nyolcz század óta díszíti hom-
lokát
Magyar királyainknak.
Megemlékezzetek,
Hogy azt az õsi monda s a kor szentelte
meg.

(1847)

A KENYÉR ÜNNEPÉN 

A keresztény kultúrkörben a kenyér,
amellett, hogy elsõdleges táplálékunk,
nagyon mély szimbolikus jelentést hor-
doz. Ennek alapjait – mint oly sok min-
den másét is – az Ószövetségben talál-
juk meg. A Teremtés könyvében olvas-
hatjuk, hogy miután Ádám és Éva
elkövették az õsbûnt, ezt mondta nekik

az Úr: "a föld átkozott lesz miattad. …
Arcod verejtékével eszed kenyeredet."
(Ter3,17). Ez nem csak a konkrét ér-
telemben vett kenyérre utal, hanem az
ember táplálékára, mely nélkülözhe-
tetlen az élethez. Ezáltal átvitt értelem-
ben a kenyér tehát jelenti magát az
életet is.
Emellett további szakrális értelmet is
kap, az áldozat bemutatásánál betöltött
szerepe miatt: "Ez emlékezetül felaján-
lott eledel lesz, étel az Úrnak … az
örök szövetség jeléül." (Lev24,5-9).
De nem csak az ember "adhatott" ke-
nyeret az Úrnak, hogy jelezze ezzel
lemondását életének bizonyos részérõl,
hanem az Isten is ezzel bizonyította
gondviselõ jóságát éhezõ népe felé,
amikor az égbõl mannát adott neki
táplálékul: "reggel jóllakhattok kenyér-
rel" (Kiv16,12). A kenyérrõl tehát az
Ószövetség emberének biztosan Iste-
nére kellett gondolnia, és tudnia kel-
lett, hogy Õ, a végtelen jóságú Úr nem
feledkezik el róla sohasem. Ez kivéte-
les erõt ad a földi halandónak, a kenyér
tehát nem csak testileg táplál, hanem
lelki erõt is kölcsönöz. Szimbóluma
még az együtt étkezés a barátságnak is,
azaz, ha valakivel megosztjuk kenye-
rünket, azt bizonyára szívesen látjuk,
és barátként fogadjuk – errõl is több
helyen olvashatunk a Szentírásban. 
Az Újszövetség még az elõbbieknél is
nagyobb jelentõséget tulajdonít a
kenyérnek, hiszen Jézus önmagáról
mondja: "Én vagyok az élet kenyere,
aki hozzám jön, többé nem éhezik"
(Jn6,35). Így tehát a kenyér jelképezi
magát a megváltást, és azt az óriási
titkot, amelyet Jézus az utolsó vacso-
rán rendelt el, amikor a kovásztalan
kenyeret megtörte, odaadta tanít-
ványainak, és azt mondta: "Vegyétek
és egyétek, ez az én testem" (Mt26,26).
Akik pedig a késõbbiekben részt
vesznek ennek megismétlésében, azok
egységben, testvérekként fogyaszthat-
ják e szent eledelt.
A kenyér tehát sokkal több, mint egy-
szerû étel. A mi kultúránkban mélyen
gyökerezve jelképezi az életet, az erõt,
az isteni gondviselést és szeretetet, a
közösséget, a hitet, illetve a keresztény
ember számára magát az Üdvözítõt
jelenti.

Mezei Zsófia

AUGUSZTUS 20-ÁN

Az egyik legnagyobb magyar történész
Hóman Bálint sorait vettük segítésül
apostoli királyunk, Szent István ünne-
pén: 

"
Emlékét idézzük Szent István

királynak, az apostolnak és egyház-
szervezõnek, a népmûvelõnek és nem-
zetnevelõnek, az egységteremtõnek és
nemzetformálónak, a törvényszerzõnek
és államrendezõnek, az országépítõnek
és honvédelmezõnek, az igaz bírónak
és gyõzelmes hadvezérnek, vármegyék
és városok alapítójának, új magyar
életformák bevezetõjének és nagy nem-
zeti célok kijelölõjének, nemzetpoli-
tikánk megalapozójának s a magyar
gondolat és a haladás eszme megteste-
sítõjének. 

Újra valósággá elevenedik lelkünkben
a középkor hatalmas szentkirálya.
Elõttünk áll a maga és népe elhivatá-
sában komoly öntudattal hívõ és biza-
kodó, a sorsdöntõ kérdések útvesz-
tõjében biztos ítélettel és ösztönös
megérzéssel tájékozódó, meggyõzõdé-
sét bátran megvalló és elszántan hirde-
tõ, akaratának megalkuvás nélkül
érvényt szerzõ, középkori keresztény
magyar király márványkeménységû és
mégis jóságos alakja. Újra közöttünk
van, példát ad és buzdít, tanít és
ösztönöz nemzedékek hosszú sorának
utatmutató szelleme."
Szent István királyunk alakját 1847-
ben megjelent versciklusból merítve
elevenítjük fel az ünnepi mûsorban. A
maga korában rendkívül népszerû,
negyven elbeszélõ költeménybõl álló
versfüzért, Az Árpádok címmel Garay
János, a XIX. század egyik költõje
szerezte. Az õ nevéhez fûzõdik a közis-
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AZ ÉV PEDAGÓGUS
DÍJAZOTTJA
2007.

Az Év Pedagógusa díjat ebben a
nevelési évben az óvodapedagógu-
sok közül Varga Gabriella kapta.
1993. óta dolgozik a Faiskola úti
tagóvodánkban.
Elméleti és gyakorlati tudása elis-
merést érdemel. Szakmai munkáját
magas színvonalon végzi.
Évek óta szakmai munkaközösség
vezetõként kivívta az óvodapedagó-
gusok szakmai elismerését is.
Állandó önképzéssel fejleszti tudá-
sát, melyet mint munkaközösség
vezetõ és csoportvezetõ óvónõ a
napi munkájában hasznosít.
Munkáját lelkiismeretesen, becsü-
letesen végzi. A nevelési év fo-
lyamán nagy hangsúlyt fektetett a
gyermekek felzárkóztatására.
Csoportvezetõ óvónõként a tanköte-
les korú gyermekek iskolai felké-
szítését nagy odafigyeléssel, körül-
tekintõen végezte.
Önként is szívesen vállal plusz
feladatokat. Tagja az óvodapedagó-
gusok énekkarának.
Szerénysége, gyermekszeretete pél-
damutató.
További munkájához jó egészséget,
a családjához sok örömöt kívánok!

Misák Béláné
óvódavezetõ

NÉHÁNY SZÓBAN AZ ÜNNEPRÕL

Augusztus 20. nemzeti ünnepeink
közül az állami ünnep rangját is viseli.
A rendszerváltás utáni Országgyûlés
nehéz helyzetben volt, hogy a három
nemzeti ünnep (március 15., augusztus
20., október 23.) közül, melyik legyen
a hivatalos állami ünnep, s nagy vita
után a választás, augusztus 20-ára
esett.
De mit is ünneplünk ezen a napon?
Szent Istvánt? Az államalapítást? Az új
kenyeret? Az alkotmányt? Mi az ünnep
lényege? A Szent Jobb körmenet? A
tûzijáték?
Szent István kultusza már ezeréves
múltra tekint vissza, ami a középkor-
ban a török idõkig élénken élt az
emberek tudatában.
A XVIII. század végén, a Szent Jobb
visszaszerzése után, Mária Terézia
nyilvánította augusztus 20-át nemzeti
ünneppé. Az 1800-as évek elejétõl az
ünneplés formája a Szent Jobb kör-
menet, melyet a szabadságharc leve-
rése után tilt be a Habsburg uralom, de
1860-tól ismét engedélyezi.

A következõ tiltás 1950-tõl következik be, amikor a kommunista diktatúra, nemcsak a
vallásos jellegû körmenetet tiltja be, hanem Szent István emlékét is ki akarja törölni
az emberek tudatából. Innentõl ez a nap már nem az államalapító ünnepe, hanem az új
kenyéré, (utalva az ekkortájt esedékes aratóünnepre), majd az új Alkotmányé, amely
jogilag is szentesítette a Rákosi-diktatúrát.
(Érdekesség egyébként, hogy ez az Alkotmány, mely sem formailag, sem eszmeileg
nem felelt meg az európai normáknak, jelenleg is hatályos, csupán kijavították az
egymást követõ kormányok!)
A tûzijáték már 1927-tõl az ünnep része volt, majd hosszú szünet után az 1960-as évek
végétõl ismét az.
Emlékezhetünk, hogy tíz évvel ezelõtt, még annak a lehetõsége is felmerült, hogy
anyagi okok miatt elmarad, majd a következõ években a politikai adok-kapok része
lett, s legutóbb pedig tragédiába torkollott.
Mindezeket figyelembe véve, a középkori kultusz, katolikus ünneppé, majd a nemzet
egységét megtestesítõ, késõbb tiltott eseménnyé vált, amely csak a 90-es évektõl kapta
vissza méltóságát!
Ez a nap vitathatatlanul az államalapító Szent István ünnepe, amelynek méltó éke lehet
az elmaradhatatlan tûzijáték, de nem a lényege!
Való igaz, hogy a másik két nemzeti ünnepünk olyan eseményekre emlékeztet, melyek
nemzeti sorstragédiába torkollottak, hiszen a magyar nép mindkét forradalmát (1848,
1956), szabadságharcát idegen hatalmak leverték, majd kegyetlen megtorlás
következett. Augusztus 20. viszont, ezeréves államiságunk jelképe, amelyre méltán
lehetünk büszkék!
Volt itt tatárdúlás, törökdúlás, Habsburg-uralom, világháború, Tanácsköztársaság,
Trianon, megint világháború, majd szovjet megszállás, illetve az azt kiszolgáló Kádár-
rendszer, de a Szent István-i mû, kiállta az idõk próbáját!

Bácskai József, alpolgármester

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
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Üllõ Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2007. június 21-i
ülésén módosította két rendeletét:

– a közüzemi vízdíj és csatornadíj megál-
lapításáról szóló rendeletét a rejtett hiba
miatt elfolyt vízmennyiség meghatá-
rozásának módja tekintetében: 2007.
július 1-tõl a még mért elõzõ 3 hónap víz-
fogyasztási átlaga alapján kell megállapí-
tani a vízfogyasztást. 

– a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályokról
szóló rendeletét, mely szerint 2007.
szeptember 1-tõl az önkormányzati tulaj-
donban lévõ lakások lakbére a következõ
mértékre emelkedik: komfort nélküli 44
Ft/m2, komfortos 169 Ft/m2, összkomfor-
tos 254 Ft/m2.

– megalkotta az Önkormányzat Építé-
szeti- Mûszaki Tervtanácsról, szerveze-
térõl és mûködési szabályairól szóló ren-
deletét és felkérte polgármesterét, hogy
kössön Társulási Megállapodást a Monor
és Térsége Fõépítészi Önkormányzati
Társulás és a Társult Települési
Tervtanács közös mûködtetésérõl, önkor-
mányzati feladatok közös ellátásáról,
fõépítész foglalkoztatásáról. A társulási
tagdíjat (50 Ft/lakos) a Képviselõ-testület
a költségvetési tartalékkeret terhére biz-
tosítja. A Tervtanács 2008. január 1-tõl
mûködik. (ld. külön cikkünket!)

– kinevezte Czövek Istvánt – akit az al-
kalmazotti közösség maximálisan támo-
gatott – pályázata és személyes meghall-
gatása alapján, a Harmónia Zeneiskola
igazgatójának a 2007. 08. 01-tõl 2012.
07. 31-ig terjedõ idõszakra.

– módosította az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola Alapító Okiratának 7. és
12. pontját: az intézménybe felvehetõ
maximális tanulólétszám: 950 fõ, illetve
az intézmény gazdálkodási jogköre:
részben önálló gazdálkodási rendû in-
tézmény, mely vállalkozási tevékeny-
séget nem folytathat.

– elfogadta az Üllõi Mecénás Klub
javaslatát, hogy a Mecénás Újság a jö-
võben – negyedévente – az Üllõi Hír-

mondó kiadványba beépített melléklet
legyen, megjelenésenként 8 oldal tar-
talommal. A nyomdával való szerzõdés-
kötés, valamint az ezzel járó költségek az
Üllõi Mecénás Klubot terhelik. 

– elbírálta a Városi Honlap üzemel-
tetésére kiírt pályázatot és állást foglalt
arról, hogy nem tartja szükségesnek Üllõ
Város Hivatalos Honlapján a fórum oldal
mûködtetését, de kérdések feltevésére
lehetõséget kíván biztosítani. 

– további 1.780.000 Ft támogatást biz-
tosított a Sport és Ifjúsági Bizottság
3/2006. (XII.6.) számú határozata értel-
mében az Üllõi Sportegyesület számára,
az általános tartalékkeret terhére.

– elfogadta – a bizottságok által tett
módosítások figyelembevételével – a pol-
gármester ciklusra vonatkozó programját,
és felkérte, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a gazdasági program meg-
alkotására. (A ciklusprogramról bõ-
vebben a 11. oldalon olvashatnak.)

– felhatalmazta polgármesterét, hogy
aláírja azt a szerzõdést, amely tartalmaz-
za a Sportcsarnoknak az Üllõi Város-
üzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.
részére történõ, 10 évre szóló, üzemel-
tetési célú bérbeadásának feltételeit.

– döntött arról, hogy kezdeményezi a
Sportpálya kialakítással kapcsolatban a
SIMEX BAU Kft-vel kötött megál-
lapodás pontosítását, a Településfejlesz-
tési Együttmûködési megállapodásban
rögzített általános szerzõdési feltételek
megtartása mellett. A szerzõdéskötésben
való közremûködésre felkéri dr. Szikora
Gábor ügyvéd urat. 
Továbbá, szükségesnek tartja az önkor-
mányzat – a megépítendõ épület büfével
történõ bõvítésére vonatkozó – módosí-
tási igényeinek figyelembevételével ké-
szülõ tervek fõépítésszel történõ egyez-
tetését a pontos összeg és a mûszaki tar-
talom meghatározása érdekében. 

– megbízta a Halomhatár utcai ivóvíz-
vezeték tervezésével a KÖZMÛCOOP
Mérnöki Iroda Kkt-t. Költségeit, bruttó
354.000 Ft-ot, a költségvetés általános
tartalékának terhére biztosítja.

– hozzájárult a Testület a Katolikus
Temetõ 100 m hosszú kerítésének fel-
újításához azzal, hogy 180.000,- Ft-ot
biztosított a szükséges anyagok beszer-
zésére.  

– döntött arról, hogy az Ócsai úti üzletsor
elõtti parkoló kiviteli terveinek elké-
szítésével a KRESZ-Terv 2000. Kft-t
bízza meg. Költségeit, 200.000,- Ft +
ÁFA, a költségvetés általános tartaléká-
nak terhére biztosítja. Felkéri az önkor-
mányzati utak karbantartásával megbízott
vállalkozót, hogy a terület ideiglenes
rendbe tételérõl gondoskodjon, a hivatal
pedig folytasson tárgyalásokat a költ-
ségek viselésével kapcsolatban az érintett
ingatlantulajdonosokkal. 

– határozott arról, hogy – a lakók támo-
gató nyilatkozata esetén – 760.000,- Ft-ot
biztosít az Erdõsor köz zúzott kõvel tör-
ténõ feltöltésére és vízszikkasztó árkok
létesítésére. 

– elfogadta a következõ közvilágítási
hiányok: a Református temetõ melletti
útszakasz a Kistemetõ utcáig, Mátyás
király utca Hajcsár utca felõli vége,
Pipacs utca Vörösmarty utca felõli lakott
vége, Baross u 10., Vasadi u 26.
(Zeneiskolánál), Vörösmarty utca (Sörö-
zõnél) tervezésére adott ajánlatok közül
az ELMÜ SZOLG Kft. árajánlatát. A ter-
vezéshez szükséges 300.000 Ft a költ-
ségvetés általános tartalékának terhére
biztosítja. 

– engedélyezte a Zrínyi Ilona Nyug-
díjasklub részére – a jelenleg kizárólag a
Mûvelõdési Ház használatában álló – kb.
12 m2 területû raktárhelyiségnek a
Mûvelõdési Házzal közös használatát. A
raktárhelyiség rendbetételéhez – a
Mûvelõdési Ház által biztosított 25e Ft-
on túl – 50e Ft-ot biztosít a Polgármesteri
keret terhére. A Képviselõ-testület enge-
délyezte továbbá az ugyanezen ingat-
lanon található 20 m2 alapterületû nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbead-
ását az Õszirózsa Nyugdíjasklub részére,
tekintettel arra, hogy a helyiség közös
használatára a másik két klub (Zrínyi
Ilona és az Életet az Éveknek Nyug-
díjasklub) nem tartott igényt. Fenti helyi-
ség használatáért bérleti díjat nem állapít
meg. 
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– felkérte a Sport Liget Lakópark Vízi-
közmû Társulatának (a továbbiakban:
Társulat) Intézõbizottságát, hogy – tekin-
tettel az önkormányzat által nyújtott 
300 m Ft-os készfizetõ kezességvállalás-
ra – eddigi tevékenységérõl, a közmûvek
megvalósításának jelenlegi állapotáról
számoljon be a testületnek. Delegálta az
Ellenõrzõ bizottságba Vargáné Harmath
Ágnes Pénzügyi irodavezetõt. Felkérte a
Testület a Társulat Vezetését, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéséket a köz-
gyûlés összehívására.

– nem kívánta módosítani a Kenderes
dûlõt feltáró út szabályozását, de kez-
deményezte az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló tv. 30/A. §-a
alapján településrendezési szerzõdés
kidolgozását a területen érdekelt befek-
tetõvel, abból a célból, hogy a Kenderes
dûlõ területére készített szabályozás
beépülhessen a település szabályozási
tervébe.

– meghosszabbította a Magyar Technikai
és Tömegsportklubok Szövetsége Üllõi
Lövészklub által bérelt Pesti út 41. sz.
alatti helyiség bérleti idõtartamát 2010.
október 30-ig.

– delegálta a helyi birtokhasznosítási
bizottságba – ifj. Füles József volt kép-
viselõ úr helyett – Szászik Istvánnét. 

– kezdeményezte a tervezett ipari park
területén – a közterületek kialakítása ér-
dekében – az érintett ingatlanok egy ré-
szének közút céljára történõ lejegyzését.

– nyilatkozott a települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatására bea-
dott és elnyert pályázatával kapcsolatban
arról, hogy a Baross utca felújítását az
elnyert összeg igénybevételével meg-
valósítja, de a Maglódi út - Liszt F. utca
felújításáról, az ahhoz nyert összeg ala-
csony volta miatt, le kell mondania.

– elviekben támogatta a Testület az Üllõ,
Pesti u. 55. sz. alatti ingatlan megvételét,
de mert az önkormányzat költségvetése
erre jelenleg nem biztosít fedezetet, a
késõbbiekben tér vissza a kérdés megtár-
gyalására. 

A nyári ülésezési szünet idõszakában is
szükségessé vált három rendkívüli ülés
összehívása néhány halaszthatatlan ügy
megtárgyalására (július 12, 19 és 24-én,
amelyeken a Képviselõ-testület:

– a várható költségek megismerése után
megerõsítette korábbi döntését, hogy
pályázatot nyújt be a Közép-Magyar-
országi Operatív Program keretében a
"Közoktatási intézmények beruházá-
sainak támogatására" (kódszám: KMOP-
2007-4.6.1) kiírt pályázati felhívásra a
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda új
tagóvodájának építésére és az üllõi
óvodában komplex eszközbeszerzésére, a
Harmónia Zeneiskola bõvítésére és
eszközbeszerzésére és az Árpád
Fejedelem Általános Iskola eszközbe-
szerzésére.

– elfogadta az Euron Kft. által elkészített
Települési Esélyegyenlõségi Helyzet-
elemzést és Tervet. 

– kezdeményezte az ANVIL Project Kft.
kérelme és a Nemzeti Közlekedési
Hatóság KO/2102/2/2007 számú szak-
hatósági hozzájárulása alapján a település
szabályozási tervének módosítását,
amely a 3666 és 3677 hrsz-ú ingat-
lanokon a 4. számú fõút védõsávját az út
tengelyétõl számított 50 m-ben szabá-
lyozza.

– támogatta a Ferihegy Környezet-
védelmi és Innovációs Kft. Ipari Park cím
elnyerésére benyújtandó pályázatát. A
parkot a Ferihegy Kft. a város északkeleti
térségében – amely a település szabályo-
zási tervében kereskedelmi, szolgáltató
célú tevékenységre meghatározott terület
– tervezi megvalósítani. Elfogadta a
Ferihegy Kft. társasági szerzõdésének
módosítására vonatkozó javaslatát is,
mely szerint az önkormányzat 4 %-os
tulajdoni részesedéssel a Kft. tagjává
válik.

– megtárgyalta a Gyöngyvirág téri Óvoda
felújításával kapcsolatos önálló kép-
viselõi indítványt, és úgy határozott,
hogy az épület teljes körû felújítását a
2008. évi költségvetési koncepció el-
készítése illetve elõirányzat tervezése
során kiemelt helyen kezeli. Ez évben
Képviselõ-testülete bruttó 1,5 millió

forintot csoportosít át a költségvetés  tar-
talékkeretének terhére a Gyöngyvirág-
téri Óvoda legfontosabb felújítási munkái
elvégzésére és beszerzéseire: kerítés-,
járda felújítás, vizesblokkban a legszük-
ségesebb munkálatok elvégzése (csap-
telepek-, szifonok cseréje), 60 óvodai
szék, és 12 óvodai asztal megvásárlására.

– döntött arról, hogy egyszerû közbe-
szerzési pályázatot hirdet a Baross utca
útburkolat felújítására. Az ajánlati fel-
hívást, a pályázati feltételekkel, köz-
vetlenül megküldi az EGUT Zrt., a
VEGYÉPSZER Zrt., a SWIETELSKY
Kft., az ALPINE-MAYREDER Hungária
Kft., a TÁPIÓMENTI Kft., valamint az
ÉP-GÉP 2002 részére.

– kezdeményezte, az ingatlanok tulaj-
donosainak kérelmére, az Üllõ Tele-
pülésszerkezeti- és Szabályozási Tervé-
ben kereskedelmi-szolgáltató övezetbe
sorolt 038/10-038/20 hrsz-ú ingatlanok
különleges kereskedelmi területbe soro-
lását azzal, hogy a módosítással kap-
csolatban felmerülõ költségeket az érin-
tett tulajdonosok viselik.

– egyetértett azzal, hogy az Üllõi Város-
üzemeltetõi Kft. egy 3-4 éves korú,
használt, dupla fülkés, platós kisteher-
autót lízingeljen, mintegy 2.800.000 Ft
összegben, kb. 50 havi kifutási idõvel. 
A kisteherautó részleteinek megfizetésére
az önkormányzat készfizetõ kezességet
vállal.

– döntött arról, hogy az egyházi temetõk
rendben tartása érdekében támogatja
augusztus hónaptól havi 50.000 Ft-tal,
azaz összesen 250 e Ft-tal az Üllõi
Városüzemeltetõi Kft.-t. 

Összeéllította: Vargáné H. Á.

Figyelem!

Lovari nyelvtanfolyam indul a
Humán Szolgáltató Központban
Üllõ, Ócsai út 8. sz alatt.
Elsõsorban  diploma elõtt álló
fõiskolások jelentkezését várjuk
a 06-29-321-354 telefonszámon.
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Üllõ város képviselõinek szándékozunk itt
helyet biztosítani, hogy gondolataikat
megosszák az Üllõi Hírmondó olvasóival.
Ne kényszerüljenek más sajtókiadványok
felhasználására. Várjuk tõlük a
nevesített, felelõsen írottakat.

Tisztelt üllõi lakosok!

Végre elkészült a Sportcsarnok!
A csarnok átadás megtörtént. Volt akinek
nagyon tetszett, volt akinek kevésbé.
Ugyanez vonatkozik az átadási ünnep-
ségre is, tudomásul kell venni azt, hogy a
dicséret mellett a kritikák is megjelennek.
Nagyon kevesen ismerik viszont ennek a
történetét, azt a folyamatot, ami elveze-
tett az átadásig.
Én 2001-tõl foglalkoztam a csarnok
építésének megvalósulásával és vettem a
bátorságot, hogy röviden leírjam a tör-
ténetét.
2001-ben kezdtünk foglalkozni azzal a

gondolattal, hogy a meglévõ rendkívül
kicsi iskolai tornatermet ki kellene vál-
tani egy nagyobb, igényesen megépített
tornateremmel.
Az igény elsõsorban a gyerekekben,
szülõkben, az általános iskola veze-
tésében fogalmazódott meg, mert ismere-
tes az a tény, hogy a rossz idõ beálltával
szinte megszûnt a gyerekek sportolási
lehetõsége. 
Az Önkormányzat vezetése és a Kép-

viselõ-testület tagjai szinte egyhangúlag
azt az elvet támogatták, hogy az el-
hanyagolt "pedagógus földekért" cserébe
bartell üzlettel próbáljuk a tornatermet
megépíteni és ehhez befektetõt találni.

Amíg eljutottunk a jelenlegi Sport-
csarnok átadásáig, addig 13 befektetõvel
kellett különbözõ mélységig tárgyalni.
Úgy látszik, hogy nekünk a "13"-as
szerencse szám, mert ez bejött. Talán
Önök is érzékelik a különbséget, és én is
szeretném kiemelni, hogy egy nagyobb
méretû tornaterembõl indultunk és
Sportcsarnok lett belõle. Micsoda kü-
lönbség!
A megvalósítás folyamatának irányítását

a Testület által kijelölt külön bizottságok
(ad-hoc) végezték. Az elsõ ilyen külön
bizottság 2001-ben alakult három fõvel
és 2004. márciusig végezte munkáját. A
három képviselõ neve: Virág József, Pesti
Imre és Zubor György.

Az elsõ jelentkezõ egy szlovák cég volt,
aki úgy gondolta, hogy a tornatermet csak
a pedagógus földek helyén létrehozott
lakópark megépítése után kezdi kivi-
telezni. Természetesen az ügyletbõl nem
lett semmi.
Komolyabb befektetõ 2002. május hóban
jelentkezett, a GARASZER Kft. nevé-
ben. Õk felajánlották, hogy a törökbálinti
Általános Iskola területén épített kis-
méretû csarnokot adaptálnak Üllõre. A
helyszíni szemlét követõen viszonylag
gyorsan peregtek az események. Ré-
szünkrõl kértük, hogy a küzdõtér nem-
zetközi méretû legyen az ehhez szük-
séges kiszolgáló létesítményekkel és 300
fõ nézõ elhelyezésére alkalmas mobil
lelátó rendszer is legyen betervezve. A
csarnok tervezésével párhuzamosan
elkezdõdött a "pedagógus földek" helyén
épülõ lakópark tervezése is. Az Önkor-
mányzat feladata volt a település szer-
kezeti tervének módosítása, a mezõgaz-
dasági terület mûvelés alóli kivonása és a
Sportcsarnok jelenlegi területének biz-
tosítása.
A tervezés bizonyos ütemeibe folyama-

tosan bevontuk a civil szervezeteket és az
általános iskola szakértõit. Az elõkészítés
2002. augusztus hóban került olyan stádi-
umba, amikor a szakmai részleteken is
lehetett vitatkozni.
A terv bírálat lehetõ legdemokratikusabb
formáját választottuk, amikor 2002.
szeptember hónap elején meghívtuk az
összes választáson indulni akaró kép-
viselõ jelöltet (56 fõ) egy vita fórumra. A
fórumon valóban egy nagyon szép ha-
gyományosan építendõ Sportcsarnokot
mutatott be a befektetõ. Akkora kialakul-
tak a lakóparkkal kapcsolatos elképze-

lések is. A befektetõ zárt rendszerben
mûködõ, uszodával és óvodával építendõ
lakóparkban gondolkodott. 
Az ajánlatot a Képviselõ-testület 2002.
szeptember hóban megtárgyalta, elfogad-
ta és megbízta a Polgármestert az
"Együttmûködési megállapodás" aláírá-
sával. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a
Testület egyhangúlag hozta határozatát és
nem igaz egyes képviselõk állítása, mely
szerint soha nem támogatták a megvaló-
sult elképzeléseket. 
A 2002. októberben megválasztott
testület (ami 1 fõ kivételével azonos volt
a régivel) azonnal folytatta a megkezdett
munkát, a külön bizottság mandátumát
meghosszabbította.
Legégetõbb feladat a Sportcsarnok
építéséhez szükséges teljes terület biz-
tosítása, mert a befektetõ 2003. augusztus
20-i átadást ígért.
Tárgyalásokat kezdtünk a katolikus egy-
házzal a templom kert egy részének át-
adásáról és három magántulajdonossal a
kertvégek egy részének megvételérõl.
(megjegyzés: ezt is a 3 fõ végezte).
Hosszas tárgyalások után év végéig a
magántulajdonosokkal sikerült mege-
gyezni és a kívánt terület a település tu-
lajdonába került.
A katolikus egyházzal egy nagyon sajátos
megállapodást kötöttünk. A megál-
lapodás értelmében az Önkormányzat
vállalta, hogy a katolikus temetõ égetõen
sürgõs bõvítéséhez a temetõ végénél lévõ
kertekbõl területeket vásárol és integrálja
a jelenlegi temetõhöz (megjegyzés: a
templom kertbõl átvett területnél jóval
nagyobb nagyságban).
A 3 fõ igen kemény tárgyalások folytán
megoldotta a feladatot (megjegyzés: az a

K É P V I S E L Õ I  O L D A L
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gyakorlat alakult ki, hogy ha az Önkor-
mányzat jelentkezett vételre, akkor a tu-
lajdonosok aranyáron adták az ingat-
lanokat). 
A GARASZER Kft-vel bonyolított tár-
gyalás sorozat idõszakában kialakultak
azok a szempontok, követelmények,
melyek végig meghatározóak voltak a
külön bizottságok stratégiájában.
– mindig úgy ültünk le tárgyalni, hogy

lehetõ legkedvezõbb feltételeket har-
coljunk ki a befektetõnél,

– a Képviselõ-testületeknek az volt az
állásfoglalása, hogy az ügyletek kizá-
rólag csak az érvényben lévõ jogszabá-
lyok, pénzügyi-számviteli rendeletek
mentén bonyolíthatók (megjegyzés:
azért kötöttünk megállapodást szakértõi
céggel, akinek az volt a feladata, hogy
ezt ellenõrizze.),

– az Önkormányzatot a kivitelezés-bo-
nyolítás során soha nem érheti vagyon
vesztés (megjegyzés: ezt a megvalósult
Sportcsarnok esetén 100 millió Ft
nagyságú megvalósulási garancia biz-
tosította.)

Ekkor úgy tûnt, hogy a bartell ügylet
zökkenõmentesen, igen kedvezõen alakul
a település számára.
2003. januárjában jött a "derült égbõl vil-
lámcsapás". A leendõ befektetõ, a GA-
RASZER Kft. bejelentette, hogy nem
kapták meg a lakópark építéséhez szük-
séges hiteleket, emiatt kénytelenek az
együttmûködési megállapodást felmon-
dani.
Az együttmûködési megállapodás felbon-
tása 2003. március 7-én megtörtént, de
közben megkezdõdtek újabb befek-
tetõkkel történõ egyezség elõkészítése (a
GARASZER Kft. beleegyezésével).
A tárgyalási sorozat végén két befektetõ
jelezte szándéka komolyságát, melyet
írásban is rögzített. 
A befektetõ nyilvános meghallgatása
2003. április 4-én az Üllõ Nagyközségi
Önkormányzat összevont bizottsági
ülésén történt. DRÁVAMAN Kft. (helyi
vállalkozó) volt az egyik jelentkezõ, aki
egy teljesen új elképzelést mutatott be. A
csarnok finn gyártó jégcsarnokok tech-
nológiáját kívánta megvalósítani. A
bemutatott tervek igen szépek voltak, de
a befektetõ nem vállalta a lakópark
területén az uszoda és az óvoda
megépítését.

A másik befektetõ – Színvonal Magyar-
ország Befektetõ Rt. – teljes mértékben
vállalta a GARASZER Kft. által bemuta-
tott tervek megvalósítását és még sok
számunka elõnyös kedvezmény felvál-
lalását. (pl. az Rt-nek Üllõ székhelye lesz,
1 éves próbaüzem).
A meghallgatás végén a jelenlévõ össze-
vont bizottság (18 fõ) azt a javaslatot tette
(14 fõ), hogy az ad-hoc bizottság a
Színvonal Magyarország Befektetõ Rt-
vel folytassa a további tárgyalásokat. 
A tárgyalások látszólag igen kedvezõen
alakultak. Már a létesítmények mûszaki
tartalmának egyeztetése történt, amikor
kiderült, hogy az anyagi háttérrel gondok
vannak. Az Rt. pénzügyi finanszírozása
mögött egy Svédországban élõ magyar
hölgy állt, aki igen jelentõs, magyar
pénzben több milliárdos bankszámlával
rendelkezett Svájcban (ennek valódiságát
sikerült lenyomozni), de a bankszámla
felhasználását szabályozó végrendelet
egyik pontja szerint magyarországi fel-
használása komoly akadályba ütközött. 
Többszöri próbálkozás után nyilván-
valóvá vált, hogy az Rt. csak hosszabb
távon juthat a pénzhez. Az üzlet elment!
A sok sikertelen kísérlet után a Kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy a "peda-
gógus-földek" hasznosítására pályázati
hirdetményt jelentet meg.
A hirdetményben szerepelt:
– a földterület nagysága (15 ha 9868 m2)
– a közmûvek rácsatlakozási lehetõsége,
– nemzetközi küzdõtérrel rendelkezõ

sportcsarnok teljesen kulcsrakész álla-
potban, 300 fõs lelátóval, és infrastruk-
túrával, bekerítve,

– a leendõ lakópark területén 75 fõs
óvoda építésével,

– a földterület mellett lévõ 3,6 ha hasz-
nosítása,

– a lakópark építése országos és helyi
építési szabályzatnak megfelelõen, tel-
jes körû kiépítéssel.

Pénzforgalom útján lebonyolított adás-
vétel esetén irányár: 3000 Ft/m2.
A pályázati hirdetményt 2003. augusztus
19-én tettük közzé.
A pályázati anyag benyújtási határideje
2003. szeptember 19., a pályázatok
elbírálása október 15. volt.

Sajnálatos módon a hirdetményre csak

egy befektetõ jelentkezett. A tárgyalá-
sokat elkezdtük, de a második alkalom-
mal rá kellett jönnünk, hogy velük nem
érdemes tovább tárgyalni.
Ezek után a Képviselõ-testület meg-
hosszabbította a jelentkezési határidõt
2003. december 31-ig. Az üllõi vál-
lalkozó decemberben jelezte, hogy a kiírt
feltételek ismeretében nem kíván a
pályázatban részt venni. Jelentkezett egy
izraeli érdekeltségû befektetõ is, akinek a
pályázati anyagát a Képviselõ-testület
2004. január hóban nem fogadta el.
A pályázati határidõt ismét meghosszab-
bítottuk 2004. március 31-ig.
Szerencsére a beadási határidõig három
befektetõ adott be viszonylag jól
elõkészített pályázati anyagokat.

A három jelentkezõ: 
DRÁVAMAN Kft.
SIMEX-BAU Kft.
UNIÓ-BAU Kft.

A három pályázó közül senki nem tett
készpénzes vételi ajánlatot.
Ekkor a 3 fõs ad-hoc bizottság kiegészült
2 fõvel és a továbbiakban a Polgármester
vezetésével Virág József, Pesti Imre,
Fülöp István, Füles József és Zubor
György képviselõk tárgyaltak tovább. 
A pályázatok elbírálása több fordulóban a
befektetõk és az Önkormányzat szakmai
apparátusának jelenlétében, ezek be-
vonásával történt. A második fordulóban
az ad-hoc bizottság döntése nyomán
kiesett az UNIÓ-BAU Kft. Az állva
maradt két befektetõtõl a lehetõ legszéle-
sebb körû tájékoztatást kértünk (pénzü-
gyi, gazdasági, banki, stb.) a beadott
pályázatok mellékletéhez.
Mindkét befektetõ jelezte, hogy a
pályázatban kiírt óvoda megépítését nem
vállalják. Az ad-hoc bizottság összege-
zett jelentését és javaslatát három bi-
zottság összevont ülésen 2004. május 24-
én tárgyalta meg. A jelenlévõ 15 fõbõl 11
fõ azt javasolta a Képviselõ-testületnek,
hogy a beérkezett pályázatok közül a
SIMEX-BAU Kft. ajánlatát fogadja el. 

Zubor György
tanácsnok

(Folytatása a következõ lapszámban)

K É P V I S E L Õ I  O L D A L
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TEMPLOMUNK TÖRTÉNETÉRÕL

Ebben az esztendõben ünnepeljük temp-
lomunk felszentelésének kétszázötvenedik
évfordulóját. A templomunkkal kapcso-
latos történésekrõl az alábbi sorokban
emlékezik meg a Pest megye mûemlékei
II. kötet 233-236.  /Magyarország mûem-
léki topográfiája V. kötet.  Szerkesztette
Dercsényi Dezsõ Budapest 1958. /

A községnek már a XV. században volt
temploma és plébániája. Az esztergomi
érseki helynök 1470-ben az üllõi plébá-
nost bízta meg, hogy a budai pálosok
kenderesi birtokán erõszakoskodó Ken-
deressy Balázst kiközösítse. A templom
az 1673. évi térképen még látható. A
XVII. században reformátussá lett
lakosság a katolikus templomot elfog-
lalta. Althann M. Frigyes püspök 1719-
ben foglalta vissza a templomot és
1727-ben állította vissza a plébániát. 
Hozzátartozott Ecser, Gyömrõ, Maglód,
Monor. A templomot Arbay János res-
tauráltatta az 1730-as években és
oltárokkal látta el. A keletelt templom
kõbõl épült, kicsi és szûk volt. Festett fa
mennyezet fedte, boltozatos sekrestyé-
je, kétablakos hajója volt, mindkét ol-
dalán kórussal, s a bal oldalt kis kápol-
nával. A szentélyben kõ szószék állt.
Felszerelési tárgyai közöl egy aranyo-
zott ezüst monstranciát Kostyán Imre
Pest vármegye bírája adott. Ezt a régi
templomot 1752-ben a váci káptalan
lebontatta, s ugyanezen évben építette a
jelenlegit. Az elõbbi valószínûleg a je-
lenlegi templommal szemben lévõ ta-
nácsháza helyén állt, ugyanis az itt
állott épület lebontásakor erre valló
alapfalakat és téglákat találtak. Az alap-
követ 1752. szeptember 14-én tették le.
Keresztelõ Szent János tiszteletére
1757. június 25-én szentelték fel.
Márthonyi Pál kanonok két nagy
harangot (8 és 6 q) adott a templomnak.
A régi templomból származik Szent
Ferenc stigmatizációjának oltára, ame-
lyet S. Benõ 1697-ben állíttatott fel,
majd 1727. július 19-én Berkes András
püspök szentelt fel. Keresztelõ Szent
János tiszteletére a fõoltárt 1760. július
8-án szentelte fel Eszterházy Károly
váci püspök. A Szentháromság oltár és
a szószék 1760-ban Kostyán Imre és

felesége, Himer Regina adományából
készült. A Pieta oltárt 1764. július 15-én
szentelték fel. 1778-ban sekrestyés-
szekrénybõl és egy kis szekrényrõl gon-
doskodtak. 1779-ben a Kostyán-házaspár
adományából füstölõt és naviculát
szereztek be. 1781-ben négy zászlót, a
pesti harangöntõbõl 56 fontos harangot
vettek, továbbá aranyozott ezüst kelyhet
kaptak paténával Eszterházy Pál  pécsi
püspöktõl. 1784-ben pesti szobrásztól
szép Mária-szobrot szereztek be. 1791-
ben újonnan cserepeztették a templomot.
1793-ban két casulát vett Szerdahelyi
Gábor püspök a budai depositoriumból:
az egyik ezüsttel szõtt anyagból való (60
forint), a másik fehér színû, közepe piros
(50 forint). Sajerman József 1801-ben
keresztet állíttatott fel a templom mellett.
A régi kanonoki alapítványból nagyon
szép arany s pirosmintás, fehér selyem
pluvialét vettek 1803-ban 100 forintért.
1808-ban a fõoltárra új tabernákulumot
készíttetett Tille József váci kanonok.
Ugyanezen évben szürke selyem, színes
virágokkal díszített casulát ajándékozott,
amelyet arannyal átszõtt alapon selyem-
mel hímzett virágok díszítettek.
1811-ben renoválták a templomot. 1828-
ban Segítõ Szûz Mária képet adott Angel
N. Festõ. 1829-ben Schimpl József hely-
beli plébános Szûz Mária képet
adományozott a templomnak. 1836-ban
Banhejer Tóbiás pesti orgonakészítõvel
szerzõdtek, hogy az orgonát kijavítja 83
forintért. 1843-ban új fõoltárt márvá-
nyoztatták Maurer Pál márványozóval és
Pesky A. festõ új képet készített, ezekért
3625 forintot fizettek. Új sekrestyeajtót is
készíttettek. 1845-ben javították a temp-
lomot. 1851-ben a templomtornyot 1555
forintért javították. 1886-ban zsinde-
lyezték. Majd 1911-ben rézzel fedték a
tornyot. 1903-ban újjáöntették Turi
Ferenc pesti harangöntõvel a Szûz Mária
tiszteletére szentelt harangot, amelyet
Bus István és felesége, Gregus Erzsébet
adományozott. Ezen kívül akkor még
három harangjuk volt: Szent János /3,3q/,
Szent Borbála /80 kg/ és Szent József
/180 kg/. Az utóbbit Kuntz Jenõ és
felesége, Fabricius Jozefina löbpusztai
birtokos adta. 1904-ben a Jézus Szíve, a
lourdesi Mária, és a Fájdalmas anya
oltárokat, továbbá a Szent Antal-, Szent
Erzsébet és Szent István - szobrokat

szerezték be. 1944-ben bombát kapott, s a
torony felsõ két szakasza és a fõhom-
lokzat bal oldali része leomlott, a tetõzet
beszakadt. 1947 szeptemberében felépült
a homlokzat s a torony, 1949 tavaszán
elkészült a tetõzet. Az újjáépítés 200.000
forintba került. 1951-ben festették ki a
templomot, falképeit Farkas Mihály festõ
készítette.   

Az idei évben a jó Isten kegyelmébõl befe-
jezõdtek a szentély felújítási munkálatai.
Május 13-án meglátogatta híveit dr. Beer
Miklós megyéspüspök úr, aki a bérmálás
szentségének kiszolgáltatása mellett
megáldotta az elkészült szentélyt. 
A templomszentelés évfordulóján köszö-
netemet fejezem ki mindazoknak, akik
pénzadománnyal, kétkezi munkával, biz-
tató szóval és imádsággal segítik elõ az
üllõi Isten házának megújulását. Kívá-
nom, hogy bõséges kegyelmével Isten
fizesse meg mindannyiuknak nagylelkû
támogatásukat!

Kovács Kornél
plébános
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T Á J É K O Z T A T Á S

C I K L U S P R O G R A M

Üllõ Város Képviselõ-testülete elfogadta a 2007-2010 közötti idõszak ciklus-
programját, amely tartalmazza az elkövetkezendõ idõszak terveit, a megvalósí-
tandó elképzeléseket.
Mindezek végrehajtása több cikluson átívelõ munkával érhetõ csak el, anyagi
lehetõségeink szûkössége miatt!
Pályázatokat nyújtunk be, de rögtön az útpályázat eredményének kihirdetése
megdöbbentett minket, mert a Liszt Ferenc és a Maglódi utcák felújítására
igényelt összegnek csupán tizedét nyertük el, amit vissza is kellett utasítanunk,
mert az összeg kipótlása nehézségeket okozott volna! Csupán a Baross utcára
beadott pályázat volt elfogadható.
Nem gyõzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a  mínusz 120 millió forintos hitelkeret,
amit az elõzõ testülettõl örököltünk, illetve a Sportcsarnok építése során az általuk
be nem tervezett többletköltségek 2007-re minimálisra csökkentették a szabadon
felhasználható tartalékkeretet!
Pályázunk a Kisfaludy téri óvoda felépítésére is, de nem lehetünk bizakodóak,
mivel a pályázati pénzek jelentõs része vélhetõleg már fel van "pántlikázva"!
Jövõ évben a Gyöngyvirág téri óvoda teljes felújítását saját erõbõl fogjuk meg-
valósítani.

Az új Képviselõ-testület elhatározása, hogy mûködési célokra nem vesz fel hitelt,
csak fejlesztési célból, bár a kormány intézkedései alapján egyre több a kötelezõ
feladat, amihez egyre kevesebb állami forrás járul!
Terveink között szerepel egy új bölcsõde felépítése, az ötödik háziorvosi praxis
kialakítása, a teljes Egészségház gyógyítási célokra való átadása. Ez utóbbival
függ össze a Városközpont kialakítása, új városházával, üzletekkel, parkkal.
Kötelezettséget vállaltunk a Helytörténeti Gyûjtemény méltó módon való elhe-
lyezésére.
A Sportcsarnok felépítése után, még az idei évben átvesszük az új Sportpályát,
lehetõleg étteremmel, illetve a Testület tervei között szerepel két mûfüves fut-
salpálya megépítése is.
A már használatba vett játszótér után továbbiakat tervezünk.
Az idei évben megalakult az Üllõi Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.,
amelynek elsõ feladata a Sportcsarnok üzemeltetése, illetve a városfenntartási
feladatok elvégzése. Feladata a közterületek rendben tartása, parlagfûirtás, jár-
daépítés, a temetõk rendbetétele, télen a hó eltakarítása, illetve a késõbbiekben a
környezetvédelmi feladatok ellátása, szelektív hulladékgyûjtés, stb.
A kft. negyedik üzletága a közétkeztetéssel foglalkozik majd, kiemelten a gyer-
mekétkeztetéssel. 
Üllõ fejlõdésének motorja lehet a leendõ Ipari Park, mely megvalósulása esetén
jelentõs adóbevételekhez juttathatja majd településünket.

Személy szerint nagyon fontosnak tartom a nyugdíjasklubok méltó elhelyezését,
valamint egy Közösségi Ház felépítését, mert a jelenlegi Mûvelõdési Ház, vé-
leményem szerint nem szolgálja megfelelõen az üllõi lakosok közmûvelõdési
igényeit!

A fentebb leírtak természetesen nem tartalmazzák a ciklusprogram egészét, (az
majd megjelenik a hamarosan elkészülõ üllõi honlapon), csupán az általam
fontosnak vélt elemeket emeltem ki a belõle!

Bácskai József, alpolgármester

Tájékoztatás a Tervtanács
mûködésérõl

Tisztelt leendõ építkezõk, tervezõk!

Szeretnénk figyelmüket felhívni ar-
ra, hogy Üllõ Város Képviselõ-
testülete a 19/2007. (VII.12) rende-
letében -  2008. január 1-i hatállyal -
Önkormányzati  Építészeti - Mûsza-
ki Tervtanács mûködtetésérõl döntött,
az egységes, környezettudatos és
fenntartható településkép kialakítása
érdekében.  A Tervtanács több tele-
pülés összefogásával, kistérségi - tár-
sult települési tervtanácsként látja el
feladatát és észrevételeivel, javasla-
taival segíti a fejlesztõk, beruházók,
építtetõk és tervezõik munkáját. A
Tervtanács tevékenységét a kistérsé-
gi fõépítész irányítja, aki egyben a
város fõépítésze is. A Tervtanács
felkért, az építési tervezésben és
beruházásokban járatos szakem-
berekbõl és a Képviselõ-testület által
delegált személyekbõl áll. A Terv-
tanács véleményét az eljáró Építési
Hatóságnak figyelembe kell vennie.

Üllõ Város fõépítésze, Nyeste László
kistérségi fõépítész, közvetlenül
elérhetõ a 06-70/316-33-54 telefon-
számon, elektronikusan: 
foep@monorikisterseg.hu címen, il-
letve levélben az üllõi Polgármesteri
Hivatal címén. Mindennemû tájé-
koztatással szívesen áll az Önök ren-
delkezésére.

A Tervtanács postacíme:  
"Monor és Térsége Önkormányzati
Fõépítészi Társulás -Kistérségi
Tervtanács" 2200 Monor, Kossuth L.
u. 78-80.

A Tervtanács mûködésével kapcso-
latos gyakorlati kérdésekrõl a
Hírmondó egy késõbbi számában
adunk tájékoztatást.

Kissné Horváth Ágota 
(mûszaki iroda vezetõ)

Augusztus 20-án is  lesz  szemétszál l í tás  
a  szokásos rendnek megfe le lõen.
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AA  TTAAMMTTAAMM  DDOOBBOOKK  ÜÜZZEENNEETTEE

Az afrikai õserdõben elszigetelt csoportok
üzennek egymásnak a dobokkal: a tamtam
dob ott az összetartozásról beszél.
És mit üzennek a hangfalakkal fölerõ-
sített dob-dübörgések Üllõn, ha megszó-
lalnak a hét és a nap bármely szakában?
Meglehetõsen barátságtalan ez az üzenet,
áthatol kerítéseken és birtokhatárokon,
felforgatja a város lakóinak megszokott
(és áldásos) nyugalmát.
- Miénk a világ - hirdetik túlságosan is jól
hallhatóan e rendzavarók a kívülállók
agresszivitásával és pökhendiségével. A
kérõ szót, mások üzenetét tán meg sem

hallják. A nagy hangzavarban talán sem-
mit sem hallanak. Pedig van számukra is
egy üzenet, amit nekik is meg kell halla-
niuk. Ez a törvény szava, ami egyértel-
mûen és tisztán beszél. 
A Ptk. 100. §-a úgy rendelkezik, hogy
egy lakóterület tulajdonosa köteles
tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen a szomszé-
dait szükségtelenül zavarná. A szomszéd-
jogi szabályok megsértése birtokhábo-
rítást vonhat maga után.
A szomszédok szükségtelen zavarását
jelenti, és birtokháborítást valósít meg a
túlságosan hangos zenehallgatás. A nap-
szaktól függetlenül!

Ugyanilyen határozottan fogalmaz errõl a
közrendvédelmi törvény:

“
6. § (1) Aki lakott területen, az ott lévõ

épületben, vagy az ahhoz tartozó telken…
a megengedettnél nagyobb zajt okoz,
amely alkalmas arra, hogy mások nyu-
galmát megzavarja harmincezer forintig
pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
szabálysértés elkövetõjével szemben a
rendõrség, továbbá a helyi önkormányzat
képviselõ-testülete hivatalának erre fel-
hatalmazott ügyintézõje… helyszíni
bírságot szabhat ki.”

Kistemetõ utca és környékének lakói

BAJNOKCSAPATUNK VAN!

A hazai futball nemzeti bajnokságának
elsõ és harmadosztályában már, a másod
és megyei osztályokban még nem értek
véget a bajnokságok.
Városunk felnõtt futballcsapata a megyei
másodosztály ROLA csoportjának utolsó
fordulóját várta. A tét óriási volt, hiszen a
képzeletbeli dobogó legtetején álltak,
már "csak" meg kellett nyerni a mér-
kõzést. Ha Roik Istvánék hozzák a már
megszokott (a jót könnyû megszokni)
gyõzelmet, elmondhatjuk magunkról,
hogy 14 év után ismét I. osztályú csa-
patunk van!
Tavaly a második, két éve az ötödik
helyen végeztünk. A korábbi években a
körzeti bajnokságoktól a megye "2"-ig
szinte minden osztályban megfordultunk.
Jelenlegi felnõtt csapatunkat tavaly
õsszel szinte a semmibõl kellett meg-
teremteni, illetve a csonkacsapat köré új
embereket beépíteni az edzõvé kine-
vezett, de játékosként már köztiszteletben
álló Roik Istvánnak. Az ok: nyáron az
edzõvel együtt távozott 8 játékos is
Gyömrõre, a megye I-es tagság remé-
nyében. Gondolták, ha a tabellán elért
helyezéssel nem léphetnek fel 1 osztályt,
próbálnak átigazolással. Azonban a több
éves tapasztalattal ellentétben új szabály
született, és az évek óta mindig kiesõ-
zónában szereplõ csapatokat már nem
kérték fel a felsõbb osztály hiány-
pótlására. Így esett meg, hogy a távozott
játékosok és az edzõ ugyanabban a cso-
portban szerepelt, mint faképnél hagyott
gárdánk. (Megjegyzendõ, Gyömrõ így is

kiesett, 2 osztályt zuhanva.)
Roik Istvánék az õsszel ötöt rúgtak a
Péterinek, Pilisnek, Nagykõrösnek, dön-
tetlent értek el az Abonnyal, kettõvel
verték meg Albertirsát, ismét jött az ötös
a Dány ellen. Újszilvásnak csak 4-et lõt-
tek, aztán jött a félig üllõi Gyömrõ, õk
kettõvel megúszták, majd megint 5 a
Kerepesnek, hat a Mogyoródnak. Bele-
fért egy 5-2-es vereség a Sülysáp ott-
honában, majd egy döntetlen a Pécellel,
de ismét a szerencsés ötös esett meg
Tápiógyörgyén.
Így félidõben a fiúk a tabella tetején
találták magukat, saját és mások igencsak
nagy meglepetésére.  
Következtek a tavaszi meccsek, ahol 7
gyõzelem, 2 döntetlen és 3 vereséggel 23
pontot gyûjtve várták az említett utolsó
mérkõzést.
Holtversenyben álltak az élen a Pécellel
(53-53 pont), Pilis 1 ponttal mögöttük

(52), Tápiógyörgye és Nagykõrös 51-51
egységgel következtek. Mi a "szerencsés"
sorsolásnak köszönhetõen Tápiógyörgyét
fogadtuk. Félidõben 0-0 volt az állás, de
aztán jött a csapatszellem, és 3-0-s siker-
rel végre kezdõdhetett az ünneplés.
Önkormányzatunk, vezetõink és a többi
támogatónk hozzáállása, anyagi támo-
gatása alapján már el is fogadták neve-
zésünket az elsõ osztályba, és augusztus
19-én vasárnap délután 5 órakor el is raj-
tolunk. Nyitó mérkõzésünk mindjárt a
csoportban elmúlt szezonban harmadik
helyen végzett, és Amatõrkupa gyõztes
Kóka látogat hozzánk.
Részletes programfüzetet keressék sport-
pályánkon.
(Elérhetõ még a sorsolás: www. pmlsz.
hu internetes oldalon is.)

HAJRÁ ÜLLÕ!
Szedlák Csilla

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r
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
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N Á L U N K  T Ö R T É N T

Szent István-napi ünnep a 
Mecénással 

Az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub
2007. augusztus 20-án reggel 9-tõl
este 18.00 óráig ismét nagyszabású
kiállítást rendez a polgármesteri
hivatal udvarában, ahol a helyi
képzõmûvészek,  kézmûvesek, kézi-
munkások és irodalmárok mellett
vendég mûvészek alkotásai is
láthatóak lesznek.
Ezzel egy idõben ismét szeretnénk
vendégül látni a 75 éven felüli üllõi
lakosokat. Jöjjön el, mint tavaly,
elbeszélgetni múltról, jelenrõl,
örömrõl, bánatról egyaránt. Meg-
tiszteltetésnek vennénk, ha elfogad-
ná meghívásunkat és személyesen is
találkozhatnánk 11 órakor a pol-
gármesteri hivatal udvarán a pa-
vilonok alatt. Az estleges szállításról
és orvosi ügyeletrõl klubunk gon-
doskodik.
Kérjük, részvételi szándékukat jelez-
zék a könyvtárban a 320-102-es tele-
fonszámon.
Szeretettel várjuk kis ünnepsé-
günkön!   (Mecénás Klub)

M A S S Z Á Z S

2007. júniusától új szolgáltatással bõvült
az Egészségház: gyógymasszázs. No,
gondoltam, két legyet ütök egy csapásra,
bejelentkezem kezelésre, és közben el-
beszélgetek a masszõrrel, mit lehet errõl
tudni. Meg a hátam is fáj néha, elég sokat
ülök, biztosan attól van.
A következõ nap kedd délután kettõre
kaptam idõpontot. A fizikoterápiás helyi-
ség ajtaján látom kiírva: Csontkovácsolás
és gyógymasszázs, svéd és talpmasszázs.
Hera László okl. masszázs terapeuta.

Kopogásomra egy õsz hajú, ötven körüli
férfi nyitott ajtót. Mosolyogva üdvözölt
és megmutatta, hol vetkõzhetek. Közben
kellemes, halk zene szólt és valami
szokatlan, de finom illatot éreztem.
Ahogy kiléptem a függöny mögül, meg-
láttam az asztalon a füstölõt.
– Kérem, feküdjön hasra a masszázsá-
gyon, és kényelmesen engedje el magát, a
bokája alá párnát teszek, így a térdei nem
feszülnek. Tehát a háta szokott fájni, ha
jól emlékszem.
– Igen - feleltem, és már éreztem is a két
meleg tenyerét, ahogy lassan tapogatva,
vizsgálódva végigfuttatja ujjait a
bõrömön. Majd olaj fahéjas illatát
éreztem és kezeit, erõsebben, de mégis
jólesõen kezdték ellazítani fáradt
izmaimat. A hátam szép lassan kezdett
kiengedni.
– Közben feltehetek néhány kérdést?
Mióta foglalkozik masszázzsal?
– Az elsõ oklevelem 1999-es, thai
masszázs 2004, ezt követi a svéd és 
gyógymasszázs.
– Mik a különbségek?
– A thai masszázs ruhában és a földön,
szivacson történik, sok ízületi kimoz-
gatással. A svéd masszázs az egészséges
test kondicionálása a klasszikus fogá-

sokkal, simítás, dörzsölés, gyúrás,
ütögetés, vibrálás. A gyógymasszázs a
fájdalom kezelése speciális fogásokkal.
– És a csontkovácsolás? Én még nem
voltam, de bevallom, félek attól, hogy
valaki elkezdi ropogtatni a csontjaimat.
– Attól én is félnék. Amit a köznyelv
"csontkovácsolásnak ''  hív,  az valójában
az ízületek kimozgatását, helyretételét
jelenti. Elõször masszázzsal fellazítom,
oldom a letapadt izmokat, majd a beszû-
kült, fájdalmas ízület óvatos, fokozatos
kimozgatása következik, azután megint
masszázs és kimozgatás speciális fogá-
sokkal. 
– Melyek a leggyakoribb panaszok?
– A nõknél nyak, váll, hát, csípõ és térd,
sajnos sok a gerincferdülés és a gerinc-
sérv is. A szülés utáni derék és csípõfáj-
dalmak is gyakoriak. Sok fejfájás oka a
nyak és hátizmok görcse, feszessége, ide
rakódik le az idegesség, a stressz. Na-
gyon jól lehet kezelni ezeket a prob-
lémákat masszázzsal. A férfiak hát és
derékfájósak, gyakori a lumbágó és a lúd-
talp, az ülõideg fájdalma /isiász/. Izom-
zatuk erõs, feszes, kötött, ízületeik
merevebbek, túlsúlynál csípõ és térd-
kopások lépnek fel.
– Általában hány kezelésre van szükség?
– Három-öt kezelésnél jelentõs javulásra
lehet számítani. A masszázs javítja az
izmok vér és nyirokkeringését, csökkenti
az ödémákat, lazítja és erõsíti az izomros-
tokat. A "csontkovácsolás'' pedig életre
kelti a beszûkült ízületeket, csigolyákat,
visszaadja a mozgásukat.
– Ez igen biztatóan hangzik.
– És igy is van. A masszázs nem luxus,
hanem egészség. Heti egy alkalom 50%-
ban emeli az általános egészségi állapo-
tot. Nos, azt hiszem készen is vagyunk.
Kedves egészségére!
Már az öltözködésnél kilókkal könnyebb-
nek éreztem magam és a hátfájásom is
elmúlt. Egészen kilazultam, ugyanakkor
friss és pihent voltam. Annyira, hogy séta
közben eszembe jutott Hérodotosz, az
ókor legnagyobb történetírója, aki járt
Egyiptomban. Útikönyvében leírja, hogy
milyen nagy kultúrája van itt a masszázs-
nak. A fürdõkben a masszázstermek
bejáratánál a következõ felirat állt:
"Lépj be testvér, és meglátod, hálás leszel
nekem.''
Hát ezek a régiek tudtak valamit, igazuk
volt. Én is köszönöm a masszázst!

Az Üllõi Hírmondó szerkesztõbi-
zottsága örömmel fogadja, hogy a
képviselõ-testület jóváhagyása után, a
Hírmondóba csatolva kerülhet ter-
jesztésre az Üllõi Mecénás Mûvészeti
Klub negyedévenként megjelenõ kul-
turális tájékoztató lapja. Szívesen
segítünk a tõlünk független, önálló
sajtókiadványnak.

Tisztelt Üllõi lakosok! 
A Képviselõ-testület határozatában
kifejezte, hogy a Sportliget Lakópark
területén kialakuló utcák elneve-
zésébe bevonni kívánja a lakosságot.
Ezért a Hírmondó korábbi számában
felhívást jelentettünk meg, kérve a
lakosságot, tegyenek javaslatokat az
utcák elnevezésére. Eddig csak egy
javaslat érkezett. Kérjük, a lehetõleg
sporttal, illetve sportolóval kapcso-
latos javaslataikat küldjék el a
Polgármesteri Hivatalba.

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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Változás a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban
Az eseti foglalkoztatás adminisztrációs terhei csökkennek azzal, hogy nem terhe-
li bejelentési kötelezettség azt a kifizetõt, amely magánszemélynek alkalomsze-
rûen teljesít megbízási jogviszony keretében adó- vagy társadalombiztosítási
jogviszonyt eredményezõ kifizetést. A mentesülés feltételeként a magánszemély-
nek a kifizetéskor igazolnia kell, hogy egyidejûleg más társadalombiztosítási
jogviszonya is van. Ez a könnyítés 2007. május 29-én lépett hatályba.

Változás az õstermelõk bevallási kötelezettségében
Az adózás rendje szerint a foglalkoztatónak nem minõsülõ biztosított mezõgaz-
dasági õstermelõ, ha a tárgyévet megelõzõ évben nem volt bevétele, a tárgyévben
nem kötelezett a negyedéves elektronikus bevallás (07085) benyújtására. Ez a
szabály nem rendezte azonban a tevékenységét a tárgyévben megkezdõ, vagy az
olyan õstermelõ bevallási kötelezettségét, aki az adóévre vonatkozóan nyi-
latkozatban vállalta, hogy a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott
járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat. A magasabb
járulékfizetést vállalónak akkor is kell a tárgyévben negyedéves elektronikus
adóbevallást adnia, ha a megelõzõ évben bevétele nem volt. Ezt a szabályt elsõ
alkalommal a 2007. július hónapban benyújtott bevallásnál kell alkalmazni.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Kedves Szülõk!
A 2007/2008-as tanévben folytatódik az óvodákban a Mesetánc foglalkozás,
ahol a gyermekek a játék mellett a klasszikus balett alapjait is megismerhetik és
elsajátíthatják. Az általános iskolás korúak számára a Budai Táncklub felajánlja
a lehetõséget heti egy alkalommal a klasszikus balett tanulására, Bárány Ilona
Életmû díjas balettmester irányításával. Az intézet igazgatónõje C. Szabó Mária
a balettmester tanítónõvel 2007. augusztus hó utolsó hetében látogatást tesz az
Árpád Fejedelem Általános Iskolában, és megtekinti az elkészült néptánctermet.
A balett indításához csoportonként minimum 20 fõ szükséges. Érdeklõdõk
jelentkezését a következõ telefonszámon várják:
06 30 2822124 Virág Tímea

Óvoda és Iskola Szülõi Munkaközössége
Évkezdet az iskolában
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában a tanévnyitó ünnepség 2007. szeptem-
ber 3-án (hétfõn) reggel 8 órakor lesz.
A javítóvizsgákra augusztus 28-án (kedden) 8 órától kerül sor. 
A tankönyvek kiosztásának idõpontját augusztusban az iskola bejáratánál
kifüggesztjük.

Hamikus Ferencné
igazgató

NYARALÁS

Ismét együtt nyaraltunk a "Szemünk
Fénye" Nagycsaládosok Egyesületével

Évrõl-évre visszatérõ vendégek vagyunk
a püspökladányi csodálatos környezetû és
termálvizû strandon. Az idõ is kedvezett
nekünk, a legmelegebb héten élvezhettük
a kikapcsolódást. Hét nap alatt egy
négyzetcentiméter felhõ sem árnyékolt
minket, amikor már nem bírtuk a hõséget,
hûsölhettünk a fedett kétmedencés ter-
málvízben, sõt napi ötször (grátisz) víz
alatti gyógytornával mozgathattuk meg
magunkat, hivatásos oktatóval. 

A szó igazi értelmében egy "Nagy
Családot" alkottunk. Mindenki kivette a
munka részét, bármi is volt: fõzés, moso-
gatás, bevásárlás, mi szívbõl csináltuk,
hogy a gyerekek és mi felnõttek jól érez-
zük magunkat. Panni néninek köszönjük
a fõkukta szerepét, és a reggeli friss
kávét, teát, kakaót. Lehetett csónakázni a
szomszéd tábor taván, horgászni (ered-
ménnyel). Egy apuka 3,5 kg halat fogott
a gyerekek nem kis örömére. A kisebb
gyerekek nagy lavórban, játék horgász-
felszereléssel versenyeztek. Egyik nap
lovaglás és hintózás is volt. 
Különbözõ egyéni és csapatjátékban ve-
hettek részt, amit természetesen értékes
nyereményekkel jutalmaztunk. Volt pe-
recevés, vízivás szívószállal, labdagu-
rítás, egyensúlyozás kanálon pingpong-
labdával, pók-, rák-, gólyajárás, körjáték
és szembekötõsdi is. A nyeremények
között kb. egy 3O cm nagy mûanyag
szöcske talált gazdára, amit az öt éves
Sancika nyert. Óriási sikere volt az állat-
nak kicsik és nagyok közt, kézrõl-kézre
vízben-homokban. Edit néni elkeresztelt
minket "szöcske tábor lakóinak". 

Kirándulás
A Ruhaipari Természetjáró Egyesület (Üllõ, Szegfû u. 2.) 
8 nap 7 éjszakás kirándulást szervez Zalakarosrsa 2007. október 4-11-ig.
Részvételi díj 20.000 Ft reggelivel és vacsorával.
Novemberben 4 napos  kirándulást szervez Debrecentõl 25 km-re Pocsajon, 
disznóvágással egybekötve.  Szállás díj 2000 Ft/nap.
Szilveszter: december 29-2008. január 1-ig.
4 nap Hajdúszoboszló vagy Bükfürdõ

Gyarmati Miklós  Telefon: 320-740

N Á L U N K  T Ö R T É N T

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

A tanév végén iskolánkban meghir-
dettük a használt tankönyvek vissza-
vételét. Minden jó állapotban lévõ
tankönyvet 100 forintért vett meg az
iskola. Többségében hetedik osztá-
lyos tankönyveket hoztak a gyere-
kek. Az augusztusi tankönyváru-
sításnál lehetõség lesz használt
tankönyvek vételére. Az iskola ajta-
jára ki lesz függesztve, hogy milyen
használt tankönyveket lehet venni,
illetve az árusítás pontos idõpontja.
Csak tankönyveket lehet venni, és
csak a felsõ tagozatra vonatkozik.
Az elkövetkezõ tanévben is szeret-
nénk folytatni a használt tankönyvek
gyûjtését, kérjük a szülõket, segítsék
a munkánkat.

Köszönettel:

Kalináné Dobos Ágota
tankönyvfelelõs

F A R A G O T T  K I Á L L Í T Á S

2007. július 10-én egy kellemes mûsorral
nyílt meg Bognár István fafaragó és
lánya, Pákozdiné Bognár Anna virágkötõ
közös kiállítása a Vargha Gyula Könyvtár
Galériájában. A megnyitó mûsorban
elsõként Bognár István unokái adtak elõ
részleteket Merczel Erzsébet írásaiból.
Verset mondott Pákozdi Rebeka, Pákozdi
Sára, Bognár Emese és Bognár Imola. 
Következõ mûsorszámként Wass Albert
"A csodaszarvas" címû versébõl adott elõ
részleteket Monostori Vanessa és
Monostori Cintia. Ezt követõen a Tudó
Emberek iskolájából az "Igric" regös
együttes adott elõ mûsort sámándobok
kíséretében, amit a büféasztal mellett is
folytattak.
N. Kékedy Ibolya, a Merczel Erzsébet
Alapítvány Kuratóriumának elnöke meg-
köszönte a résztvevõknek az elõadást,
köszöntötte Kissné Szabó Katalint, váro-
sunk polgármesterét, majd felkérte Dr.
Szászik Károlyt, Péteri község pol-

gármesterét, hogy nyissa meg a kiállítást. 
A család régi barátjaként érdekes emlékekkel fûszerezte vidám hangulatú megnyitóját.
Bognár István igazán hangulatos kiállítását lánya, Anna szebbnél szebb virág-, és tex-
tilkompozíciói tettek még látványosabbá. Az országban számos helyen találkozhatunk
fafaragónk mutatós munkáival, fõként a Káli medence településein, de Péteriben és
Erdélyben is látható egy-egy alkotása. Elhozta magával több "gyökérmanóját", tar-
solylemez faragásait, de lenyûgözõ a faodvasító hangyák által megmunkált, majd álta-
la "befejezett" gyökér-favirágja. Meglepetést okozott egy gyönyörûen kidolgozott
faragott szekrény, melyen kedvelt motívumait, a tölgyfaleveleket láthatjuk, hogy csak
néhány alkotást említsünk.
Sok mûvén látszik, hogy a fát úgy
használja fel, ahogy a természet a kezébe
adta, így megõrzi eredeti, természetes jel-
legét, része marad a természetnek abból
kiszakítva is.
Mindkét kiállító a természet tisztelõje,
otthonukban is harmóniában élnek a
környezetükkel és az egész családjuk
tudatos környezetvédõ. Tudják, ha nem
fordítunk kellõ figyelmet a természetre, az
elõbb-utóbb megbosszulja magát. 
Bognár István életútjáról, mûvészetérõl
Laza István írt cikket az Üllõi Mecénás
újság 2. számában, amely megtalálható a
honlapunkon /www.ulloimecenas.hu/ is.
Szeretettel és szívesen ajánlom minden-
kinek a kiállítás megtekintését, amely
2007. július 10-tõl augusztus 7-ig tart
nyitva.

Tömöryné Varga Judit  

A gyerekek örömére köztünk nyaralt két
unokával Magdi mama, õ lett a gyerekek
Tyúkanyója. Esténként összeszedte õket
és lámpás õrjáratra indultak a tábor és a
strand területén, tücsköt-bogarat-békát
keresve. A pancsolót körülülték a gye-
rekek és mondókáztak, énekeltek.
Köszönjük Tyúkanyó! 
Három kisgyermeknek a szülinapja volt
ezen a héten, tizenkét torta díszelgett az
asztalon, hogy jusson kicsinek, nagynak
egyaránt. A buli sem maradhatott el, ki-
csik-nagyok együtt limbo-hintóztak, twisz-
teltek. Az egészet összevetve nagyon jól
éreztük magunkat kicsi-nagy, öreg-fiatal.
Sajnálhatja az, aki nem tudott eljönni. Ez
mind nem jöhetett volna létre, ha a
Fazekas család nem szívvel-lélekkel vé-
gezné azt, amit az egyesületért tesz.
Sokan nem is gondolják, hogy milyen sok
elõkészületbe telik ennyi ember nyaral-
tatása; hetekbe telik megszervezni,
kigazdálkodni, elintézni. Aztán az étel-
ital beszerzés, a kellékek leszállítása és
másról ne is beszéljünk. 
Köszönjük szépen, reméljük jövõre is
ilyen jól érezhetjük magunkat!!

"SZEMÜNK FÉNYE" NÜE 
Szöcske Tábor Lakói

N Á L U N K  T Ö R T É N T

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; Csüt . : 1/211-18- ig ; Pénteken: 8-16- ig ; Szomb. : 8-12- ig ; Vasárnap: zár va



MIRABELL
TÁNCKLUB

az Üllõi Közösségi Házban.
A tanfolyamok heti 2x1

órában folynak, szeptem-
bertõl június közepéig. A
Tánciskolában 4-6 éves

korban klasszikus balettet
és mûvészi tornát, 7 éves
kortól jazztáncot, discót és

hip-hopot tanítunk.
Koreográfus és mûvészeti

vezetõ: János Rita – nívódí-
jas moderntánc pedagógus.

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

30, 40, 50%-os
árengedménnyel
új, leértékelt mûszaki cikkek:

TV, házimozi, stb.,
háztartási gépek:

mosógép, mosogatógép, hûtõk,
TV, video, Hi-Fi szerviz

Jakobicz Ferenc
híradástechnikai mûszerész

Üllõ, Nyárfa u. 2.

Tel.: 06 29 321-107
Mobil: 06 20 968-2925

Smile Média
Reklámügynökség 

marketingeseket és 

hirdetésszervezõket keres.

Érdeklõdni: Üllõ Petõfi S. u 36

szám alatti irodában 

vagy a 06-30/635-3634 

számon.

UTÁNFUTÓ- ÉS
BETONKEVERÕ KÖLCSÖNZÕ

Árvácska u. 1.
www.utanfutoberles.atw.hu 

Nyitva: 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.
Az utánfutókkal fuvarozást, 

költöztetést vállalok!

MASSZÁZS
CSONTKOVÁCSOLÁS

Nyak, hát, derék, lumbágó,
gerincsérv, térd, lúdtalp stb.

kezelése.

Orvosi rendelõ:
K-Cs 14-tõl

Többi nap: Üllõ, Ecseri u. 3.
T: 06 30 952-4875

06 29 323-465

Hera László okl.
manual-terapeuta

VILLANYSZERELÉS

Bereczky Kálmán
Regisztrált villanyszerelõ

Üllõ, Május 1. utca 41/a.

Tel.: 06/29-322-562 
(este 8 után)

Mobil: 06/20-386-04-64

Teljeskörû villanyszerelési
munkák, valamint
ELMÛ és ÉMÁSZ

területeken fogyasztás-
mérõhelyek

szerelése, ügyintézése.

ÁLLÁSHIRDETÉS
International sales company with sub-

sidiary in Hungary (Alsónémedi) is
looking for a financial assistant:

- with good english knowledge
- experience welcome,
- experience in working 

in SAP welcome,

for basic accounting and administrative
tasks, keeping contact with HQ 

(in english) and supporting outsource
Accounting company in Hungary.

Begginers are also welcome. 

aureta@aureta.com



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!

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

péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

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

eg
y 
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õ

l}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám: 
503/0804

Kéthónapos lekötés már NÁLUNK is!
Futamidõ: 2 hónap
Kamat: fix 8,38% EBKM: 8,50%
Elhelyezhetõ minimum összeg: 100.000,- Ft.
Egyéb feltételek: Az akcióban 2 hónapra, fix kamatozással, folyamatos (kamat nélküli vagy kamattal növelt) lekötéssel lehet
betétet elhelyezni abban az esetben, ha Ön a 2007. július 16. napján forintszámláin nyilvántartott megtakarításainak összegét
minimum 100 ezer Ft-tal növeli. Az akciós lekötött betétek a 2 hónapos futamidõ lejáratát követõen a mindenkor hatályos
Hirdetményben közzétett 2 hónapos nem akciós lekötés feltételeinek megfelelõen kamatozik tovább. Ebbe a termékbe egy
ügyfél által maximálisan 100.000.000,- forint helyezhetõ el. Az akció idõtartama: 2007. augusztus 1.-tõl visszavonásig

Mi 11%-ot* adunk érte!
Helyezze pénzét Kombinált Megtakarításba!
Futamidõ: 3 hónap
Kamat: fix, 11%*
Elhelyezhetõ minimum összeg: 100.000,- Ft, mely tízezres címletekkel növelhetõ.
A termék összetétele: Az Ön által elhelyezett pénz 50%-a bankbetétbe, 50%-a Takarék Állampapír Alapba kerül.
Az akció idõtartama: 2007. augusztus 6. és szeptember 30. között. 
*Kombinált Megtakarítás esetén az éves 11% kamat a Megtakarításon belüli betéti részre vonatkozik. EBKM: 11,00%

Van már Takarék Számlabetétje?
Futamidõ: 3 hónap
Kamat: változó, 7,5% EBKM: 7,69%
Elhelyezhetõ minimum összeg: már 10.000,- Ft-tól.
Az akció idõtartama: 2007. augusztus 6. és szeptember 30. között. 

Részletek a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségeiben.
Elérhetõségek a www.monor.tksz.hu-n



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

T Û Z O L T Ó  V I A D A L  Ü L L Õ N
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TÛZOLTÓ VIADAL ÜLLÕN

Országos jelentõségû rendezvény a 
Dóra-majorban

Ezúton fejezzük ki elismerésünket az
Üllõi Tûzoltó Egyesületnek az Üllõn har-
madik alkalommal megrendezett, orszá-
gos viszonylatban is kiemelkedõ jelen-
tõségû rendezvény megszervezéséért és
lebonyolításáért. Hevesi Antal elnök,
Gáncsos László parancsnok és az
egyesület minden egyes tagja hozzáértõ
és odaadó munkájának eredményeképpen
minden eddiginél többen vettek részt a
különbözõ kategóriájú egységek tûzoltói
a magas szakmai igényeknek is meg-
felelõ viadalon.
Örülhetünk, hogy városunkban mûködik
ez az életünket és javainkat védelmezõ
közösség, amely segítõ szándékkal,
önzetlenül, lelkesedéssel végzi önként
vállalt munkáját, a sok esetben veszélyes
feladatokat, és a mostanihoz hasonló
nagyszabású rendezvények meg-
valósítására is képes. Büszkék vagyunk
rájuk, és köszönjük, hogy a Tûzoltó
Viadal megszervezésével Üllõ város jó
hírét is terjesztették!

Laza István, a Rendvédelmi és Ügyrendi
Bizottság elnöke

A VIADALRÓL

2007. június 29-én, 30-án került megren-
dezésre a III. Nemzetközi Üllõ - Dóra-
majori Tûzoltó Viadal 33 csapat rész-
vételével.
A Viadal, jellegét tekintve egyedülálló
más tûzoltó versenyekhez képest. Egye-
dülállóságát jellemzi, hogy az Üllõi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a Monori
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
szervezésében 2 évente kerül megren-
dezésre.
A Viadalon hivatásos önkormányzati-,
önkéntes-, létesítményi tûzoltóságok és
önkéntes tûzoltó egyesületek vettek részt.
A Szlovákiából és Németországból is
érkezett nõi és férfi csapatoknak ugyana-
zokat a nem egyszerû, életszerû akadá-
lyokat kellett leküzdeniük.
A Viadal megszervezéséhez anyagi
támogatást sem a központi, sem az önkor-
mányzati költségvetésbõl a szervezõk
nem kapnak, az kizárólag támogatók

segítségével jön létre.
A csapatok rendkívül jól érzik magukat,
melyet bizonyít, hogy a 2005-ös Via-
dalon 26 csapat, a 2007-es Viadalon 33
csapat vett részt.
A program pénteken a gépjármûfecs-
kendõk látványos felvonulásával kezdõ-
dött. A gépjármûfecskendõkön utaztak a
résztvevõ csapatok tagjai és mindazok,
akik felfértek rá. Cél: a Dóra-majori
lovaspálya, a Viadal helyszíne volt.
A felvonulást Pánd Ö.T.E. 40 éves

Csepel gépjármûfecskendõje vezette.
18:30-tól ismerkedési est kezdõdött a
sörsátorban, ahol az elsõ fellépõ a Flórián
Band, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság
rockzenekara volt.
20:00 órától a Baki-Várnai Duó gondos-
kodott a jó hangulatról.
23:00 órától tombolahúzásra került sor,
ahol a támogatók jóvoltából nagyon sok
értékes nyeremény talált gazdára.
Szombat reggel 6 órakor ébresztõ, majd
6:30-tól pályabejárás. 
A csapatok bevonulását követõen 8
órakor Kissné Szabó Katalin, Üllõ Város
Polgármestere köszöntötte a csapatokat
és a vendégeket. 
A Viadal 8:30-kor kezdõdött meg, és az
alábbi feladatokat kellett végrehajtani:
Szlalompálya, melyet nehezít, hogy a
gépjármûfecskendõknek vizesárokban
kellett teljesíteni a feladat egy részét,
próbára téve a gépkocsivezetõk fel-
készültségét.
Elsõ feladat: "Tömlõhíd leküzdése"

A versenyzõknek a felszereléseket, esz-
közöket a tömlõhídon keresztül kellett
bejuttatni a pályára. 
Második feladat: "Alapvezeték és sugár-
szerelés - célok lelövése mûködõ vízpaj-
zson keresztül"
A feladat végrehajtását nehezítette, hogy
a faállványról csak a 3 db zöld farönköt
kellett lelõni, a piros farönk leeséséért
hibapont járt.
Harmadik feladat: “Életmentés, mûszaki
mentés gépjármûbõl, sérült elszállítása.”

Negyedik feladat: “Sötét füstsátor
meglepetésekkel”
Mint minden feladatot, így ezt a feladatot
is a szervezõk a Dóra-majori adottsá-
gokat, körülményeket figyelembe véve,
az ott rendelkezésre álló eszközök fel-
használásával alakították ki.
Ötödik feladat: "Befutó"
A csapatok a gépjármûvezetõ kivételével
kiszálltak a gépjármûfecskendõbõl és kb.
50 m futást követõen az utolsó csapattag
a leütõgombbal megállította az idõmérõ
szerkezetet. A csapatok tisztelgéssel
jelezték a tribünön ülõ nézõknek a felada-
tok eredményes végrehajtását. 
Az eredményhirdetéskor a legboldogabb
csapat, a Kecskemét H.Ö.T. csapata volt,
aki második alkalommal, rendkívül jó
eredménnyel vihette haza az elsõ
helyezettnek járó kupát és a 150.000 Ft
értékû ajándéktárgyakat (Bm Heros Zrt.
felajánlása), illetve a Budapesti Tûzoltó-
szövetség által alapított Vándordíjat, és
más különdíjakat.
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Második helyezett: a Zuglói Tûzõrség
lett, akik egy serleget és 100.000 Ft
értékû ajándéktárgyakat vehettek át.
(Hesztia Kft. felajánlása)
Harmadik helyezett: a Kispesti Tûzõrség
lett, akik egy serleget és 75.000 Ft értékû
ajándéktárgyakat vehettek át (Ifex Kft.
felajánlása). Nagyon sok különdíj került
átadásra, melybõl kiemelném Walter-
shausen, Németországból érkezett csapa-
tának különdíját, Sárándi Tibor fes-
tõmûvész erre az alkalomra készített fest-
ményét. 
A különdíjakon kívül minden csapat, az
erre a Dóra-majori Viadalra készített
ajándéktárggyal távozhatott, melyet a
szervezõktõl vettek át. 
A látogatók a tûzoltó viadalon túlmenõen
rendkívül színes programokat láthattak. 

Bemutatót tartott:
– az OKF Központi Tûzoltózenekara
– a monori Hagyományõrzõ raj
– a Pannon Kutyás Kutató-Mentõ csapat
– Éles Bálint diákolimpiai íjász
– a pomázi gyermek- és ifjúsági tûzoltók
– a Budapesti Diáktûzoltók

A gyermekek szórakoztatásáról az Üllõi
Mecénás Klub, a kézmûves sátor, a
vízgépes játék, kvízjáték, az OKF
Kataszrófavédelmi csúszdás bemutató
busz gondoskodott.
Tûzvédelmi- és egyéb vállalkozók sátrak-
ban mutathatták be termékeiket, illetve
néhányan színvonalas bemutatót tartot-
tak.

Hevesi Antal
Üllõ Ö.T.E. elnök

2007. június 29-30.
III. Nemzetközi Üllõ-Dóra majori
Tûzoltó Viadal Támogatói

Auchan Magyarország Kft.
Belfor Hungária Kft.
BM Heros Javító, Gyártó, Szolgáltató és
Kereskedelmi. Zrt.
Boda Béla szódás
Botlik Béla autószerelõ
Budapesti Tûzoltó Szövetség
Csolnoki Szerelvénygyártó Kft.
Dunamenti Zrt.
Dóra major - Némedi István Igazgató és
munkatársai
Fire-Stop '97 Kft.
Flórián-Press Kiadó
Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
Gabi Könyv és Nyomtatványbolt
Gara György Nyomda
Genava Bt.
Gold Delikát Kft.
Gulyás Pál autószerelõ
Hesztia Kft.
Hondimpex Kft.
Horoszcoop Külkereskedelmi 
Képviseleti Kft.
IFEX Tûzvédelmi Kft.
Ilser Italgyártó Kft.
Korona-IKP Bt.
Kiss Attila Kincsem Pincészet
Konifo Kft.
Kö-Jó Kft.
Lantos István Autószerelõ
Magyar Tûzoltó Szövetség
Monori Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság

MSA-AUER Hungária
Biztonságtechnika Kft.
Nietsch Kft.
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság 
Repülõtéri Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pátria TV
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pest Megyei Tûzoltó Szövetség 
Pinta-Trucks Kft.
PIRO-VÉD Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.
Provident Pénzügyi Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Reflex Professzional Hangtechnikai Kft.
Safe Trade Kft.
Seres Tûzvédelmi Kft.
Tempo-Loki Kft.
Thermik Plusz Kft.
TOI-TOI Kft.
Tûzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók
Szövetsége
ÚJSZÁSZI Kft. 
Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub
Üllõ Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
Vasad Polgármesteri Hivatal
Vektor Mûszaki Fejlesztõ és Gyártó
Szövetkezet
VL Szivattyújavító Ipari Kereskedelmi
Szolgáltató Bt.
Williams TV
Z.G. Print Bt.

Köszönjük támogatásukat!
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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



OKÉV: 07-0311-03                      AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0572

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

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

Az Auchan Magyarország Kft. ÜLLÕI LOGISZTIKAI
KÖZPONTJÁBA 

az alábbi pozícióba keres munkatársat:

ÁRUELLENÕR 2 fõ
(Hivatkozási szám: PFÁE0219)

Feladatok:

– Az áruházaknak kiküldendõ áruk mennyiségi és minõségi 
ellenõrzése, a hibák dokumentálása 

– A  raklapok osztályozása minõség szerint
– Az áruházakba kimenõ kamionok plombálása és nyilván-

tartása
– A tranzit területen áthaladó termékek ellenõrzése

Elvárások a pályázókkal szemben:

Nyitott és jó kapcsolatteremtõ képesség
Alapszintû számítógép kezelõi ismeret ( Word, Excel)

Rugalmasság
Csapatjátékosság

Agilitás
Lehetõleg Üllõ, vagy Üllõ közeli lakhely

Kérjük, hogy pályázatát a hivatkozási szám feltüntetésével 
juttassa el az alábbi címre:

AUCHAN Magyarország Kft.,Toborzási osztály
2040 Budaörs, Sport u.2-4.

Fax: 23/888-746
E-mail: toborzas.kozpont@auchan.hu

- Légkondicionált kellemes környezettel
- Modern 4 sávos pályával
- Moonlight bowlinggal
- Bumperrel
- Bárunkban széles italválasztékkal
Várjuk kedves vendégeinket
Pályafoglalás: 06-30-356 4016,  06-29-320 557
Nyitva tartás:  h.-cs.: 16-01-ig, p.: 16-03-ig, 
sz.: 14-03-ig, v.: 14-01-ig

Üllõ, Ócsai út 7.


