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Kiskalendárium

Szeptember-Szent Mihály hava

Szeptember 8.

Kisasszony napja

Szûz Mária születésének napja. 

Már a 11. századtól számon tartják

Kisasszony napját. Az egész ma-

gyar nyelvterületen kedvelt 

búcsúnap.

Szeptember 12.

Mária napja.

Szûz Mária neve napja.

Szeptember 29.

Szent Mihály napja

E nappal megkezdõdik az ún. 

kisfarsang ideje.

A gazdasági év fordulója is.

Idõjárásjóslás a közelgõ télre:

"Ha Szent Mihály lova deres,

Behozza a telet."
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K I T Ü N T E T É S E K

Augusztus 20-i kitüntetettek

Üllõ Város Díszpolgára: 
Vasadi István

Üllõ Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete megbecsülése és tisztelete jeléül
Vasadi István részére, kimagasló
tevékenységéért "Üllõ Város Díszpol-
gára" posztumusz kitüntetõ címet, pecsét-
gyûrût és tûzzománc kivitelû címert
adományoz.
Vasadi István településünk 2006-ban
elhunyt polgármestere 1994. óta aktív
közérdekû tevékenységet folytatott.
Örömmel vállalta el 1994-ben képviselõi
megbízatását, majd 1995-1998. között
alpolgármesterként, 1998-2006. között,
pedig polgármesterként tevékenykedett. 
E munkát igazi kihívásnak tekintette, tel-
jes odaadással tevékenykedett. Mindenütt
ott volt, mindenkirõl tudott és mindenki-
hez volt néhány kedves szava, amitõl jobb
kedve lett a megszólítottnak és neki is. 
Az idõsek, elesettek támasza, vigasztaló-
ja volt. Feleségével együtt sokat volt a
nyugdíjasok között is, akik érezhették a
feléjük irányuló megértést, türelmet és
együttérzést. 
A város intézményeinek gondjait is
szívén viselte, örömmel támogatott min-
den fejlesztést, új ötletet. 
Az önkormányzat dolgozóival, az
intézmények vezetõivel szintén jó kap-
csolat kialakítására törekedett. Széles-
körû együttmûködéssel próbálta meg
elérni a kitûzött célokat, melyek a mai
napig közösségünk fejlõdését szolgálják. 
Talán túl sok volt a teher, túl nagy volt a
hajsza, de ez volt az élete! Örömmel
töltötte be mindennapjait, hogy végezheti
munkáját. S mindemellett családjának is
sok idõt szentelt. Példaértékû család-
szeretete minta lehet mindenki számára.

Pro Urbe díjazott:
Merczel Erzsébet

Városunk érdekében kifejtett, maradandó
értékû tevékenységéért Üllõ Város Önko-
rmányzata Merczel Erzsébet részére "Pro
Urbe" posztumusz kitüntetõ díjat, pecsét-
gyûrût és tûzzománc kivitelû címert
adományoz.
Merczel Erzsébet az Üllõi Mecénás
Mûvészeti Klub alapítója és elnöke volt.
1997. óta élt Üllõn. Legnagyobb, és egy-

ben utolsó alkotása a Rákóczi Oratórium.
Hitvallása volt, hogy az ember a tehet-
ségét azért kapja a Teremtõtõl, hogy azt
minden körülmények között kifejlessze,
egyre magasabb szintre emelje, és alkotá-
saival szûkebb, tágabb környezetére
olyan hatással legyen, ami nemcsak
számára, hanem környezete számára is
örömet, szépséget, szellemi többletet
jelent. Az az ember, aki nem használja ki
adottságát, véka alá rejti tehetségét, bûnt
követ el nemcsak önmaga, hanem

szerettei, és embertár-
sai ellen is. 
A mûvészetért és a kultúráért dolgozott.
Élete szerény volt, de tettei naggyá tették. 
Õ tudta, hogy a tárgyi javaknál sokkal
fontosabb az ember szellemi értéke. A
sors számtalanszor próbára tette, de
mindig optimistán nézett a holnap felé.
Saját élete mindig másodlagos volt
számára. Kutyák, macskák tették teljessé
szerény kis életét. 
Mindig sietett, de sosem az önös cél
vezérelte, hanem akár az Alapítvány,
akár a Mecénás Klub, vagy szeretett
állatai körüli feladatok. Aki ismerte,
mindig úgy emlékszik vissza az õ
Bözséjére, hogy felül megpakolt kerék-
párjára és integetve elindul.
Most, hogy már az égi kerékpárutakat
járja, mindenkiben, aki szerette mély fáj-
dalom és üresség maradt.
Végezetül engedjék meg, hogy idézzek
Erzsébet "Lélektõl lélekig… Városom-
nak" címû írásából:

“
Mindenkinek, akit ölelõ karjaidban tar-

tasz, mindenkinek tudni kell, megsze-
rezni és átadni a jövõbe vetett hitet, a
tudást, a reményt, a szeretetet, átadni a
jót, az emberséget, hogy holnaptól szebb
és jobb legyen a világ. Ez legyen szá-
munkra a végrendelet, a nagy testamen-
tum, aminek betartására létezésünk
kötelez.”

Üllõ Város Szolgálatáért díjat kapja:
Fazekas Istvánné 

Településünk fejlõdése, az intézmények
mûködése, a lakosság ellátása érdekében
végzett szakmai munkája megbecsülé-
seként Üllõ Város Önkormányzata idén
Fazekas Istvánné részére adományozta

az Üllõ Város Szolgálatáért díjat.
Példamutató tevékenységét röviden

ismertetve, a következõket fontos
kiemelni:
Editke a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnökségi tagja, vala-
mint tíz éve az Üllõi "Szemünk Fénye"
Egyesület elnöke. Vezetése alatt szer-

vezete kimagasló munkát végez, évente
regionális családi és ifjúsági találkozókat,
táborokat szerveznek az önkormányzattal
közösen. Szakköröket, kézmûves foglal-
kozásokat, játszóházakat vezetnek a helyi
ifjúság részére. Két éve létrehozták az
egyesületükön belül az ifjúsági csoportot. 
A helyi önkormányzat külsõs tagjaként
részt vesz a szociális bizottság munká-
jában, ezzel is segítve a nehéz helyzetbe
került családokat. Elnöke a helyi iskola
szülõi munkaközösségének. 
Férjével négy gyermekük mellett  helyet-
tes szülõként mindig van náluk 3-4
gyerek, akiket istápolnak, segítenek. 
Mindezek mellett az ünnepségek (aug.
20., gyermeknap, május 1., Farsang,
Karácsony) megszervezésében is fárad-
hatatlanul közremûködik, különös tekin-
tettel a több gyermekes családokra és a
szerény körülmények között élõ gyer-
mekekre.
Edit a képzéseken szerzett tudását és
vezetési gyakorlatát a helyi Civil
Kerekasztal létrehozásában is kamatoz-
tatja. 

Polgármesteri Hivatal
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amely méltó helye lett e szép alkotásnak.
Az ünnepi mûsort a Mecénás Mûvészeti Klub szolgáltatta,   az ünnepi beszédet
Bácskai József  alpolgármester mondta.  A rövid kis mûsort követõen sikerült

pár szót váltanom a szobor alkotójával, Czibor Éva szobrászmûvésszel. A
mûvésznõ elmondta, hogy a Színmûvészeti Fõiskolán végzett, és Kõ Pál volt a
mestere.  Már tíz köztéri munkája van országszerte és egy Ausztriában. Kõvel
szeret dolgozni, de most üveggel kísérletezik.  
A szoboravatást követõ rövid szünet után, munkakutya bemutatót láthattunk,
majd a sportcsarnokban gyerekek játékos vetélkedõje vette kezdetét.  Ezután, a

Képviselõk – Üllõi Öregfiúk csapatának labdarúgó-mérkõzése
következett. A végeredmény (0:9) arról gyõzött meg minket,
hogy  a képviselõket nem a foci tudásuk alapján választottuk,
jóllehet, nem is ott kell helytállniuk! 

Közben a sportcsarnok elõterében ping-pong és csocsó
lehetõség várta a vendégeket, a kinti  színpadon – a
fiatalok nagy örömére –  amatõr kemény rock-

zenekarok váltották egymást. Délután 5 csapat
részvételével  a "Nyitott kapuk vándorkupa"

labdarúgó torna  a következõ eredménnyel
zárult: elsõ helyen végzett – és a kupát elvi-
hette – a B52 csapata. A döntõn nagy
küzdelemben alul maradt – és így a második

Részletek a Polgármester Asszony 
Augusztus 20-i ünnepi beszédébõl

Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat
ezen a szép napon és köszönöm, hogy
jelenlétükkel megtisztelték az ünnepün-
ket.

Azért jöttünk ma össze, hogy megem-
lékezzünk történelmünk leg-
jelentõsebb állomásáról,
megemlékezzünk államala-
pító királyunkról, Szent
Istvánról: a kenyérszentelés
szép szokásával pedig a min-
dennapi kenyerünkért is hálát
adjunk. Engedjék meg, hogy
II. János Pál pápa szavait
idézzem, aki elsõ látoga-
tásakor ezt mondta: Ti Euró-
pa közepén éltek, különbözõ
népektõl és nemzetektõl kö-
rülvéve. Csak akkor lesz bol-
dog és biztonságos a hazátok,
ha nagylelkûen a közös eu-
rópai ház építésén fáradoztok, a nyi-
tottság a szolidaritás és az együttmûködés
szellemében.

Tisztelt Polgártársak! 
Hölgyeim és Uraim!

Szent Istvánt is hite és meggyõzõdése
vezette, amikor alig húszévesen trónra

ült, és hozzálátott nagy mûvéhez. Ahhoz,
hogy a magyar törzsekbõl álló szövet-
séget megerõsítse és erõs, gyarapodó, az
egész Kárpát-medencét a befolyása alá
vonó királysággá szervezze. A hite és
meggyõzõdése vezette, az, hogy Árpád
vezér leszármazottjaként örökséget
kapott, amelyért felelõsséggel tartozik:
felelõssége megõrizni és gyarapítani,

miként felelõssége népét megvédeni és
boldogulását segíteni.

Amikor azután 1000 éve a kereszténység
felvételével, a letelepedéssel, s az állama-
lapítással eldõlt, hogy innen soha többet
nem kell továbbmenniük, elõdeink bele-
foghattak állandó otthonuk felépítésébe.
A Szent Király mûvének legnagyobb

eredménye éppen ez, hogy hazánk
számára kijelölte az új, európai életet, s
ezzel véget vetett a hosszú vándorlás lét-
bizonytalanságának. 

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Lángelmék azok - írja Széchenyi István 
akik a népek szokásaiban, eszméiben,
meggyõzõdésükben, életmódjukban vagy
ízlésükben valami nagy átalakulást idéz-
tek elõ!
Szent István ilyen lángelme volt!

Tisztelt Honfitársaim!

Gondoljunk ma az államalapító Szent
Istvánra, a magyarság királyára, aki a
történelem összefüggéseinek, a fejlõdés
törvényének felismerésével évezredeken
át fennálló mûvet alkotott, és akinek az
alábbi Intelmei is idõtállóak, örök ér-
vényûek:

“Élnünk igazságban,
békében, örömben kell,
nem egymás ellen, hanem együtt,
egymással, egymásért
ebben a hazában:
magyarként!!”

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.

Kissné Szabó Katalin

C S A L Á D I  H É T V É G E

Augusztus 19-én 10 órától családi
vasárnap vette kezdetét a Városi
Sportcsarnoknál. Folyamatosan
érkeztek az érdeklõdõk, 11 órára
már szép számmal összegyûltünk a
szökõkút átadó ünnepségre. 

Ezt a szökõkutat az
elõzõ testület álmodta

meg. Most, hogy a
sportcsarnok felépült,
adottá vált egy szép
csendes füves tér,

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

www.kabor.hu weboldalon
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Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!

Lapzárta: minden hónap utolsó napján!

helyet szerezte meg az R1 csapata. A dobogó harmadik fokára
a FIKSZ csapata állhatott. 
Akik megéheztek, megkóstolhatták a helyben fõtt birka-, és
csirkepörköltet. Egész napos büfé, ingyenes egészségügyi
szûrés, rally autó bemutató,  és nemes borok kóstolója várta az
érdeklõdõket. Este kertmozi zárta a rendezvényt egy meglepetés
filmmel.
Reméljük, hogy jövõre újra megrendezésre kerül a Családi
hétvége!

A U G U S Z T U S  2 0 .
Az emberek már megszokták,  ha nem lenne megtartva, akkor
hiányolnák az  egész napos Templom téri  augusztus 20-i  ren-
dezvényt, Szent István, az államalapítás és a kenyér ünnepét. 
A programok 10 órától kezdõdtek a  Hivatal udvarában felállí-
tott kiállítással, amit a Mecénás Mûvészeti Klub, valamint a
Monor és Környéke Alapítvány tagjai szerveztek. Kovács
István alpolgármester mondta  a megnyitó beszédet. A Mecé-

nások egy röpke kis
mûsorral kedvesked-
tek a 75 év feletti
nyugdíjasoknak, akik
52-en voltak.
10:30-tól lovas felvo-
nulás, pónifogat-ko-
csikázás várta az
érdeklõdõket.
11 órakor beindult a
fõtéren felállított szín-
pad is, ahol egy igen jó
hangulatú pantomim
elõadást láthatott a
közönség Gabriel
GABRO (Dvorák
Gábor) jóvoltából. A
mûvész kérdésemre

elmondta, hogy 1976-78-ban a budapesti Thália Színházban
szerezte meg kezdeti színházi tapasztalatait,  és 1982 óta
hivatásos pantomimmûvész.  Fellépésein saját mûsorszá-
maival szokta szórakoztatni a közönséget, mely a nézõk
bevonásával történik, ami most sem maradhatott el.      
Nem is gondolnánk, hogy egy pantomim elõadás
milyen fizikai megterheléssel jár, egy fellépés 6
km-es gyalogtúrának felel meg (olyan mintha
átgyalogolnánk Üllõrõl Vecsésre).  
Az elõadás után kígyó-show és lufi fújás vette
kezdetét. 
14 órától a Kongó-Bongó együttes zenélt, a
vezetõjükkel már az újságunk 6-7. számában
készítettem interjút. Istók Csenge tréfás
meséket adott elõ, majd bûvész szórakoz-
tatta a  közönséget. Utána a szépségé lett a
fõszerep, mert szép lányok, szép esküvõi
ruhákat mutattak be egy helyi vállalkozó jóvoltából.
Azután ismert slágerek csendültek fel a Harmónia
Zeneiskola elõadásában.  A jó hangulatú zene után
következett az ünnepi mûsor, melyen kiosztásra kerültek

a Képviselõ-testület által adományozott díjak. 
A mûsorban részletek hangzottak el a Merczel Erzsébet által írt
Rákóczi  Oratóriumból,  Garay János: Árpádok c. mûvébõl.
Ünnepi beszédet
mondott  Kissné
Szabó Katalin pol-
gármester. A meg-
szentelt kenyeret
Szabó Lászlóné,
Márta néni szegte
meg.
A  mûsor után so-
kan az eget kém-
lelték és láthatták azt, amire senki sem vágyott, hogy közeledik
egy  fekete felhõ. Ezt megelõzve lépett a színpadra az este sztár-
vendége: Gáspár Laci (Megasztár I. legjobb férfi hangja és a
2005. év legjobb férfi elõadója.) A félórás koncert után, a
rajongók rohamozták meg Lacit, autogramokért. Ekkorra már
eleredt az esõ, így a Tombolasorsolással sietni kellet. Igen jó
ajándékok találtak gazdára.  
Az egyre erõsödõ zivatar elõl mindenki bemenekült a
legközelebbi fedett helyre, a sörsátorba. Sokan hazaindultak,
ám akik maradtak, azok egy szép tûzijátékban gyönyörködhet-
tek. Az idõjárás miatt  a Sörsátorban kapott helyet  az ASTERIX
LIVE MUSIC BAND zenekar, akik az utcabálra igen jó, vál-
tozatos zenét szolgáltattak.
Az egész napos rendezvényen büfék, ugrálóvár, és kis búcsú
szórakoztatta a kilátogatókat.
Végül  Erdei Virággal és Kovács Viktorral a rendezvény kon-
feranszié kettõsével váltottam néhány szót. 
– Miért pont titeket kértek fel a mûsor levezénylésére?
E. Virág - a polgármester asszony gyakori közszereplõ volt már
a megválasztása elõtt is, sokszor találkoztunk és azzal érvelt,
hogy neki ilyen fiatalokra van szüksége. 
K. Viktor - a helyi Plusz 29 tv-nél gyakornokoskodom, mint
riporter és ott figyeltek fel rám és már a 20-át megelõzve a
Sportcsarnok átadó ünnepséget is én vezettem le. 

Így együtt most dolgoztunk elõször,  de már régrõl ismer-
jük egymást.
– Hogyan készültetek erre az egész napra?

E. Virág - Lelkesen nézegettem a forgatókönyvet, még át
is írtam az ünnepség elõtt, hogy minden kerek legyen,

meg hát ugye nõhöz méltóan el kellet mennem
vásárolni, mert nem mindegy miben állok ki
Viktor mellé a színpadra. 
K. Viktor - Legjobb ruha az esküvõi volt, a
helyszínen imitáltunk egy esküvõi fotózást, ha

papíron nem is, de elméletben házasok vagyunk.
– Melyik mûsorszám tetszett nektek?
E. Virág - határozottan a kígyó-show, egy rész mikor
Viktor nyakában landolt a kígyó, de én sem úsztam
meg, nekem is a nyakamba tették a 30 kg-os tigrispi-

tont. 

Jónás Csaba
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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

A Képviselõ-testület augusztus 23-i
ülésén hozott közérdeklõdésre számot
tartó határozatai

Üllõ Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete

– módosította a Harmónia Zeneiskolában
fizetendõ térítési díjakról és azok
beszedési módjáról szóló többször mó-
dosított 23/1996./XII.21./Ö.K. ren-
deletét. A módosítás a térítési díjakat
érintette, amelyek az infláció mértéké-
vel emelkedtek meg.

– elviekben támogatta az Üllõi Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete és a Civil
Kht. földterület biztosítására (oktatási
központ stb. építése céljára) irányuló
kérését. A helyszín és a jogi konstruk-
ció kidolgozására vonatkozó alterna-
tívákat a  következõ ülésre ki kell dol-
gozni. 

– közös megegyezéssel megszüntette
Háda Attila pályázatíróval december
31-ig érvényes szerzõdését, de Háda
Attila az elnyert Baross utcai pályázatot
a monitoring tevékenységgel bezárólag
– külön díjazás nélkül – végig kíséri, az
e tárgykörben szükséges intézkedéseket
megteszi.

– megbízási szerzõdést kötésérõl határo-
zott a Magyar Pályázatkészítõ Irodával
2007. szeptember 1-tõl 2007. december
31-ig tartó idõtartamra. Az Iroda fela-
data a szerzõdés szerint a pályázatok
figyelése, azok menedzselése valamint
pályázatok elõkészítése, elkészítése és
a velük kapcsolatos monitoring tevé-
kenység.

– több kérdésben döntött az Üllõi
Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi
Kft mûködésével kapcsolatban:

• Megbízta Vida Bernadettet a kft. ügy-
vezetõ igazgatói tisztségének ellátásá-
val 2007. szeptember 1-tõl 2008. szep-
tember 1-ig tartó idõszakra.

• Megbízta id. Jónás József képviselõt a
kft. Felügyelõ Bizottsága elnöki tiszt-
ségének betöltésével – Nagy Sándor
képviselõ elnöki tisztségrõl történõ
lemondására tekintettel 

• kinyílvánította, hogy a továbbiakban

– takarékossági okból – nem alkalmaz
könyvvizsgálót a Kft.-nél 

• a Kft. tevékenységi körét bõvítette
"nem bolti kiskereskedelem" tevékeny-
ségi körrel

• a Kft törzstõkéjét 3 m Ft-tal megemelte
a költségvetés tartalékkerete terhére 

• elviekben támogatta a  Kft.  – szelektív
hulladékgyûjtõ udvar és komposztáló
telep létesítéséhez szükséges – terüle-
tigényét azzal, hogy  a lehetséges
hasznosítási alternatívákat ki kell kidol-
gozni

– a Képviselõ-testület jóváhagyta a
Humán Szolgáltató Központ és a
részben önállóan gazdálkodó szervek
között – a 217/1998. (XII.30.) sz.
Korm. rendeletben foglaltak szerint –
létrejött megállapodásokat.

– tudomásul vette Farkas Vajk külsõs
bizottsági tag bejelentését, miszerint a
Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság
munkájában 2007. 09. 11. és 2008. 08.
30. között – tanulmányainak külföldön
történõ folytatása miatt – nem tud részt
venni és erre az idõre lemond tisztelet-
díjáról. 

– megtárgyalta a Városi Honlap mûkö-
désével ill. üzemeltetésével kapcsolatos
képviselõi beadványt, és támogatta a
Polgármesteri Hivatal munkáját a hon-
lap mûködtetésével kapcsolatban.

– döntött  a Szabó és Fia Építõipari Kft-
vel,  a Pesti út 41.sz. alatti lakásra
kötött bérleti szerzõdés közös mege-
gyezéssel történõ megszüntetésérõl.  A
Kft. által az  épület felújítására költött ,
a bérlõ számára eddig meg nem térült
összegbõl az önkormányzat 
1.706.000.-Ft-ot ez év szeptember
végéig, 1.635.133.-Ft-ot pedig a 2008.
évi költségvetés terhére, március 31-ig
fizet ki a Kft. részére.

– módosította a PANNON GSM Táv-
közlési Rt. és az Önkormányzat között
– az Üllõ külterület 0143/42 hrsz.-ú
ingatlanból 290,4 m2 területû föld-
területre vonatkozó - 1996. szeptember
1-én létrejött bérleti szerzõdés 2./ pont-
jának futamidõre és bérleti díjra
vonatkozó részét.  E szerint a bérlet
2021. december 31-ig szól, a bérleti díj

pedig 40.000,- Ft/hó.
– támogatta Vecsés Város Önkormányza-

tát, hogy Vecsés közigazgatási terüle-
tén közjegyzõi irodát alakítsanak ki.

– nem támogatta  a BIOFREND Kft.
ajánlatát, amelyben javasolták mágne-
ses szénhidrogén gyûrûk felszerelését
az intézményekben lévõ kazánokra, de
energiatakarékossági szempontokat
szem elõtt tartva kezdeményezték prog-
ramozható termosztát beépítési lehe-
tõségének vizsgálatát.  

– elfogadta a Numb-Air-One Bt. bruttó
163.188.-Ft-os árajánlatát a polgármes-
teri hivatal szerver szobájában klíma-
berendezés felszerelésére, a gépekhez
szükséges egyenletes hõmérséklet
fenntartása érdekében. Az összeget a
költségvetés általános tartalékának ter-
hére biztosította.

– jóváhagyta a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.-vel megkötött
együttmûködési szerzõdést.

Összeállította: Vargáné H. Ágnes

A Képviselõ-testület a 2007. évi IV.
negyedév testületi ülésnapjai:

2007. szeptember 13.
2007. október 11.
2007. november 15.
2007. december 13.

A közmeghallgatás idõpontja: 2007. 09.
28. péntek 18 óra
Helye: Üllõ Város Sportcsarnok

Napirendjei:
1. SPAR logisztikai központ
2. SIMEX-BAU Kft. által sportpálya
építés
3. Közérdekû javaslatok, kérdések

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS

Kondás Imre a IV. számú választói
körzet megválasztott képviselõje a
fogadó óráit ezután minden hónap
második keddjén (legközelebb
szeptember 11-én) 17 órától tartja a
Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Tisztelettel várom választóimat,
Üllõ város polgárait.

Kondás Imre 
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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 neve-
sített, felelõsen írottakat.

Végre elkészült a Sportcsarnok 
(2. rész)

A Képviselõ-testület 2004. május 27-
én elfogadta az összevont bizottságok
javaslatát és a SIMEX-BAU Kft.
pályázatát fogadta el. Egyben felkérte
az ad-hoc bizottságot, hogy a megál-
lapodás szövegét készítse elõ a soron
következõ testületi ülésre. (Meg-
jegyzés: én személyesen is sajnálom,
hogy a helyi vállalkozó DRÁVAMAN
Kft. pályázata második alkalommal
sem tudott nyertes pozícióba kerülni.
Tudomásul kell venni, hogy a bizottsá-
gok és a Képviselõ-testület nagy több-
séggel szavazott a másik befektetõre.)

Az Együttmûködési Megállapodást
jogászok készítették elõ és a
Képviselõ-testület 2004. június 9-én
fogadta el. A megállapodás rögzített
bizonyos alapelveket, mely összefügg
a bartell üzlet bonyolultságával:
– az ingatlan fejlesztés a kölcsönös

érdekek figyelembevételével lehet-
séges,

– folyamatosan szükséges az
együttmûködés és a problémák tár-
gyalások útján történõ rendezése,

– az alap megállapodás után egyes sza-
kaszok bonyolítására kiegészítõ
megállapodásokat kell kötni.

Az alapnak számító megállapodásban
rögzítve lett:
– a pedagógus-földek (16 ha) és ennek

ellenértékében felépítendõ
Sportcsarnok értéke 445.093.123.-
Ft, mely nagyságát független ingat-
lanszakértõ határozta meg,

– fõ vonalakban a Sportcsarnokkal
kapcsolatos kérdések,

– a Sportcsarnok helye és az ezzel kap-
csolatos földhivatali eljárás módja,

– építési határidõk,
– az ingatlanok cseréjével kapcsolatos

kérdések,
– a Sportpálya áthelyezésével kapcso-

latos felvetések,

– a lakópark közmûvesítésének kérdé-
sei,

– a bankgarancia kérdései,
– a befektetõ külön megállapodásban

vállalt kötelezettségei.

A nyári idõszakban is folytatódó
egyeztetések augusztus hónapban fel-
gyorsultak. Sor került a Sportpálya
áthelyezésével kapcsolatos kérdések
tisztázására és teljes erõvel bonyoló-
dott a Sportcsarnok és a helyszín
közmûvesítésének és ezek mûszaki tar-
talmának kialakítása. Ezzel párhuza-
mosan folytak az új sporttelep ki-
alakításának tervezési munkái, az ér-
tékarányos mûszaki tartalom rögzítése. 
A továbblépést biztosító Telepü-
lésfejlesztési Együttmûködés 1. sz.
kiegészítõ megállapodás aláírására
2004. október 19-én került sor. A
megállapodás mellékletét képezte a
Sportcsarnok mûszaki tartalmának
leírása, a Sporttelep kiszolgáló épü-
letének tervezete és az elhelyezés, az
infrastruktúra fõ paraméterei.

A megállapodásban rögzítve lettek:
– a csereügylet bonyolításának fõ
alapelvei,
– kivitelezési határidõk,
– a mûszaki ellenõrzés kérdései,
– könyvvizsgáló által ellenõrzött

pénzügyi-számviteli kérdések,
- kötbérfizetéssel kapcsolatos kérdések
- földhasználati joggal kapcsolatos

kérdések,
– sor került a Sportpálya áthelyezésé-

vel kapcsolatos önkormányzati
önrész megállapítására, melyet
151.185.118.- Ft értékben határoztuk
meg. Ez azt jelenti, hogy bartell csere
ügylet keretében ilyen értékû sport-
telepet épít a település részére a
SIMEX-BAU Kft. Természetesen ezt
is független ingatlanszakértõ állapí-
totta meg. (Megjegyzés: az összes
jelentkezõ közül a SIMEX-BAU Kft.
volt az egyetlen aki az ott lévõ ingat-
lanok átadásának cseréjével sport-
telepet épít meg. A többi befektetõ
pénzt vagy újabb ingatlanokat kért
cserébe.)

Úgy tûnt, hogy az ügylettel minden
rendben van, elkezdõdtek a konkrét
kiviteli tervek és a földhivatali munkák

bonyolítása. Gondok akkor kezdõdtek,
amikor a befektetõ január hóban je-
lezte, hogy az építendõ csarnok ter-
vezõjével (aki a csarnok bejegyzett
szabadalmával rendelkezett és a
kivitelezést is végezte volna) nem
tudtak véglegesen megegyezni.
Felajánlotta viszont, hogy a Sport-
csarnok építésére több alternatívát biz-
tosító terveket mutat be, melyekbõl a
testület választhatja ki a leg-
megfelelõbbet. A három változat közül
az egyik a régi törökbálinti mintára
készült terv volt, a másik kettõ a
Kunyhó Építész Iroda Kft. tervei
alapján kerültek bemutatásra.
A változtatásról és a bemutatott vál-
tozatokról igen éles vita bontakozott ki
testületen belül is. (megjegyzés: az
ellenzõknek igen jól jött a változtatás,
akik már elõzõleg sem támogatták a
befektetõvel kötött megállapodást.)
A különbözõ változatokat szakértõk
széles körben véleményezték. Hosszas
vita után a 2.sz. változat nyerte el
leginkább a többség véleményét (meg-
jegyzés: ez a változat készült el az
átadási ünnepségig) és ezt támogatta az
Önkormányzat mûszaki irodája is. 

Az Önkormányzat Képviselõ-testülete
2005. április 21-én fogadta el a
SIMEX-BAU Kft. által megépítendõ
Sportcsarnok formájára és mûszaki tar-
talmára vonatkozó módosító szán-
dékot.
A 2.sz. Sportcsarnok elõ terveit és
mûszaki tartalmát a Képviselõ-testület
május hóban fogadta el és arról is dön-
tött, hogy ennek megfelelõen a megál-
lapodásnak el kell készíteni a 2. sz.
mellékletét, a szerzõdés tartalmát aktu-
alizálni kell. 
Az ad-hoc bizottság akkor kivonult a
folyamatok bonyolításából és a tervek
egyeztetésére, a szerzõdés módosí-
tására megbízta a Polgármestert és a
Hivatal apparátusát. 
Ekkor követte el a testület az egyik
legnagyobb hibáját, mert a szerzõdés
módosításával nem az eddigi okmá-
nyokat készítõ Önkormányzat ügyvéd-
jét, hanem külsõ ügyvédet bízott meg.
(megjegyzés: engedve az Ügyrendi
Bizottság elnökének kérésére).
A külsõ ügyvéd nem a testületi ha-
tározatnak megfelelõen kívánta meg-

Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu
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valósítani a módosításokat, ami csak
"aktualizálásról" szólt, hanem egy tel-
jesen új tartalommal rendelkezõ szer-
zõdést készített elõ. Ez annál is inkább
meglepõ volt, mert az ügyvédnõ a
testület határozatát tudomásul vette:
"Tekintettel arra, hogy az önkor-
mányzat határozatával jelen álláspont
elkészítésére vonatkozó megbízást
megelõzõen döntött arról, hogy a
szerzõdéses viszonyt fenntartva, a
szerzõdés módosításban kíván együtt-
mûködni a befektetõvel, álláspontomat
ennek figyelembevételével alakítottam
ki." (2005. június 5.)
A befektetõ SIMEX-BAU Kft. nem
fogadta el azt, hogy új szerzõdés
készüljön.
Ebben az idõszakban az építkezés
szempontjából rendkívül értékes idõt
veszítettünk (június, július, augusztus,
szeptember). A befektetõ készen állt  a
2005. augusztus 20-i alapkõ letételre.
A település Polgármestere viszont az
alapkõletétel idõpontját és az építési
engedély kiadásához szükséges tulaj-
donosi hozzájárulást is az új szerzõdés
aláírásához kötötte. Akkor érzékeltük
igazán, hogy valami igen nagy gond
van, amikor elõször az Önkormányzat,
majd a SIMEX-BAU Kft. jogi lépé-
sekkel fenyegették meg egymást. 
A folyamat tarthatatlanságára és nagy-
fokú információ hiányra hivatkozva
két képviselõ kérte e témában a rend-
kívüli testületi ülés összehívását.
A rendkívüli testületi ülés 2005.
október 10-én ült össze, mely a követ-
kezõ döntéseket hozta:
– egy esetleges bírósági ügynek

beláthatatlan következményei lenné-
nek a város számára. A bírósági ügy
lezárásáig a tovább lépés lehetõségei
megmerevednének, az addigi befek-
tetések részben semmivé válnának és
minden jel arra mutat, hogy jelentõs
kártérítési kötelezettségeink is lenné-
nek,

– a két fél között kialakult rendkívüli
feszült kapcsolatot figyelembe véve
a Polgármestert ki kell vonni a továb-
bi egyeztetéseket végzõ tárgyaló
delegációból,

– meg kell próbálni a kapcsolat nor-
malizálását, vissza kell térni a régi
szemlélet megvalósításához,

– a testület új ad-hoc bizottságot állí-

tott össze: dr. Lõre Attila, Fülöp
István és Zubor György képviselõk
személyében. Az ad-hoc bizottság és
a Hivatal munkájának koordinálására
Lehoczky Károly alpolgármestert
jelölte ki,

– a jogi lépések elõkészítését vissza
kell adni az eddigi dokumentumok
készítését végzõ önkormányzati
ügyvédnek, dr. Palkó Józsefnek.

Az ad-hoc bizottság elsõ megbe-
szélését október 14-én tartotta a befek-
tetõvel. Az elsõ megbeszélés rendkívül
feszült volt és szinte a beszélõ viszony
visszaállítása volt a legnagyobb ered-
mény. 
A további tárgyalások igen intenzív
formában a Hivatal szakértõinek, a
CCA Rt. Tanácsadó cég, a bonyolítást
végzõ Kreatív 2000 Kft. és a jogi
képviselõnk bevonásával több megbe-
szélésen folytatódott.
December elejére jutottunk el oda,
hogy kialakultak a tovább lépés, a
Sportcsarnok építésének feltételei a két
fél kölcsönös érdekeinek figyelem-
bevételével.
A 2005. december 15-i testületi ülésre
az ad-hoc bizottság elõkészítette az
Együttmûködési megállapodás 2. sz.
mellékletét.
A 2. sz. mellékletet, illetve az ad-hoc
bizottság jelentését a Képviselõ-
testület 2005. december 15-én elfogad-
ta. A 2. sz. melléklet aláírása 2006.
január 25-én megtörtént.

A 2. sz. melléklet tartalmazta:
– az addig lezárult eseményeket,
– az átadandó építési telkek darab

számát (209 db),
– a csereszerzõdések formáját,
– a bankgarancia felhasználhatóságá-

nak módját (100 millió)
– a Sporttelep építésével kapcsolatos

kérdések pontosítását,
– a Sportcsarnok építésének megkez-

dését (2006. február 01.) melyet a
befektetõ kötbérmentesen 12 hónap
befejezési határidõvel teljesít.

Az ad-hoc bizottság január-február
hóban elvégezte a bankgaranciák szö-
vegének véglegesítését, mely a befe-
jezésig illetve mûszaki átadás-átvételig
tart. Szintén a bizottság végezte el a

letéti szerzõdések és számlázási forma
kialakítását.
Szeretném kiemelni, hogy a munka
során folyamatosan egyeztettünk a
CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Rt-
vel a Hivatal dolgozóinak bevonásával.
Az ad-hoc bizottság – miután elvégezte
munkáját – már 2005. december 15-én
jelezte megszûnését. Vasadi polgár-
mester úr javaslatára viszont a testület
meghosszabbította mandátumát – az
ad-hoc bizottság kérésének megfele-
lõen – azzal a feltétellel, hogy operatív
munkát nem végeznek, a beruházás
bonyolítását a Hivatal végzi egy
mûszaki ellenõr bevonásával. (meg-
jegyzés: ennek ellenére a bizottság
kénytelen volt az operatív problémák
tömegével foglalkozni, a Hivatal Békés
István személyében csak 2007. január
végén foglalkozott gyakorlati feladatok
megoldásával.)
A megállapodásnak megfelelõen a
munkaterület átadás-átvételére február
elején próbálkoztunk, de az meghiú-
sult.
A meghiúsulás oka az volt, hogy az
Önkormányzat feladata volt a Malom
utcától a leendõ Sportcsarnokig egy
olyan út megépítése, mely elbírja a
bejövõ nehéz áruk szállítását.
Az út idõjárási problémák miatt már-
cius elején készült el úgy, hogy már
alatta elhelyezésre került két közmû
(ivóvíz, szennyvíz) olyan keresztmet-
szettel, ami megoldja a Malom utcával
párhuzamos utca nyitásának és egy
esetleges, épülõ uszoda kapacitás igé-
nyét is. Jelezném, hogy az összes többi
közmû kapacitása is megemelt igé-
nyekkel lett tervezve és megépítve.
Március elején a munkaterület átadása
megtörtént és a kivitelezõ ECOTECH
97. Kft. felvonult az építkezés
megkezdéséhez. A szokásos organizá-
ciós munkákkal párhuzamosan meg-
kezdték a régészeti próbafúrások el-
végzését. Számunkra ez nagyon ked-
vezõtlen eredményt hozott. Lelet ma-
radványokat találtak, azonnal leállítot-
ták az építkezést és jelezték, hogy a
munkálatokat a teljes terület feltárása
után engedik tovább.

A befektetõ a problémát március 22-én
jelezte felénk, ami azonnali intézkedést
igényelt. A Pest megyei Múzeumok
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Igazgatósága szerencsére pozitív hoz-
záállást tanúsított, és április 10-i
kezdéssel 25 munkanapban vállalta a
munka elvégzését.
A munka nagyságát jelzi, hogy nagy
mennyiségû 3500 m3 földet szedtek ki
a Sportcsarnok helyérõl. Természete-
sen a visszatöltést az Önkormányzat
költségére kellett elvégezni (talaj-
mechanikai szakvéleményben rögzített
technológia alapján) és az alapok,
talpgerendák környezetében a talajt
csömöszölt betonnal kellett megerõ-
síteni (130 m3).
A munkaterületet 2006. május 8-án
adtuk vissza a kivitelezõnek. Ettõl az
idõponttól kezdve az építkezés meg-
felelõ intenzitással folytatódott. A be-
ruházás szereplõi (Önkormányzat, be-
fektetõ, kivitelezõ, mûszaki ellenõrök
és a bonyolító kft.) azt a gyakorlatot
követte, hogy minden héten szerda
reggel helyszíni kooperációs meg-
beszélést tartottak. 
Ezeknek a megbeszéléseknek elsõ-

rendû célja a munka gyorsítása volt.
Az, hogy a problémákat ne levelezés-
sel, hanem a megbeszéléseken élõben
rendezzük.
Természetesen az elsõ idõszakban is
igen sok kisebb-nagyobb problémát kel-
lett egyeztetni és megoldani.
Én úgy érzem, hogy a választásokig
(2006. október 1.) kialakultak azok a
kapcsolatok melyek mentén a beruházás
konszolidáltan, kiegyensúlyozottan
bonyolódott. A jóváhagyott mûszaki-
pénzügyi ütemtervek alapján a ké-
szültséget nyomon lehetett követni és
kialakult a csere (bartell) ügylet pénz-
ügyi-számviteli bonyolítás gyakorlati
formája is. Az ad-hoc bizottság még egy
igen fontos dologgal foglalkozott
(önszorgalomból) 2006. nyarán. Ez a
Sporttelep munkálatainak beindítása, a
kezdés feltételeinek megteremtése volt.
2006. szeptember 15-én fogadta el a
testület az Együttmûködési Megállapo-
dás 3. sz. kiegészítését, amely fog-
lalkozott a:

– Sportcsarnok elkészítésének módosí-
tott határidejével,

– A Sporttelep építési munkáinak
elhúzódásával (jogerõs építési en-
gedély csak 2006. július hónapban
került kiadásra),

– A forgalmi érték növekedését és az
inflációs hatásokat figyelembe véve
a Sportpálya Önkormányzati önrésze
151 millió Ft-ról 180 millió Ft-ra
növekedett,

– A Sporttelep építését 50 millió Ft
értékû bankgarancia kíséri végig,

– Rögzítve lettek a Sportpálya építését
kísérõ takarékossági intézkedések.

Zubor György
tanácsnok

(Az írás befejezõ része a következõ
lapszámunkba olvasható.)

BETON + JÓ SZÁNDÉK = FELÚJÍTOTT ÓVODAKERÍTÉS

Mint az sokak elõtt bizonyára ismert, a Képviselõ-testület döntése alapján, (Hajdu és Ellenbacher képviselõ urak javaslatára)
megtörtént a Gyönyvirág téri óvoda kerítésének felújítása.

A kerítés társadalmi munkában készült. Hajdu Róbert, Kántor József, Nagy Sándor, Varga Norbert képviselõ urak az építési
munkálatokat végezték, majd Ellenbacher András a festésben vette ki részét, (jómagam pár órát a betonozásban segédkeztem). Mi
tagadás, egyikünk sem kõmûves, így hát a legnagyobb igyekezettel és jó szándékkal kikövezett kerítésben lehet hibát felfedezni.
Éles szemû (és éles nyelvû) kritikusok – megjegyzem, akik szintén nem szakemberek – kerestek és találtak hibát bõven, aztán azt
szép színes képpel illusztrálva saját sajtótermékükben publikálták. Számunkra, akik a cél érdekében igyekeztünk az ésszerûséget,
a gazdaságosságot és a jó szándékot ötvözni, a végeredmény a fontos: az összefogással elkészült kerítés. Matek nyelven szólva
kijött az eredmény, tehát jó a példa. A végeredményt köszönhetjük továbbá Fehér András bizottsági elnök úr szakszerû mun-
kájának.

Amellett, hogy jó pár százezer forintot is megtakarítottunk, megmu-
tattuk, hogy pártállástól függetlenül, képviselõk közös munkájával
sok dolgot meg lehet oldani!
Hiszen megrendelhettük volna a munkát egy vállalkozótól is, akit 
jól megfizetünk, de így legalább maradt pénz az ovi bútorait is le-
cserélni!

A képlet egyszerû, némi önfegyelemmel és gyakorlással remélem
ennél bonyolultabb feladványokat is képesek leszünk együtt meg-
oldani. Maradjunk hát a matek példánál: a közös nevezõt kellene
megtalálni – a választóink, az üllõi emberek, a városunk fejlõdése
érdekében – azután az eredmény mindenkinek jó lesz!

Bácskai József
alpolgármester

K É P V I S E L Õ I  O L D A L
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H I T É L E T

A TEMPLOMFELÚJÍTÁSRÓL

Megköszönjük városunk lakosainak a
2001. óta folyó templomfelújítás során
nyújtott segítséget, melyet nemcsak a
katolikus hívektõl, hanem más vallásúak-
tól és nem hívõktõl is kaptunk.
Most a munkálatoknak egy nagyon jelen-
tõs állomásához érkeztünk, melynek
során a templomhajó kerül teljes
felújításra (belsõ falrepedések statikai
megerõsítése, falfestés, képrestaurálás,
elektromos rendszer cseréje, illetve az
ólomüvegablakok felújítása). 
A kivitelezés tervezett összege megha-
ladja a 25 millió forintot, melyet az egy-
házközség önerõbõl képtelen finan-
szírozni. Ezért kérjük mindazokat a
jólelkû embereket – akár hívõket, akár
nem hívõket –, akik fontosnak gondolják,
hogy a városunk szívében álló értékes
mûemlék templom megújuljon, szíves-
kedjenek továbbra is lehetõségeikhez
mérten támogatni ezt a nemes célt.
Emlékezzünk rá, hogy a háború utáni
óriási károkat annak idején széles körû
összefogással a nagy ínség és szegénység
ellenére is sikerült helyrehozni.
(Nagyobb összeg esetén az év végi adóel-
számolásnál érvényesíthetõ igazolást
tudunk kiadni.)

Kovács Kornél
plébános

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett feleségemet, édesanyán-
kat Méhes Lászlónét szül.: Horváth
Magdolna utolsó útjára elkísérték.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek,
vagy levélben fejezték ki együt-
térzésüket. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik férjem és édesapám Juhász
János temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek.

A gyászoló család
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K E D V E S  S Z Ü L Õ K !

A 2007/2008-as tanév elkezdõdött.

Az elmúlt idõszakban a tankönyvellátás-
sal kapcsolatban pontatlan információ
látott napvilágot, ezért szeretném Önöket
tájékoztatni.

Az elsõ osztályosok ebben a tanévben
ingyen kapták tankönyveiket, feladatlap-
jaikat az Önkormányzattól.

Változatlanul ingyenes tankönyvellátás-
ban részesül a nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ minden olyan ta-
nuló, aki
– tartósan beteg,
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogya-

tékos, autista, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos,

– pszichés fejlõdés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus,
kóros aktivitászavar),

– három- vagy többgyermekes családban
él,

– nagykorú és saját jogán családi pótlékra
jogosult.

A kedvezmény iránti igényt – igénylõlap
felhasználásával – a szülõk már ez év ele-
jén benyújtották az iskolának. A ked-
vezményre való jogosultság igazolásául
bemutatták a családi pótlék folyósításáról
szóló bérjegyzéket, vagy a pénzintézeti
számlakivonatot, vagy a postai igazoló-
szelvényt, tartósan beteg tanuló esetén a
szakorvosi igazolást, testi fogyatékos
vagy pszichés fejlõdési zavar miatt
akadályozott tanuló esetén a szakértõi
vagy a rehabilitációs bizottság sza-
kvéleményét, rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülõ tanuló
esetén az errõl szóló határozatot.

Már 2007. január 1-jén ismert volt, hogy
az egyedülálló szülõ által nevelt gyermek
alanyi jogú támogatása a 2007. évi költ-
ségvetési törvény jóváhagyásakor meg-
szûnt. Ebben az esetben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot célszerû megvizsgálni.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult az a tanuló, akinek a

családjában az egy fõre jutó havi jöve-
delem összege nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 130 százalékát, mely 2007-
ben 35.269 Ft.  Ha az egy fõre jutó havi
jövedelem összege ennél alacsonyabb, a
település jegyzõjéhez lehet fordulni,
kérelmet kell benyújtani. A jegyzõ
határozatot hoz a jogosultság meglétérõl.

A normatív kedvezményre való jogosult-
ság elbírálásánál az alábbi jogszabályokat
kell alkalmazni:

– a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,
három-vagy többgyermekes családban
élõ, nagykorú és saját jogán családi
pótlékra jogosultnak kell tekinteni -
kivéve, ha a családi pótlékra való jogo-
sultság a legmagasabb életkor elérése
miatt szûnt meg - a családok támoga-
tásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
Törvény II. fejezetében rögzített
feltételeknek megfelelõ gyermekeket,

– sajátos nevelési igényûnek kell tekin-
teni, a közoktatásról szóló törvény 121.
§-a (1) bekezdésének 29. pontjában
rögzített feltételeknek  megfelelõ gyer-
mekeket.

Fontos tudni, hogy gyermekvédelmi gon-
doskodásban részesülõ - nevelõszülõnél,
gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedõ – ideiglenes
hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett tanuló után változatlanul
nem vehetõ igénybe ezen a jogcímen
újabb normatív kedvezmény.

A délutáni sportfoglalkozások (aerobik,
dzseszbalett, stb) átkerültek a Sport-
csarnokba, a karate, birkózó és a klasszi-
kus balett kivételével.

Az intézményben délután a zeneiskolai
foglalkozások, a katolikus és református
hitoktatás folyik.

Fejlesztõ foglalkozásokat egyéni felzár-
kóztatásokat az iskola pedagógusai vég-
zik, a Nevelési Tanácsadó javaslata
alapján.

A napközis étkezés befizetés számítógép
segítségével történik. Havonta elõre
jelezzük a hónapvégi befizetési napokat.
Akiknek az idõpont a fizetés miatt nem

megfelelõ, azok kérelmet adjanak be az
igazgatóhoz és pótbefizetési napot jelö-
lünk ki. A megjelölt napokon kívül nem
áll módunkban más napokon a pénztárat
nyitva tartani.

Az iskola bejárati ajtajára minden hónap
5-éig kifüggesszük a havi programot.

Minden tanuló ellenõrzõ-könyvének
hátsó lapjára kicsinyített változatban az
éves programot befûzzük, így a tanítási
szünetekhez igazodva szervezhetnek csa-
ládi programot.

Köszönjük az Önkormányzat Polgár-
mesterének, Képviselõ-testültének a
nyári munkákban való közremûködést, és
jó együttmûködést kívánunk.

Minden Szülõ, Tanuló, Pedagógus
számára sok örömöt, jó egészséget és
eredményes tanévet kívánunk.

Árpád fejedelem Általános Iskola

M E G K E Z D Õ D Ö T T  A  T A N É V

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

Tüdõszûrés helye: 
Közösségi  Ház, Üllõ, Gyömrõi út 24.
Tüdõszûrés ideje: 2007. október 8-tól
2007. november 7-ig
Hétfõ, Szerda: 11.30 - 17.30 -ig
Kedd,Csütörtök, Péntek: 8 - 13.30 -ig
Október 20. és október 27. szombat
(munkanap)  8 - 11.30-ig
Október 22-23.  és november 1-2.
(pihenõnap) nincs szûrés

Köszönet mindazoknak, akik
az Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó
Egyesületetet személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával, összesen 
187.362,-Ft-tal támogatták.

A 2005. évi felajánlásokat az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
technikai eszközei fejlesztésére
fordította.

Az Egyesület tagsága és vezetõsége
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R Ó L U N K  V A N  S Z Ó

Vargha Gyula-emlékszoba a Trianon Múzeumban Vargha
Gyula (1853-1929) költõ, statisztikus, országgyûlési kép-
viselõ emlékére nyílt állandó kiállítás a Trianon Múzeumban,
Várpalotán, 2007. augusztus 11-én. A kiállítás megörökíti a
költõ löbi éveit is, az ehhez szükséges múzeumi anyagot
Fehér László tanár úr és Pálmai Lászlóné Mártika válogatta a
rendezõk számára.
A nevezetes alkalomból Mellár Tamás közgazda, a Központi
Statisztikai Hivatal négy éve törvénytelenül eltávolított
elnöke méltatta elõdje hajdan közmegbecsülést kiváltó
munkásságát, hangoztatván, hogy a mai végzetes állapotából
az országot csak olyanok tudhatják kiemelni, a gazdaságot,
politikát a még egyáltalán járható szûk ösvényre terelni, akik
hozzá hasonlóan nem csak hogy nagyon elkötelezettek a
nemzet iránt, de szakmájukban, tudományágukban is nagyon
magas szintet képviselnek. Matúz Gábor, az Éjjeli menedék
címû, népszerû televíziós mûsor (ECHO TV) szerkesztõ-
mûsorvezetõje Trianon mai jelentõségérõl, az emlékezés
fontosságáról beszélt, ugyanakkor figyelmeztetett a feles-
leges ábrándkergetés lehetséges veszedelmeirõl, veszte-
ségeirõl is. Szabó Pál Csaba, a múzeum igazgatója a megnyi-
tó során tájékoztatta a népes hallgatóságot, hogy szintén az õ
szervezésükben – Trianon gyászára emlékezve – odakint
motoros találkozó zajlik, a rendõrök pedig mondvacsinált 
ürügyekkel zaklatják és büntetik meg a résztvevõket. Ez is
azt bizonyítja – hangoztatta –, mennyi teendõ van még a köz

gondolkodás megváltoztatása terén. A család részérõl Vargha
András egyetemi tanár, a költõ dédunokája azt emelte ki,
hogy Vargha Gyulától azóta már egy egész nemzetség szár-
mazott, az 5 gyerekétõl 23 unoka született, 58 dédunoka, 127
ükunoka, s eddig már mintegy kétszer ennyi szépunoka. "S
ha Vargha Gyula õseit is számításba vesszük – tette hozzá az
elõadó –, akkor könnyen lehet, hogy ebben az országban így
vagy úgy mindenki a rokonságunkba tartozik, ezért minden
jelenlévõt ezennel tiszteletbeli Varghává fogadunk."Varga
Domokos György író, újságíró – szintén a költõ egyik déd-
unokája –, hosszú értekezést tartott arról, mit keres Vargha
Gyula, a lírikus, statisztikus, politikus a Trianon Mú-
zeumban, és mit keresnek ott vele ismert vagy kevésbé ismert
leszármazottjai, "hiszen Trianon szelleme még ma is sokakat
viszolyogtat".

Beszámoló Üllõ Nõi kézilabda
csapatáról

Augusztus 19-én a Sportcsarnokban
szervezett családi hétvégén sokak
megelégedésére mutatkozott be a nõi
kézilabda csapat. Több embertõl érte szó
a ház elejét, hogy nem tudnak rólunk.
Ezúton szeretnénk bemutatkozni. Elõre
bocsátjuk, hogy vegyes, fõként a 30-40
év feletti korosztályról van szó.
Többségünk 10-30 éve kézilabdázott
utoljára. Célunk a mozgás, a közös játék.
Megalakulásunk egy spontán összejött
mérkõzés után történt. A hír szájról szájra
terjedt, így lettünk egyre többen.
Vezetésünket lelkesen elvállalta Erõs Ildi
az Üllõi DSE kézilabda edzõje. A csapat
törzsét az egészségügyiek alkotják. Dr.
Halasi Katalin, Mártika a laborból,
Csulákné Kriszti, Magyarné Ica,
Kerezsiné Zsuzsa és a lánya  Szabina,
Körmendi Adri. A Humán Szolgáltatóból
Birtáné Erzsike a lányaival és Iványiné
Erzsike. A Gyár utcai Rózsi boltból
Babusa Ági, Gáspárné Kadenszki Éva.

Erõsné Julika, Fehérné Kriszta óvó nénik.
A többiek a "város minden irányából":
Juhász Ildi, Kovácsné Kátya, Farkasné
Julika, Gõbölös Éva és Nusi, Kerezsi
Anita és barátnõje Emese, Siskáné

Kriszti, Botos Linda, Dósa Ica és nem
utolsó sorban Béky Ari. Ha valaki
kimaradt, többszörös mea culpa. A
lányok mellett rendszeresen van két fiúnk
is: Körmöczi Dani és Gáspár Norbi. Férfi
csapat híján, bevettük õket is. 

Aki szeretne csatlakozni, keddenként
3/4 7-re bátran jöhet! Feltétel a világos
talpú és csak itt használt teremcipõ. (A
színezett talp csíkot húz, a homok, a bor-
daközi kavicsok kipotyognak és felsértik
a padlót. Mindez csúszkálást és komoly
baleseteket okozhat.) A csarnok hasz-
nálati díja 7500Ft/óra, amit minden alka-
lommal létszámnak megfelelõen össze-
dobunk. 
Ötleteket várunk névválasztáshoz, mivel
ebben még nem jutottunk dûlõre.
Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy
kihívjuk az üllõi - erejük teljében lévõ
férfiakat, akik eddig csak mondogatták,
hogy szerveznek egy öregfiúk kézilabda
csapatot. 
Nos Uraim! A nõi kézilabda csapat
meghívja Önöket december közepén egy
teljesen barátságos, de véresen komoly
mérkõzésre. Az idõ reméljük elég lesz a
felkészülésre, hogy méltó játszótársai
lehessünk egymásnak.

Sporttársi üdvözlettel: 
A Nõi kézilabda csapat

E M L É K E Z É S  A Z  Ü L L Õ I  K Ö N Y V T Á R  N É V A D Ó J Á R A

Vargha Gyula: Tépõ gondok

Mint Faraó étekfogójának,
Fejemre falánk madarak szállnak,
Sasok, keselyûk,ölyvek,vércsék,
Az egész ragadozó vérség.
Röpdös seregestül a gondolat ölyve,
A csõre horgas,éles a  körme,
S szállnak a gond nehéz keselyûi

Zsákmányukon megtelepülni.
A sok repesõt hogy elûzzem,
Reményeim rongyát kitûztem,
De oda se néznek a váznak,
Vijjogva tovább lakomáznak.
(1921.)

Közzétette: Kondás Imre



S Z A B A D I D Õ S  P R O G R A M O K

ÜLLÕI VÁROSI SPORTCSARNOK SZEPTEMBER-OKTÓBERI PROGRAMJA

2007. 09. 10. Hétfõ 19:30 Üllõ FC Csõ-Montage – Gyõri Unihall FC Futsal NB I-es mérkõzés
2007. 09. 24. Hétfõ 19:30 Üllõ FC Csõ-Montage – Megatherm-Gödöllõ Futsal NB I-es mérkõzés
2007. 09. 28. 18:00 Lakossági fórum
2007. 09. 29. 14:00 Krav-Maga Bemutató Izraeli önvédelmi sport
2007. 10. 01. Hétfõ 19:30 Üllõ FC Csõ-Montage – Újbuda Futsal NB I-es mérkõzés
2007. 10 .14. Vasárnap 13:00-17:00 NB II-es Nõi Ifjúsági és Felnõtt kézilabda mérkõzés

Hétfõ: 19:00-20:30 Férfi teremfoci (páros hét)
15:00-16:00 Gyerekeknek Akrobatikus Rock 'n Roll 

Kedd: 18:00-19:00 Férfi teremfoci 
19:00-20:30 Nõi kézilabda 
15:30-16:30 Judooktatás gyermek 
19:00-20:00 Aerobic
20:00-21:30 Krav-Maga Izraeli küzdõ sport október 1-tõl.

Szerda: 19:00-20:30 Férfi teremfoci 
15:00-16:00 Akrobatikus Rock 'n Roll gyerekeknek
18:00-19:00 Aerobic

Csütörtök: 19:00-20:30 Üllõ FC Csõ-Montage futsal edzés
15:30-16:30 Judooktatás gyerekeknek 
15:00-16:30 Latin táncoktatás gyerekeknek
18:00-19:30 Jóga tanfolyam 
20:00-21:30 Krav-Maga Izraeli küzdõ sport (okt.1-tõl.)

Péntek: 19:00-20:00 Aerobic

A sportoló társaságokhoz bárki csatlakozhat, szívesen várják az újabb csapattársak jelentkezését.
A sportcsarnok nyitva tartása a lakosság igényeihez szeretne alkalmazkodni. Ennek érdekében  kérnénk, elõzetes bejelentkezés
alapján jelezzék, terembérleti igényüket. Így elkerülhetõek a foglaltságból adódó félreértések. 
Nyitva tartás: H-P 8:00 - 22:00-ig. Hétvégén: elõzetes bejelentkezés alapján

Szervezés alatt áll az Üllõi teremfoci bajnokság, melyhez még várjuk amatõr foci csapatok jelentkezését. Jelentkezési határidõ
2007. 09. 30. További tájékoztatás Dienes András 0670-3968-122-es telefonszámán vagy az ullosport@monornet.hu e-mail címen.
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LÁNGLURKÓK NYÁRI TÁBORA A ZEMPLÉNBEN

2007. július 23-tól augusztus 1-ig az Adorján Endre Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Ifjúsági csapata a Zemplénben táborozott. A
hagyományos nyári tûz- és
k ö r n y e z e t v é d e l m i
táborunk bázisa idén Ar-
kán volt. Táborunkat óvta
a Magoska és a Tó-hegy,
ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a Hernád völgyére.
A tábor során a Lánglur-
kók teljesítették az Orszá-
gos Kék Túra Encs és
Makkoshotyka közötti
vadregényes szakaszát,
mely során meglátogattuk
Gibárton a törpe vízerõ-
mûvet, "meghódítottuk"
Boldogkõ várát, végig-
sétáltunk Mogyoróska és Regéc csodálatos házai között, egy
éjszakát töltöttünk Regéc várának oltalmában és hûvös for-
rásvizet ittunk az István kúti forrásból.

Meglátogattuk az encsi és a szerencsi Tûzoltóságokat, ahol sok
szakmai tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Szerencsen
kimerítõ ismereteket szereztünk a Cukor Múzeumban és sok
érdekes képeslapot, illetve történelmi emléket láttunk a Rákóczi

várban.
A tábor ideje alatt sokat játszot-
tunk, nevettünk és tovább
építettük a csapatszellemünket.
Köszönjük mindazoknak, akik
segítettek abban, hogy ez a
tábor létrejöhetett.
Fõ támogatóink: Üllõ Város
Önkormányzata, Egyesületünk
tagjai, Lánglurkók szülei,
Zsófi ABC.
Továbbra is várunk minden
érdeklõdõt (kicsit és nagyot
egyaránt), aki szeretne tenni
településünk biztonságáért és
egy jó csapatba szeretne tartozni.

Gáncsosné M. Zsuzsanna
ifjúsági tagozat vezetõ

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



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.

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.

ÜLLÕI NÕK FIGYELEM!
A K-SPED IRODAHÁZ II. EMELETÉN 

ISMÉT VÁRLAK BENNETEKET:
ZSÍRÉGETÕ NÕI TORNÁVAL ÉS 

HASTÁNC TANFOLYAMMAL
IDÕPONTOK:

ZSÍRÉGETÕ TORNA MINDEN HÉTFÕN ÉS 
ZSÍRÉGETÕ STEP ÓRA MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN 19-20 ÓRÁIG!

HASTÁNC MINDEN SZERDÁN 19-20.30 - IG!
VÁROK SZERETETTEL MINDEN MOZOGNI ÉS

FELFRISSÜLNI VÁGYÓ NÕT!

ÉRDEKLÕDNI: 06-70-258-7815-ÖS TELEFONSZÁMON 
ANTAL BEA aerobik oktatónál.

Üllõn Építési telket
keresünk,

akár bontandó házzal is!

Tel: 06/70 383-5222



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

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 

h
el

yr
õ

l}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám: 
503/0804

Újra nyílt a (volt Szlifka) Cukrászda
(Üllõ, Pesti út 43)
Családi és vállalati rendezvényekre, esküvõkre
házhozszállítással is! 
Várjuk megrendeléseiket a helyszínen, 
vagy telefonon.
Nyitva: hétfõ kivételével 
minden nap 
10-19 óráig.
Telefon: 
06 30 6 325 961



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

SZERETNE ÖN EGY
BIZTOS MUNKAHELYEN 
DOLGOZNI? SZERETNE 
LAKÓHELYÉHEZ KÖZEL MUNKÁT VÁLLALNI?

Magas színvonalú, teljes körû logisztikai szolgáltatásokat
nyújtó nemzetközi vállalat munkatársakat keres

három mûszakos munkarendbe

RAKTÁRI DOLGOZÓ
munkakörbe, vecsési és üllõi  telephelyre.

Elvárások: 
– min. 8 általános iskolai végzettség,

– büntetlen elõélet,
– egészségügyi alkalmasság,

– Targoncavezetõi engedély (33-31,33-32, 33-43) megléte
elõny, de nem követelmény; a vállalatnál megszerezhetõ

Amit kínálunk:
Munkával arányos jövedelem, hosszú távú 

munkalehetõség, kiemelt mûszakpótlékok, béren kívüli 
juttatások, ingyenes vállalati buszjáratok!

A munkakör kézi anyagmozgatással járó 
nehéz fizikai munkának minõsül.

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklõdését, várjuk önéletrajzát:
Exel Hungária Kft. 2225 Üllõ, Zöldmezõ u. 1.

krisztina.demeny@dhl.com • Telefon: 06-29-523-164

Mûanyag kártya
nyomtatás

Kenguruprint Kft. Telefon: 06 1 242-1300 
E-mail: info@kenguruprint.hu • www.kenguruprint.hu

Belépõk, klubtagságik, törzsvásárlói kártyák készítése
ingyenes grafikai tervezéssel.

Kert- és park gondozás, építés, 
használaton kívüli telkek karbantartása, 

õszi és téli erdõápolás, vízelvezetés, gépi
kaszálás, parlagfû és gyommentesítés.

Érdeklõdni lehet a 06 70 39-68-123 és a 
06 70 39-68-123 számon, valamint az

uvkkft@monornet.hu e-mail címen.

Városüzemeltetõ Kft.Városüzemeltetõ Kft.

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

AZ ÜÜLLÕI SSPORT-
CSARNOK VVÁRJA 

A SSPORTOLNI
VÁGYÓKAT!

Aerobic, labdarúgás, kosár-
labda, kézilabda, röplabda,

tenisz, asztalitenisz.

Vállaljuk rendezvények:
értekezletek, konferenciák,

kiállítások, bemutatók
szervezését és 
lebonyolítását

Érdeklõdni: 06 70-396-8122
06 70-396-8123




