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A R A D

Arad, örök magyar gyász szép

arája,

Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,

Ki élsz sötéten és némán az árva

Maros mentén, mely zúg ma

gyászzenét.

A kincses Erdély ölérõl ered le,

És erre tart e bánatos folyó,

Mély morajában sír Erdély

keserve,

Mint tárogatón zengõ bujdosó.

Arad! Köszönt a csonka

Magyarország,

S tört lobogóját lengeti neked,

Mely fátyolos, mint ez októberest.

De még lobog, és égi kezek óvják,

Selymére örök, gyõztes glóriát von

A Krisztus jobbján  ama tizen-

három!

(Juhász Gyula, 1920)

Tisztelettel meghívjuk Önöket 

AZ 1956-OS FORRADALOM MEGÜNNEPLÉSÉRE

2007. október 23-án, 17 órára a Templom térre,

a XX. SZÁZAD HÕSEINEK ÉS ÁLDOZATAINAK

EMLÉKPARKJÁBA.

A mûsor elõtt Kissné Szabó Katalin polgármester asszony
emlékezik meg az ötvenegy évvel ezelõtt történtekrõl, majd
a mûsorban az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói
elevenítik fel a korabeli eseményeket.
A mûsort készítette: Kovács Endre és Lózsi Tamás
A mûsor után koszorúzással tisztelegnek  az '56-os for-
radalom emléke elõtt Üllõ Város intézményei, a politikai
pártok és a civil szervezetek képviselõi.
A megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk.

Üllõ Város Önkormányzata
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és munkakörülményekkel várjuk, talpraesett 

gyógyszerész, gyógyszerész-asszisztens, 
kórházi- asszisztens, 

demokozmetológiai tanácsadó

munkatársak jelentkezését.
Önéletrajzokat a job@realcontakt.hu e-mail címre
várjuk, telefonos elérhetõség: 06- 30-280-0636.
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Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság: Antal Beáta, 
Fehér András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. 
Email: ullokonyvtar@monornet.hu  Nyomda: Predicham Nyomda  Nyomdavezetõ: Gara György Tel.: 06 20 364-9298

1956. október 23.

A magyar forradalomra egy mai magyar
közgazdász könyvébõl vett szövegrész-
lettel emlékezünk az esemény sajátos
megközelítése okán.

"1956 októberében Budapesten az ag-
resszívan terjeszkedõ szovjet globalizá-
ciós kísérlet és az angolszász globalizáció
felépülõben lévõ birodalma együtt szen-
vedett vereséget. A magyar forradalom
ugyanis világtörténelmileg az elsõ (és
mind ez idáig az egyetlen) kísérlet volt,

amely általában irányult a nyugati moder-
nizáció és annak globálissá szervezõdõ
birodalma és a zsákutcás keleti moderni-
záció és annak hisztérikus szovjet globa-
lizációs terjeszkedése ellen. A történel-
mileg már mindkét modernizációs kísér-
lettõl megnyomorított magyar társadalom
megrendítõ erõrõl tanúbizonyságot téve
példátlanul sikeres vállalkozást indított el
röpke 12 nap alatt. A magyarság azt bizo-
nyította be, hogy a nyugati modernizáció
kapitalizmusa és a keleti modernizáció
szocializmusa egy rosszul feltett kérdésre
adott, egyaránt hamis válaszok. Adekvát
válaszhoz pedig csak úgy juthatunk, ha
kilépünk e hamis válaszkészletek alkotta
síkból. S mivel e kilépési kísérlet sikere
végzetes csapás lett volna mind a nyugati,
mind a keleti globális birodalmak hamis
önmeghatározásának mélyszerkezetére,
így egyformán voltak érdekeltek a magyar
forradalom megsemmisítésében. Sõt nem-
csak egyszerû megsemmisítésében, ha-
nem az örökség minden lehetséges mó-
don és eszközzel való meghamisításában
is. " 

(Bogár László)

Sinka István

ELLOPOTT SZIVÁRVÁNY

Fáradt kezét térdérõl csüngeti
a földnek munkása. Parton ül.
Nehéz szerszámait maga mellé tette.
Jó a szellõben ülni: lucskos inge kihûl.
S reá se gyújt, nem kell a füst,
többet ér az ábránd.
Körülötte tikkadt mezõ hallgat:
ellopták az égrõl a szivárványt. 

/Új Magyarország, 1956. november 2./ 

100 éve született a magyar népi irodalom
nagy egyénisége a Fekete Bojtár:
Sinka István (Nagyszalonta, 1897. szept.
24. - 1969. jún. 17.), költõ, író.
Õsei pásztorok voltak, tízéves korától õ is
bojtárkodott a bihari pusztákon. 1919-ben
nõsült (Pap Piroska), majd Vésztõre köl-
töztek, ahol alkalmi munkából, napszám-
ból élt. Versei 1930-tól jelentek meg, elõ-
ször a Magyar Falu, majd Bajcsy-Zsilin-
szky lapja, a Szabadság közölte azokat.
Elsõ önálló kötetét 1933-ban a szeghalmi
református gimnázium adta ki (Him-

nuszok Kelet kapujában.). 1934-35-ben a
Komádi és Vidéke c. hetilap munkatársa.
1935-ben munkatársaival Komádiban
megalapították a Kelet Népét; még ebben
az évben meghalt felesége. 1937-ben há-
zasságot kötött Péczely Katalinnal és
Budapestre költöztek. 1939-ben Püski
Sándor kiadta gyûjteményes kötetét (Vád),
majd további könyveit is. Országszerte
ünnepelt költõ, rendszeresen szerepelt a
népi írók estjein. Részt vett az 1943-i
szárszói találkozón is. Elhatárolta magát
a hitlerizmustól és a bolsevizmustól egy-
aránt. 1945-1949-ig gazdálkodott, majd

Közreadta: Kondás Imre

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik szeretett édes-
anyánk Bagó Lászlóné /szül: Boda
Klára/ temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyámat Mezei
Józsefnét /szül. Boda Margit/ utolsó
útjára elkísérték. Sírjára koszorút, virá-
got helyeztek.

A gyászoló család

Pestre költözött. Bizakodó versekkel üd-
vözölte a demokratikus reményeket. Egy-
re erõteljesebb támadások érték korábbi
indulatos, nacionalistának minõsített meg-
nyilatkozásai miatt. 1949-ben kiszorult az
irodalomból, a tiltott írók listájára került.
1957-tõl jelentek meg újra versei. 1957-
ben elvált feleségétõl, házasságot kötött
Szin Magdával, kései szerelmes verseinek,
az Éna-daloknak ihletõjével. 1990-ben
posztumusz Kossuth-díjat kapott. 
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Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!

Lapzárta: minden hónap utolsó napján!

Üllõ Város Önkormányzata az
Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal együttmûködve 
kiírja a 2008. évre a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot

A kormányprogram által prioritás-
ként meghatározott felsõoktatási szo-
ciális ösztöndíjrendszer az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos hely-
zetû, szociálisan rászoruló fiatalok
számára is elérhetõvé kívánja tenni a
felsõoktatásban való részvételt. 
A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat a
felsõoktatási intézmények hátrányos
helyzetû hallgatói számára nyújt
rendszeres anyagi segítséget.

Az ösztöndíjat pályázat útján lehet
elnyerni.

A Bursa ösztöndíj pályázatnak két
típusa van:

1) "A" típusú pályázat a már felsõok-
tatási hallgatók számára
2) "B" típusú pályázat a felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fia-
talok számára

A pályázati feltételeket, a szükséges
mellékletek felsorolását a pályázati
kiírások tartalmazzák.

A pályázati kiírás tartalma, valamint
a pályázati ûrlap, és a mellékletek
hozzáférhetõek:

– a Polgármesteri Hivatal közok-
tatási elõadójánál, dr. Horváth
Eszternél

– a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján,

– Üllõ Város honlapján:
www.ullo.hu 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 
2007. október 31.

A szeptember 13-i ülés közérdeklõdésre számot tartó döntései

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

– elfogadta a 2007. évi költségvetés I. módosításáról szóló rendelettervezetet és
a költségvetés I. félévi teljesítésérõl szóló beszámolót (részletesen ld. külön
cikket).
– döntött arról, hogy kérelmezi a Zeneiskolában folyó nevelõ és oktató tevé-
kenység szakmai minõsítését, mely lehetõséget ad a magasabb állami normatíva
igénybevételére. A minõsítési eljárás díját (kb. 180.000,- Ft) az általános tartalék
keret terhére biztosította.
– eredménytelennek nyilvánította – anyagi fedezet hiányában – a Baross utca
burkolat felújításra kiírt közbeszerzési eljárást, mert a vállalási összegek lényege-
sen magasabbak voltak a tervezettnél. Azonban, mert az utca felújítására pályáza-
ton közel 2 millió forintot nyert és a munkát el akarja végeztetni, új, nyílt közbe-
szerzési pályázat kiírásáról döntött. 
– az elõzõ évekhez hasonló feltételekkel, meghirdette a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulóját.
– támogatást biztosított az orvosi rendelõ új központi számítógépének beszer-
zéséhez – a költségek felének erejéig – ( max. 240.000,- Ft összegben) az általá-
nos tartalékkeret terhére. 
– felkérte az Üllõi Helyi Közlekedési Kft-t, hogy, mivel a jelenlegi kis buszt ki
kell vonni a forgalomból, helyette olyan megoldást keressen, hogy az a beállí-
tandó busz 7,5 tonnán belül maradjon, valamint járuljon hozzá a város útkarban-
tartási összegéhez.

A Képviselõ-testület következõ üléseit 2007. október 11-én, november 15-én és
december 13-án tartja 14 órai kezdettel.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes pénzügyi irodavezetõ

Köszönjük az 1%-os felajánlást!

A "Szemünk Fénye" Nagycsaládosok Üllõi Egyesület családjai nevében köszön-
jük meg a 2005. évben felajánlott 130.457 Ft-ot, melyet egyesületünk az ünnep-
ségeink lebonyolítására használt fel.
Köszönjük, hogy felajánlásukkal örömet tudtunk szerezni a gyermekes 
családoknak.
Kérjük, hogy a jövõben is az 1%-os felajánlásukkal támogassák az Egyesüle-
tünket.
Adószámunk: 18670196-1-13

"Szemünk Fénye" NÜE Vezetõsége

Elsõ festmény és grafika kiállítás jótékony célra is!

Zöldi Valéria önálló kiállítását 2007. nov. 8. és 17. között láthatják az Üllõi
Városi Könyvtárban.
A festõmûvész a "Templom ahogyan én látom" címû képe is megvásárolható a
kiállítás ideje alatt. A befolyt összeget a katolikus templom felújítására fordítják.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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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

Tisztelt gépjármû
tulajdonosok!

Ezúton szeretnénk felhívni figyel-
müket, hogy a gépjármûadó fizetési
kötelezettség határideje 2007. szep-
tember 17-én lejárt!

Kérjük, ha fizetési kötelezettségét a
fenti határidõre nem teljesítette, mi-
nél elõbb pótolja!

Egyben tájékoztatjuk, hogy 2007.
évtõl a gépjármûadó alapja a sze-
mélyszállító gépjármû hatósági nyil-
vántartásban feltüntetett teljesít-
ménye kilowattban kifejezve. 
Már korábban tájékoztattuk Önöket,
hogy a Belügyminisztérium adat-
szolgáltatásában ez a kilowatt adat
sajnálatosan nem minden gépjármû
esetén szerepel. 
Mivel a szükséges adatokat ez idáig
nem kaptuk meg, a gépjármûadót e-
gyes gépjármûvek tekintetében a
mai napig nem tudtuk megállapítani.

Kérem, aki még nem kapott a gép-
jármûadó fizetési kötelezettségérõl
határozatot, szíveskedjen befáradni
hivatalunk Adócsoportjához és gép-
jármûve forgalmi engedélyét bemu-
tatni (amennyiben tartalmazza a ki-
lowatt adatot), a gépjármûadó meg-
állapítása érdekében.

Ügyfélfogadási idõ: 
Hétfõ: 13-17,30-ig
Szerda: 8-12-ig és 13-15,30-ig
Péntek: 8-12-ig

Köszönettel: Adócsoport

Üllõ Város 2007 évi költségvetésének
módosításáról és I. félévi
teljesítésérõl

A város 2007. évi költségvetését febru-
ár hónapban foglalta rendeletbe a kép-
viselõ-testület. Azóta több olyan dön-
tés született, amely befolyásolta bevé-
teleinket és kiadásainkat, ezért a szep-
temberi ülésen módosítani volt szük-
séges a költségvetési rendeletet.
A bevételek – és természetesen a kia-
dások – változásának eredményeképpen
az eredetileg 1.749.170 eFt végösszeg
1.764.493 eFt-ra növekedett. Ez 15
millió Ft összegû többletbevételt je-
lent, amelynek egy része meghatározott
célra kapott állami támogatás (köz-
mûfejlesztési hozzájárulás, iskolatej
támogatás, idõközi választás költségei-
nek megtérítése stb.), másik része ala-
pítványi támogatás az intézményeknek,
melyet az intézményi eszközök fejlesz-
tésére fordíthattak.
A költségvetés tervezésekor a Képvise-
lõ-testület elõre nem látható feladatok
költségeinek fedezetére tartalékolt kö-
zel 38,5 millió Ft-ot. Az év folyamán
szükség is volt erre a keretre, így fel-
használásra került részben az intézmé-
nyek mûködésének biztosítására, rész-
ben felújításokra, beruházásokra. Ezek
közül kiemelést érdemel, hogy az ön-
kormányzat 3 millió forint törzstõkével
100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-
t hozott létre (késõbb a törzstõke fele-
melésre került 6 millió forintra), 1,5
millió forint értékben sor került a
Gyöngyvirág téri óvoda kerítésének
felújítására, vizesblokkjának javítására
valamint székek, asztalok vásárlására.
A tervek között szerepelt – pályázati
források bevonásával – új óvoda építé-
sére, a Zeneiskola bõvítése valamint az
Általános iskola részére eszközök be-
szerzése, ezért a szükséges önerõ biz-
tosítása érdekében elkülönítésre került
4,5 millió Ft. (Sajnos az elsõ pályázati
határidõre benyújtott pályázatunk nem
volt eredményes, de lehetõség van még
ez évben ismételten pályázni.)  

Tisztelt Lakosaink!

A költségvetési rendelet tulajdonkép-
pen egy terv, amelyben a Képviselõ-
testület elhatározza, hogy bevételeibõl

milyen feladatokat akar megoldani.
Természetesen nem teljesen szabadon
dönt, hiszen az önkormányzatoknak
bevételeikbõl az önkormányzati tör-
vényben elõírt alapfeladatokat kell el-
sõsorban biztosítaniuk. A Testület dön-
tési szabadsága csak arra vonatkozhat,
hogy ezeket a feladatokat milyen szin-
ten kívánja ellátni, illetve a megmaradt
bevételekbõl mire kíván fordítani.  
A tényekrõl, tehát arról, hogy a ter-
vezett bevételek befolytak-e illetve a
betervezett feladatokat sikerült-e meg-
valósítani, a beszámolók szólnak. A
szeptemberi ülésen a költségvetés I. fél-
évi teljesítésérõl adtak számot az
intézmények. Elmondható, hogy az I. fél-
évben – és azóta is – bár az eltelt idõ-
szak jelentõs részében az önkormány-
zat likviditási problémákkal küzdött,
az intézmények (melyek fõként oktatá-
si – nevelési intézmények) mûködésé-
ben fennakadás nem volt. A bevételek
szakaszos befolyásából eredõ átmeneti
pénzhiányt az önkormányzat rendel-
kezésére álló rövidlejáratú folyószámla
és bérhitelkeretbõl pótoltuk. (Amikor
szükséges, igénybe vesszük a keretbõl
a hiányzó összeget, amikor a bevételek
befolynak, visszafizetjük azt.) Kiadá-
saink és bevételeink – amelyek között
meghatározóak az adóbevételek – 60 %
körül teljesültek. Elmaradást a gépjár-
mûadó mutat, melynek oka az új alapú
adózás, amelyhez a hivatal késve kapta
meg az adatokat a központi nyilvántar-
tásból, így az érintettek is késve érte-
sülhettek fizetési kötelezettségük mér-
tékérõl.  
Mára már rendelkezésünkre állnak a
szeptemberi állapotra vonatkozó ada-
tok, amely szerint az építményadó és
az iparûzési adóbevétel eléri a tervezett
összeg 90 %-át, a gépjármûadóé pedig
a 70 %-ot. Reméljük, év végéig vala-
mennyi adónem vonatkozásában szá-
molhatunk a tervezett bevételekkel, il-
letve jövõ évben – a vállalkozások szá-
mának növekedése következtében –
ezek gyarapodásával, hiszen csak ezál-
tal biztosítható – figyelemmel a csök-
kenõ központi forrásokra – a település
mûködõképességének megõrzése, illet-
ve fejlesztése.

Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS

Kondás Imre a 4-es számú választói
körzet megválasztott képviselõje a
fogadóóráit minden hónap második
keddjén  17 órától tartja a Vargha
Gyula Városi Könyvtárban.  
Tisztelettel várja választóit, Üllõ vá-
ros polgárait.

Kondás Imre 
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K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

T i s z t e l t  L a k o s s á g !

Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete 2007. szeptember 28-
án 18 órakor közmeghallgatást   tartott
– mintegy 60 lakos részvételével – a
Városi Sportcsarnokban. A napirenden
szereplõ témák sorrendben a követke-
zõk voltak:

• SIMEX-BAU Kft. által építendõ sport-
pálya tervének bemutatása

• SPAR Logisztikai Központ építé-
sérõl

• A Sportliget lakópark utcáinak elne-
vezése

• Közérdekû javaslatok, kérdések

Gyulai Lászlóné, a SIMEX-BAU Kft.
ügyvezetõje  beszámolt a létesítendõ sport-
pályáról. 
Elmondta, hogy a pálya 3,5 ha terüle-
ten kerül megépítésre. A terv része egy
verseny- és egy edzõpálya, lelátó, par-
kolók, kerékpártároló, öltözõ és kiszol-
gáló épület. A pálya elsõ osztályú, nem-
zetközi versenyek lebonyolítására alkal-
mas lesz. A területet egységes kerítés
határolja, a vasút felõli oldalon maga-
sított védõháló készül. Három parkoló
kerül kialakításra. A területre egy ker-
tészeti terv is készült. Az épület 500 m2

hasznos alapterületû. A lelátó 300 fõ
befogadására lesz alkalmas. A végsõ
munkák 2008. június 30-ára várhatóan
elkészülnek, ekkorra tervezik az objek-
tum átadását. Elhangzott továbbá, hogy

a jelenlegi pálya egészen addig fog
üzemelni, ameddig az új pálya átadásra
nem kerül.
Ezt követõen a polgármester asszony
tájékoztatta a jelenlévõket a Spar Lo-
gisztikai Központ Ipari Parkba telepü-
lésével kapcsolatos elõzményekrõl. El-
mondta, hogy a Spar belterületi ingat-
lant vásárolt magánszemélyektõl, ami-
re az építési engedélyt hivatalból ki
kellett volna adni, de ezt csak azt köve-
tõen tette meg a hivatal, miután a tele-
pülésrendezési megállapodást az önkor-
mányzat és a Spar aláírta. A megálla-
podás célja az volt, hogy a kiszolgáló
utak és közmûvek kivitelezésének költ-
ségeit a befektetõre hárítsa, hiszen a
képviselõ-testület kinyilvánította, hogy

az Ipari Park területén semminemû anya-
gi terhet nem vállal. E bevezetõt követõ-
en a Spar Magyarország Kft. ügyvezetõ
igazgatója beszámolt a cég Magyaror-
szágon történõ fejlesztéseirõl.
A következõ téma volt a Sportliget la-
kópark utcáinak elnevezése. A képvi-
selõ-testület a jelenlévõ lakosokat is
bevonta a közterületek elnevezése ja-
vaslatainak kialakításába, így végül az
alábbiak szerint határozta meg a közte-
rületek elnevezését: (az egyes helyrajzi
számokhoz ki fogják sorsolni az egyes
utcaneveket).
Sportliget-lakóparkban elhelyezkedõ két
fõút  Dóra Sándor és Bozsik József nevét
viselje. Az utcanevek sorsolással az
alábbi elnevezéseket kapják:
Lóránt Gyula, Zakariás József, Budai
László, Kocsis Sándor, Pelle István,
Hajós Alfréd, Kozma István, Csík Fe-
renc, Halassy Olivér, Mészáros Ervin,
Lõrincz Márton, Földes Dezsõ, Kutasi
György, Gól utca –  a Sporttelep környé-
kére.
Mindezeket követõen tették fel közér-
dekû kérdéseiket a lakosok, amelyek
közül kiemelendõ a repülõgép-forga-
lommal összefüggõ zajbizottság mun-
kájáról adott rövid összefoglaló, illetve
a Hajcsár utcai lakosok szennyvíz-
átemelõvel kapcsolatos problémája,
amelyre a Gyáviv Kft. vezetõje, Sárosi
István úr válaszolt. Mindkét téma – jel-
legét tekintve – olyan, hogy a képvise-
lõ-testület bizonyára tárgyalni fogja.

Üllõ, 2007. 10. 02.

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

Szinte lehetetlen helyzetbe hozta a
2007. évi költségvetés a településeket,
amelyeknek egyre kevesebb pénzbõl kel-
lene fedezniük az alaposan megnöveke-
dett kiadásaikat.
Az állandó elvonások, az ország csõd-
közeli gazdasági helyzete, valamint be-
vételeik drasztikus csökkenése miatt
sok önkormányzat került kritikus hely-
zetbe. Nincs pénzügyi fedezet például
a bölcsõdék, óvodák, iskolák stb. mû-
ködtetésére. Nálunk is tetten érhetõek a
megszorító intézkedések. Az ország
pangó gazdasága és a mi önkormány-
zatunkat is sújtó elvonások miatt 2007-
ben több mint 200 millió Ft-al keve-
sebb bevétellel vagyunk kénytelenek
számolni, mint 2006-ban.  
Hogy az önkormányzat mégis minden
kötelezõen elõírt feladatának eleget tud
tenni, annak egyik oka a jelentõs ipar-
ûzési adóbevétel. Ez a mi esetünkben
360 millió Ft.

Szerencsénkre az M0-ás és az elkerülõ
út megépülte felkeltette a befektetõk
érdeklõdését Üllõ iránt. Célunk és
célom az, hogy minél több vállalkozást
tudjunk városunkba csábítani. Jelenleg
építi telephelyét a Pesti úton a Szlama
Trans Kft. Az ANVIL Project Kft is az
elõkészületek finisénél tart, rövidesen
megkapják az építési engedélyt. A Fe-
rihegy Ipari Park cím elnyerése pályá-
zati stádiumban van.

És akkor elérkeztünk a SPAR Kft-hez.
Az elõzõ képviselõ-testület 2006. nya-
rán anélkül, hogy lett volna szabályo-
zási terv, településfejlesztési koncep-
ció, jogszabályok megsértésével, sza-
bálytalanul belterületté nyilvánította a
mostani Spar területét. A belterületbe
vonás azt jelenti, hogy az OÉSZ alap-
ján a helyi építési hatóságnak ki kell
adni az építési engedélyt, és biztosítani
kell a teljes közmûvesítettséget. 
Ez az elõtörténet. 
A SPAR 2007. januárjában kereste
meg az önkormányzatot egy logisztikai
központ felépítése ügyében. A teljes
beindulás után 600 fõ foglalkoztatását
ígérte.
Bármennyire is szükségünk van az ál-
tala befizetendõ adókra, 6 hónapig

szinte nem történt semmi. Ahogy a pol-
gármesteri székbe kerültem, fontos fel-
adatomnak tartottam, hogy a holtpont-
ról ez, és a többi hasonló ügy kimoz-
duljon.
Mindeközben – a szabályozási terv el-

fogadását követõen – a SPAR sürgette
az Önkormányzatot, hogy a saját tulaj-
donukat képezõ területen szeretné a
beruházást megkezdeni, és ha ennek
jogi körülményeit az Önkormányzat
nem teremti meg, akkor a beruházá-
sukat nem Üllõn valósítják meg, mert
ügyük – közel féléves leállása – meg-
bízóik számára tovább nem magyaráz-
ható. Tehát szükségessé vált a jogerõs
építési engedély mielõbbi kiadása,
amelynek pedig elõfeltétele volt az
ominózus szerzõdés megkötése. Ellen-
kezõ esetben az idõcsúszással meg-
valósuló kárukat is érvényesítik. Ez
akár 100 milliós nagyságrend is lehet.
Természetesen még lehetett volna he-
teken, hónapokon át folytatni a szó-
cséplést, de akkor a SPAR már valahol
máshol építette volna bázisát.

A szerzõdést szakmailag elismert és a
témában járatos jogászok készítették.
Szeretném kihangsúlyozni, a szerzõ-
désben az önkormányzat részérõl anya-
gi kötelezettségvállalás nem történt.

A Szerzõdés 2007. június 07-én alá-
írásra került dr. Dobrovicz Magdolna
ügyvéd, Virág Andrea aljegyzõ, Kissné
Horváth Ágota mûszaki irodavezetõ
jelenlétében. Mivel a Spar képviselõi
választás elé állították az önkormány-
zatot, így idõhiány, valamint a kilátás-
ba helyezett kártérítési kötelezettség
miatt, a szerzõdés valóban nem került a

képviselõ-testület elé. A jogerõs építé-
si engedély 2007. június 27-én kiadás-
ra került. Az építkezés megkezdõdött.
Ez az aláírás egyébként 100-150 millió
Ft iparûzési adó bevételt fog jelenteni
Üllõ városának.

Én pedig úgy érzem, nem kockáztat-
hattam egy késõbbi költségvetés stabi-
litását; a várost jelentõs vagyonvesz-
téstõl óvtam meg, maximálisan szem
elõtt tartottam a város érdekeit és az
aláírással polgármesteri esküm szöve-
gének megfelelõen jártam el. 

Kissné Szabó Katalin
polgármester

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

FOGADÓÓRA

Id. Jónás József a 6-os számú vá-
lasztói körzet képviselõje október
25-én (csütörtök) 17 órától fogadó-
órát tart a Vargha Gyula Városi
Könyvtárban. Tisztelettel várom
választóimat, Üllõ város polgárait.

Id. Jónás József
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Tisztelt Üllõi Polgárok!

Üllõ Város azon kevés vidéki városok
közé tartozik, ahol a szennyvízcsatorna
gerinchálózat közel 100 %-ban kiépí-
tett. Ez nagyon nagy érték, a település
egészséges fejlõdését szolgálja. A váro-
si szennyvízhálózat önkormányzati tu-
lajdonú, a GYÁVIV Kft. az üzemeltetõ.
A hálózatot közel 10 éve tervezték, a
mai igényeknek megfelelõen idõnként
fejlesztésre szorul. Egy ilyen fejlesztés
már volt, a szennyvízátemelõ szivattyú-
kat 25-30 %-al nagyobb teljesítményûre
cseréltettük ki, amely 16 mFt-ba került.
A szerzõdések alapján napi 1.500 m3

szennyvizet képes befogadni és továbbí-
tani a hálózat.
A rendeltetésszerû használattól idõnkét
vannak eltérések, esetenként szándékos
károkozás formájában.
– A csapadékvíz szennyvízhálózatba tör-
ténõ bevezetése indokolatlanul terheli a
kommunális szennyvízhálózatot. Nagyobb
esõk után 30-50%-al nagyobb mennyi-

ség keletkezik a szabálytalan bevezeté-
sek miatt. Ezt a rendszer nem képes be-
fogadni, így az alacsony pontokon ki-
önt, ezzel jelentõs károkat okoz a csalá-
doknak és az üzemeltetõnek.
– A másik már a szándékos károkozás
körébe tartozik amikor olyan méretû
szilárd anyagok kerülnek a rendszerbe,
(tûzifa, autómosó kefe, takaró stb.)
amelyeket csak a csatorna fedõlapokon
keresztül lehet bejuttatni oda. Ezek az
átemelõ szivattyúkon fennakadnak és
azok leégnek. A szivattyúk javítása a
városnak több százezer Ft-os többlet
költséget jelent. Szippantó autókat kell 
hozni a kárelhárításra, majd a területeket

fertõtleníteni szükséges. Többszöri kiön-
tés után, adott esetben még talajcserére
is sor kerülhet.
– Ezen kívül pedig idõnként szippantó
kocsikból 3-4 m3 tömény szennyvizet
engednek le, ami hirtelen megterhelést
és nagy bûzt eredményez a rendszerben. 
A továbbiakban is szükséges a fejlesz-
tésre figyelni, a Hajcsár utcai átemelõ
áthelyezésének gondolata már felme-
rült, amelyet már a tervezõ vizsgál.
A fejlesztésen kívül szükséges az Önök
segítsége is, hogy megelõzzük az ilyen
szabálytalanságokat, vagy ha már meg-
történt, akkor a szükséges felelõsségre
vonást meg tudjuk tenni. 
A legutóbbi eset miatt a GYÁVIV Kft.

feljelentést fog tenni ismeretlen tettes
ellen a közüzem rongálása, veszélyezte-
tés címen. Óvjuk közösen nagy költség-
gel létesített közmûveinket, értékeinket!

Kissné Szabó Katalin polgármester

T Á J É K O Z T A T Á S  V E S Z E T T S É G  E L L E N I  V É D E K E Z É S S E L  K A P C S O L A T B A N

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a veszettség megelõzése érdekében tett intézkedésekrõl, egyben felhívjuk
figyelmüket az ezzel kapcsolatos szabályok betartására és az esetleges teendõkre 
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetû betegség.
2. A betegség legfõbb terjesztõje a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek óta si-

kerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határ-
övezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre csalétek- vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik, amely
szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek

ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe,
szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági elõírásokat kell alkalmazni:
• Ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70 %-os alkohollal

történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szükség.

• Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyába kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított 21 napig az ebeket megkötve, zárva kell tartani (ebzárlat), és csak

pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázást segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék
fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul
értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkörmányzatot vagy vadásztársaságot. 

9. Kérjük, hogy a fentiekrõl a gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak. 

A helyi vakcinázási kampány idõpontja: 2007. október 6-11-ig.

FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényvédelmi Fõosztály

Ó V J U K  É R T É K E I N K E T

Ilyen károkat okoz a felelõtlenség
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F E L H Í V Á S O K

F I G Y E L E M !

2007. okt. 24-tõl okt. 29-ig Üllõ Város Önkormányzata és a Saubermacher Kft.

E L E K T R O N I K A I  H U L L A D É K -  é s
S Z Á R A Z E L E M  G Y Û J T É S I  A K C I Ó - t  szervez a  lakosság  részére.

A hulladékok gyûjtése a Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ raktárban történik.
A gyûjtés naponta reggel 8 órától 15 óráig tart,
(október 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap a gyûjtés szünetel)

A lakosság a felügyelettel ellátott raktárban, az alábbi elektronikai hulladékokat
helyezheti el:

• TV, monitor, háztartási kis- és nagygép, (mosógép, hûtõszekrény, kenyérpirító,
mikrosütõ, stb.),

• szórakoztató elektronika, (magnó, rádió, videó, stb.)
• szárazelemek, telefon-, számítógép-, kisgép akkumulátorok, továbbá
• elektromos játék, mobiltelefon, számítógép, billentyûzet, telefon, faxgép, fény-

másoló, stb.

Az összegyûjtött hulladékok az akció végén elszállításra kerülnek.
Számítunk az Ön szíves közremûködésére is, annak érdekében, hogy
településünk területén ne az illegális hulladéklerakók gyarapodjanak!

Üllõ Város Önkormányzata

M E G H Í V Ó  

Gál Judit kézmûves, Precsinszki Judit
zöldség- és gyümölcsfaragó,
Robitsek Ibolya üveg és kõfestõ
közös kiállítására a Vargha Gyula
Könyvtár kiállítótermébe
Cím: Üllõ, Vasadi u. 1.

A kiállítás megtekinthetõ:
2007. október 26-ig.

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

FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS !!

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét,
hogy az avar és kerti hulladék sza-
bálytalan égetése miatt sok polgár
tett bejelentést az elmúlt idõszakban.
Gyakran az égetéskor igen nagy füst
keletkezik, ami zavarja a szomszé-
dokat. Tekintettel arra, hogy a tárgy-
körben érvényes helyi rendelete van
a településnek,  ezúton tájékoztatjuk
Önöket az avar és kerti hulladék é-
getésével kapcsolatos szabályokról. 

• Avar és kerti hulladék megsem-
misítése elsõsorban komposztálással
történhet.
• Tûzgyújtás és égetés közterületen
és magántulajdonú ingatlanon heti
két alkalommal – szerdai és szomba-
ti napokon –  14-18 óra között szél-
mentes, derült idõben megengedett.
Szeles idõben hulladékégetés cél-
jából tûzgyújtás szabad térben nem
megengedett.
• Égetni csak megfelelõen kialakított
helyen, a vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyeztetõ módon
lehet, a tûzvédelmi szabályok betar-
tásával. Az égetést végzõ személy a
tûzrakhely oltásáról az égetést befe-
jezõen köteles gondoskodni.
• Az égetendõ hulladék nem tartal-
mazhat ipari eredetû hulladékot
(mûanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket ill. ezek maradékait)"

Fenti szabályok megsértõi szabály-
sértést követnek el, és 30.000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújthatók.”

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyzõ

TISZTELT OLVASÓ!

A Városüzemeltetõ Kft. 2007. augusztus 01-tõl új üzletágat indított el. A városüzemel-
tetõ üzletág tevékenysége településünkön az allergén parlagfû, fekete üröm és egyéb
gyomnövények irtása, kül- és belterületi, önkormányzati és magántulajdonú ingatlano-
kon egyaránt. A Kft. új üzletága elvállalta a város két temetõjének rendbetételét, kita-
karítását és rendfenntartását. Ezt a tevékenységet összefogva a temetõk tulajdonosai-
val, a városban mûködõ Temetõkért Közalapítvánnyal és az Önkormányzattal együttes
finanszírozásban valósítja meg. Sok pozitív visszajelzés érkezett a Kft.-hez ezen
tevékenység megkezdése óta. A temetõket látogatók, szeretteik, családtagjaik sírjait
felkeresõ emberek hálásak ezért a ténykedésért. Vannak azonban olyan emberek, akik
ezt az igyekezetet nem értékelik, az elszállított szemét arra ösztönzi õket, hogy a már
"megszokott gyûjtõhelyet" újra és újra felkeressék. 

Szeretnénk, ha munkánk nem lenne hiábavaló. A temetõben nyugvó hozzátartozók
iránti tiszteletbõl, a környezet kulturált képének megõrzése miatt megkérünk min-
denkit, hogy figyeljen oda a temetõben már kialakult és a késõbbiekben tovább
alakuló rend megtartására. Hamarosan kihelyezésre kerülnek információs táblák, a
temetõkben keletkezett hulladék lerakásának helyérõl. Kérjük, hogy a temetõkben
keletkezett hulladékot ezen táblák útmutatása alapján, a kijelölt helyre szíveskedjenek
elhelyezni. A temetõkben keletkezett hulladék nem véletlenül került kiemelésre a
szövegkörnyezetben. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy a kom-
munális, építési, és egyéb hulladék elhelyezése nem a temetõk hulladéklerakójába
való.  Kérjük, hogy a szétbontott és átalakítás miatt fölöslegessé vált sírelemek elszál-
lításáról a sír tulajdonosa, illetve a munkát végzõ személy gondoskodjon. Amennyiben
problémát jelent az elemek elszállítása, kérjük, jelezzék azt irányunkba és állunk ren-
delkezésükre a probléma megoldásában. 

Üllõi Városüzemeltetõ Kft.



Üllõ város képviselõinek szándékozunk itt
helyet biztosítani, hogy gondolataikat
megosszák az Üllõi Hírmondó olvasóival.
Ne kényszerüljenek más sajtókiadványok
felhasználására. Várjuk tõlük a nevesí-
tett, felelõsen írottakat.

Végre elkészült a Sportcsarnok 
(3. rész)

A 2007. október 1-i önkormányzati vá-
lasztások után a Sportcsarnok kivitelezé-
se szerencsére nem akadt meg.
Az új összetételû Képviselõ-testület vál-
lalta az Együttmûködési Megállapodá-
sokban rögzített kötelezettségek teljesíté-
sét. A testület októberi alakuló ülésén –
Vasadi István polgármester úr javaslatára
– Zubor György képviselõt bízta meg a
Sportcsarnok és a Sporttelep építésének
felügyeletével (tanácsnoki rangban).
A Sportcsarnok épületét december köze-
pére sikerült téliesíteni, ami a munkavég-
zés folyamatosságát jelentette. A koordi-
nációs munkákba november hónapban
bekapcsolódott Dienes András is, aki a
késõbbiek során a testület megbízásából
az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat
készítette elõ. Nagyon hasznos volt ez év
januártól Békés István tanácsos úr bekap-
csolása a munkába, aki számtalan (pl. kül-
sõ közmûvek megépítése) önkormányzati
feladat megoldásában közremûködött.
Az építés folyamán a lakosság, de fõleg a
képviselõk részérõl nagyon sok észrevé-
telt, kritikát kaptunk. Ezek egy része jo-
gos volt, amennyiben lehetõség volt rá, az
ennek megfelelõ korrekciókat elvégez-
tük. Nagyon nehezen volt megemészthe-
tõ viszont egyesek mocskolódó, becsmér-
lõ megjegyzései.
Építõipari szakemberek szerint a kivitele-
zés az átlagosnál jobb minõségben tör-
tént, ez fõleg a fõvállalkozást bonyolító
ECOTECH 97. Kft. építésvezetõjének
köszönhetõ. A jó együttmûködés kialakí-
tásában nagy szerepe volt a befektetõ SI-
MEX-BAU Kft. igazgatójának, Gyulai
Ágnesnek. Igen korrekt módon lehetett
együtt dolgozni a KREATÍV 2000. Kft.
mûszaki ellenõrével, Kerényi Zoltán
úrral és az Önkormányzat mûszaki felü-
gyelõjével, Domokos László úrral.
A kivitelezõ április 24-én jelentette
készre az épületet és kérte a mûszaki áta-
dás-átvétel megkezdését. A hibák feltárá-
sa, a hibajegyzék elkészítése több lépcsõ-

ben történt, melybe bekapcsolódtak a
Képviselõ-testület tagjai is.
Az ünnepélyes megnyitóig a hiányok je-
lentõs része elkészült, de lesznek olyan
hiányosságok melyek a garanciális köte-
lezettségek idõtartamára húzódnak át.
Szeretném eloszlatni a tévhitet (a közel-
múltban az egyik prominens személyiség
azt mondta, hogy nincs jótállás a Sport-
csarnokon) és megnyugtatok mindenkit,
a Megállapodás 1. sz. mellékletének 3.
oldalán a 4., 5. bekezdés a SIMEX-BAU
Kft. garanciális és szavatossági kötele-
zettségeit rögzíti, mely idõtartama 2 év és
a teljes létesítményre, illetve annak kie-
gészítõ létesítményeire vonatkozik.
Az eddigi bartell üzlet pénzügyileg és te-
lek átadások vonatkozásában terv szerint,
rendben lebonyolódott. 
A közhangulat véleményét is figyelembe
véve úgy gondolom, hogy május 26-án
egy nagyon szép létesítménnyel gyarapo-
dott településünk.

KÍVÁNOM MINDEN ÜLLÕI LAKOS-
NAK, FIATALNAK ÉS IDÕSEBBNEK
EGYARÁNT, HOGY HASZNÁLJÁK
EGÉSZSÉGGEL, HISZEN ÖNÖKNEK
KÉSZÍTETTÜK.    

Tisztelt üllõi lakosok!

A beruházás folyamán több olyan közér-
dekû kérdés felmerült, melyekre meg-
próbálok röviden válaszolni.

Mit kapott a város a befektetõtõl a bar-
tell üzletbe a "pedagógus földekért"
cserébe?

A bartell üzlet alapja a szakértõ által
meghatározott "pedagógus földek" értéke
volt, mely 445 millió Ft nagyságot kép-
viselt.  A befektetõ cserébe felépítette:
– a nemzetközi küzdõtérrel rendelkezõ
Sportcsarnokot kulcsrakészre, 300 fõs le-
látóval, a normáknak megfelelõ kiszolgá-
ló egységekkel, komplett sport technoló-
giával, eredményjelzõvel, a küzdõtér han-
gosításával, a négy versenyöltözõben tám-
lás öltözõpadokkal, szekrényekkel. Meg-
építette az ingatlanon belül a közmûve-
ket, beleértve a bejárati utakat és parko-
lókat, térvilágítást is. Elvégezte a terület
parkosítását a csapadék elvezetõ csator-
nákkal. A terület körbekerítését.
– a fentieken túlmenõen a SIMEX-BAU

Kft. szabad felhasználásra az Önkor-
mányzat részére átadott 5 millió Ft-ot.
Fizeti a CCA Rt. Tanácsadó cég díját,
mely 3 millió Ft. Kifizette az ADU Kft.
által 2003-ban a lakóparkra készített sza-
bályozási tervet, melynek értéke 2,7 mil-
lió Ft volt. Vállalta, hogy a lakóparkkal,
illetve az ingatlan átadásokkal kapcso-
latos földhivatali költségeket megfizeti.
Úgy gondolom, hogy ezek a tételek messze
túlhaladják egy Sportcsarnok építésének
mûszaki tartalmát. Az, hogy így alakult
az ad-hoc bizottságok ügyességén és
részben a befektetõ hozzáállásán múlott.

Mennyibe került ez az ügylet 
a városnak?
Igen sokba!

– meg kellett oldani a "pedagógus föl-
dek" mezõgazdasági mûvelés alóli
kivonását  . . . . . . . . . . . . . .25 millió Ft
– meg kellett vásárolni a Sportcsarnok
elhelyezéséhez szükséges ingatlanokat.
Három Gyömrõi úti ingatlan kertvéget és
a katolikus temetõ bõvítésére szánt belsõ
területeket,  . . . . . . . . . . . . .40 millió Ft
(mivel magánjogi szerzõdésekrõl van
szó, ezért értékeket nem közlök, de ezek
rendkívül drágák voltak, lényegében köz-
mûvesített építési telek áron kaptuk meg
az egyébként kis értékû kertvégeket),
– régészeti kutató-feltáró munkák 2088
m2-es területen,  . . . . . . .8,976 millió Ft
– talajmechanikai szakvéleményben leírt
technológia szerint föld visszatöltés

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5 millió Ft
–régészeti feltárások miatti építõipari
többlet munkák 7,9 millió Ft
–telek határon kívüli csapadék elvezetés
munkái  . . . . . . . . . . . . . . . . .3 millió Ft
–telek határon kívüli elektromos munkák
költségei  . . . . . . . . . . . . . .4,1 millió Ft
–telek határon kívüli gázvezeték meg-
építése  . . . . . . . . . . . . . . . .412.272.- Ft
– telefon és kábel tv. kiépítése

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .935.534.- Ft
– Malom utcától a telek határig út és jár-
da, csapadék elvezetõ árok megépítése,
parkosítás  . . . . . . . . . . .17.614.826.- Ft
– teherbíró útalap készítése, út alatt
közmûvek építése (ivóvíz, szennyvíz)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 millió Ft
– Bejárati út megvilágítása  . .3 millió Ft
– Tervezési költségek  . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .854.000.- Ft
– Hangosítás többlet költségei

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.752.000.- Ft
Azért vált szükségessé, mert az eredeti
megállapodásban csak a küzdõtér hango-
sítása szerepelt. Elkészült az elõtér és az
öltözõk hangosítása is. (megjegyzés: a
kivitelezõ REFLEX Kft.  jelentõs
árengedményeket tett az Önkormányzat
felé.)

– téli fûtés megosztott költségei  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 millió Ft

– mennyezeti védõháló elkészítése  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600.000.- Ft

– riasztó berendezés felszerelése  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 millió Ft

Összesen:  . . . . . . . . . .123,5 millió Ft

Ebben az összegben nem szerepel a
sporteszközökre, berendezésre és üzembe
helyezésre költött kb. 7 millió Ft.

Mit ér az elkészült Sportcsarnok a
kialakított infrastruktúrával együtt?

Az OTP Ingatlan Zrt. elkészítette a kom-
plexum értékbecslését.
Az értékbecslés eredménye:

A Sportcsarnok elhelyezésére szolgáló
földterület értéke 85.200.000.- Ft (bruttó)
A földterületen végrehajtott fejlesztése:

 . . . . . . . . . .99.600.000.- Ft (bruttó)
A Sportcsarnok épületének értéke  . . . . .

 . . . . . . . . .559.200.000.- Ft (bruttó)
Összesen:  . . .744.000.000.- Ft (bruttó)

Az Önkormányzat rendelkezésére álló
önrész:

Pedagógus földek értéke
 . . . . . . . . .445.000.000.- Ft (bruttó)

Sportcsarnok elhelyezésére szolgáló föld-
terület értéke  . .85.200.000.- Ft (bruttó)
Az Önkormányzat fejlesztésre fordított
költségei  . . . .123.500.000.- Ft (bruttó)
Összesen:  . . .653.700.000.- Ft (bruttó)

Az ingatlan valós piaci értéke:  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .744.000.000.- Ft

Az Önkormányzat ráfordításai:  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .653.700.000.- Ft

Bekövetkezett vagyoni értéknövekedés:
 . . . . . . . . . . . . . . . . .90.300.000.- Ft

Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés, beru-
házás befejezésével Üllõ Város 90 millió
Ft-tal lett gazdagabb.

Kinek az érdeme a Sportcsarnok meg-
építése?

Ez a fejlesztés Üllõ történetének legna-
gyobb beruházása és hosszú gyötrelmes
idõszakokon keresztül az elõkészítéssel
együtt 5 év után valósult meg.
Az teljesen egyértelmû, hogy a meg-
valósítás kollektív munka eredménye
volt. Az elõkészítésben és kivitelezésben
részt vettek a Civil szervezetek, az Önko-
rmányzat apparátusa, az elõzõ két ciklus-
ban meghatározó Együttmûködés Üllõért
Egyesület tagjai, és természetesen a befe-
jezéshez kellett a jelenlegi testület pozitív
hozzáállása.

Abban a helyzetben vagyok, hogy vissza-
menõleg 5 évre pontosan tudom, hogy
kik mit tettek pozitív és negatív szerep-
körben. Szeretném kiemelni az Önkor-
mányzat mûszaki-pénzügyi szakemberei-
nek és a történetben említett ad-hoc bi-
zottság tagjainak munkáját, akik a folya-
mat során több száz órát töltöttek el, nem
kímélve szabadidejüket és sok esetben a
pénztárcájukat sem. (Megjegyzés: az ad-
hoc bizottság tagjai semmiféle költség-
térítést nem kaptak az Önkormányzattól.)

Meg kell említenem dr. Palkó József
ügyvéd urat. Neki köszönhetõ a befek-
tetõk megjelenése Üllõn. Minden befek-
tetõ – az a 13, akivel tárgyaltunk – kizá-
rólag az õ közvetítésével kezdte meg
velünk a tárgyalásokat. (Megjegyzés: há-
lából az Önkormányzat még meghívót
sem küldött neki az átadásra.)

Természetesen örömmel tapasztaltam a
befejezés során a sok-sok segítõ szándé-
kot, ami dicséretes és mindenkinek meg
kell köszönni. De azért biztosan egyetér-
tenek velem, hogy a hálószerelés, a taka-
rítás, a fûnyírás stb. nem egyenértékû és
nem azonos kategória az elmúlt 5 év elõ-
készítõ, megvalósító munkájával.

Tisztelt üllõi lakosok!

A Sportcsarnok ünnepélyes átadása meg-
történt, az esemény értékelése az Üllõi
Hírmondóban is széles nyilvánosságot
kapott. Személyes véleményem az, hogy
a mindenkori vezetésnek szuverén joga
az, hogy eldöntse, hogy az elvégzett
munkát a végrehajtásban résztvevõk kö-

zött hogyan méltányolja. (megjegyzés: én
nem tartozom abba a körbe, akinek a
véleményét kikérték volna.)
Viszont felhívom az üllõi közvélemény
figyelmét arra a tényre, hogy ebben az
igen nagy feladat elvégzésében nemcsak
Vasadi István, Lehoczky Károly és Zubor
György végzett sok munkát. 
A tisztesség úgy kívánta volna, hogy az
évek során a tárgyaló delegációk tagjai-
nak a neve elhangzott volna az átadó ün-
nepségen és azt követõen megjelenõ
sajtóorgánumban.

Nem tették meg, tehát nekem kötelessé-
gem megtenni!

Pesti Imre, Virág József, Fülöp István,
Füles József, dr. Lõre Attila, tisztelettel
megköszönöm azt, hogy nagymértékben
hozzájárultatok a Sportcsarnok létrehozá-
sához. Köszönöm azt, hogy veletek dol-
gozhattam és segítettétek az én munká-
mat is.

KÖSZÖNÖM AZ ÜLLÕI LAKOSSÁG
NEVÉBEN IS, MERT A TI ÁLDOZAT-
KÉSZ MUNKÁTOK NÉLKÜL MA
NEM LENNE SPORTCSARNOK.

Zubor György
tanácsnok

A Nyugdíjasok Országos Szö-
vetsége 2007. évre "Dal" versenyt
hirdetett nyugdíjasok részére.

Az országos verseny két (májusi és
júniusi) selejtezõbõl és kétnapos
döntõbõl állt. A két selejtezõt Mono-
ron, a döntõt Gyõrben szervezték.
Ezen a versenyen vett részt Hajnal
Kálmán az üllõi Zrínyi Ilona Nyug-
díjas klub tagja. A selejtezõk során
elsõként jutott a döntõbe, ahol az or-
szág különbözõ részérõl érkezõ 60
versenyzõvel találkozott. 2007. au-
gusztus 17-18-án rendezett döntõben
" Külön díj"-ban részesült. A selejte-
zõkön és a döntõben zongorán kísér-
te Petrik Sándor. Aki személyesen
elkísérte: 

Nagy Ervin

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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Október. 20. Szombat 18:00 Felsõpakony KSE Nõi kézilabda 
Október 27. Szombat 16:00 Hogyan csökkentsük együtt a család
kiadásait, hitelünk mértékét c. elõadás.
November 03. Szombat 16:00 Felsõpakony KSE nõi kézilabda
mérkõzése
November 05. Hétfõ 19:30 Üllõ FC Csõ-Montage – MVFC Futsal 
NB I-es mérkõzés
November 17. Szombat 19:00 Szülõk-Nevelõk Bálja
Péntek kora esti órákban indul az ÜLLÕI teremfoci bajnokság 
12 csapat részvételével.

Sportcsarnokban elindult tanfolyamok:
Hétfõ: 15:00-16:00 Gyerekeknek Akrobatikus Rock and Roll
Kedd: 15:30-16:30 Gyerekeknek Judo
19:00-20:00 Aerobic
20:00-21.30 KRAV-MAGA
Szerda: 15:00-16:00 Gyerekeknek Akrobatikus Rock and Roll
18:00-19:00 Aerobic
Csütörtök: 15:00-16:30 Latin táncoktatás gyerekeknek
15:30-16:30 Gyerekeknek Judo
18:00-19:30 Jóga tanfolyam
20:00-21.30 KRAV-MAGA
Péntek: 19:00-20:00 Aerobic
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Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület

2225 Üllõ, Malom u. 2., Pf.: 50 • Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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A légiforgalom zaja régóta problémája a
Ferihegy környéki településeknek. Ez
alól Üllõ sem kivétel.
A 2006. októberében újonnan felálló kép-
viselõ-testület a Környezetvédelmi Bi-
zottságon belül létrehozott egy zajvédel-
mi munkacsoportot. Szándékunk az volt,
hogy pereskedés helyett tárgyalások
során alakítsunk ki egy olyan egyeztetési
kapcsolatot, amely mindkét fél számára
eredményes, megnyugtató megállapodást
hozhat. Ezért 2007. év elején levélben
elküldtük javaslatainkat a BA Zrt. akkori
üzemeltetõjének, Stewart Wingate vezér-
igazgató úrnak. Leírtuk azt az álláspon-
tunkat, hogy mivel kénytelenek vagyunk
elviselni a repülõgépek zaját (sem a
repülõtér, sem a lakók nem költöznek el),
a legpraktikusabb megoldás, hogy hoz-
zájárulnak Üllõ város fejlesztéséhez.
A vezérigazgató válaszából idézem a
lényeget:
"Válaszlevelükben Önök még számos
megalapozott észrevételt tesznek egyéb
kérdésekben. Különösen értékelem vilá-
gos véleményüket a téren, hogy a lakos-
ság mit tekintene elfogadható intézkedés-
nek. Szintén üdvözlöm az önkormányzat

és a Budapest Airport Zrt. közötti szoro-
sabb együttmûködés kialakítására tett
pragmatikus javaslatukat. 
Sajnos azonban jelenleg nem vagyok o-
lyan helyzetben, hogy ígéreteket tehetnék
a Budapest Airport Zrt. által Üllõ részére
a településfejlesztés terén a jövõben nyúj-
tandó támogatás tekintetében. Mint azt
bizonyára tudják, vállalatunk tulajdonos-
váltás küszöbén áll (hamarosan értékesí-
tik a német Hochtief Airport részére), e-
zért mások nevében jelenleg konkrét
ígéreteket nem tehetek."
Ezek után munkacsoportunk úgy döntött,
hogy ugyanezen tartalmú levelünket el-
küldi az új tulajdonos, Hochtief Airport
vezérigazgatójának, Dr. Reinhard Kalen-
da úrnak. 
Kalenda úr az alábbiakat válaszolta: "...a
BA Zrt. jelenleg is megfelel az Ön által
említett témában számára elõírt összes
jogszabályi kötelezettségnek. Továbbá
2007. február 28-án társaságunk benyúj-
totta a Nemzeti Közlekedési Hatóság Lé-
giközlekedési Igazgatóságához átfogó
zajvédelmi programját, amely számos
belsõ és külsõ megbeszélésen, tárgyalás-
sorozaton, illetve a repülõtér környékén
található településeken tartott lakossági
fórumokon alapult. Múlt héten (2007.

augusztusában) pedig benyújtottuk a Lé-
giközlekedési Igazgatósághoz a végleges
zajtérképeket jóváhagyás, illetve zajgátló
védõövezeti kijelölés céljából.
A BA Zrt. zajvédelmi díjat szed a repü-
lõteret használó légitársaságoktól, hiszen
a repülési zajt õk okozzák. Ezen díjak fel-
használását a 176/1997. (X.11.) kormány-
rendelet szigorúan szabályozza; mint azt
Ön is tudja, azokat kizárólag zajvédelmi
célokra lehet fordítani. Társaságunk en-
nek természetesen megfelel, így sajnálat-
tal tájékoztatom, hogy a zajvédelmi forrá-
sok más jellegû felhasználása, például az
Önök által javasolt célokra nem lehet-
séges.
Társaságunk folyamatosan vizsgálja a
lehetséges alternatívákat, azonban a ke-
zünket megköti az a jogszabályi környe-
zet, amelyben mûködünk, és amelyben
mûködnünk kell. Kérem szíves megér-
tését."

Amint a válaszból kiderült, nem sikerült
ebben a formában a megállapodás.
A zajvédelmi munkacsoport az álláspont-
ját a zajtérkép jóváhagyása után tudja
kialakítani.

Udvardi Mátyás képviselõ

Felsõpakony nõi kézilabda csapata áttette székhelyét városi
Sportcsarnokunkba 2007. 10. 01-tõl. A csapatban több volt
válogatott játékos is játszik. A szakosztály segít a kézilabda
utánpótlás nevelésében. Köszöntjük õket szeretettel!

További tájékoztatás Dienes Andrásnál a 0670-39-68-122-es
telefonszámon vagy az ullosport@monornet.hu e-mail címen
lehetséges.

mérkõzés



Az Üllõi Gyermekekért Alapítvány elszámolása a 
2006. évben kapott támogatásokkal

Az Alapítvány bevétele elsõsorban támogatóink személyi jövedelme 1 %-ának fela-
jánlásából származik. Ez az összeg 2006. évben (a 2005. évi SZJA-ból) 954.869 forint
volt, melybõl 24.448 Ft 2007 évben folyt be. A 2006. november 9-i ülésén döntött a
kuratórium a támogatások elosztásáról. Az összeg nagy részét a kuratórium a gyer-
mekintézmények között osztotta szét létszámarányosan, de a pártfogolt gyermekek
karácsonyi ajándékozásáról is döntött 20.000 Ft támogatással, sõt a Diák
Sportegyesület is részesült 50,000 forintban.

A kapott támogatásokat, mind az 1 %, mind az egyéb támogatásokból, a támogatottak
az alapítvány céljai szerint használták fel: 
• Harmónia Zeneiskola: DVD lejátszót, music-centert, CD-ket vett a zeneoktatáshoz
• Árpád Fejedelem Általános Iskola: projektort, nyomtatót vásárolt a tananyag szem-
léltethetõségének javítására, valamint korszerûbb székeket, asztalokat egy tanterembe.
• Napsugár Napközi Otthonos Óvodák: játékokat, könyveket vásároltak az óvodai
foglalkozásokhoz
• Pártfogolt gyermekeknek karácsonyi ajándékokat vettek.
• Diák-sportkör: a nyári sporttábor költségeire használták

2006-ban pénzbeli és természetbeni támogatónk volt az Apáczai Könyvkiadó,
Dinasztia Tankönyvkiadó, Ferihegy Zrt., Kapital II. 90-98 Kft., V.L. Szivattyú Bt,
Regun-Press Kiadó Kft. Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Az APEH értesítette az Alapítványt arról, hogy 2006. évi személyi jövedelemadójuk-
ból 946.941,- Ft összeget ajánlottak fel támogatóink az 1 % keretében. Köszönjük!
Pénzbeli és természetbeni támogatásokat továbbra is szívesen veszünk, számla- és
adószámunk: OTP Bank Rt. Monor: 11742056-20051833   Adószám: 19180083-1-13
Csekk kapható az intézményekben és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján.
Az Üllõi Gyermekekért Alapítvány elnöke: Misák Béláné óvodavezetõ, képviselõje:
Vargáné Harmath Ágnes, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodavezetõje.

Ü L L Õ I  H Í R E K ,  P R O G R A M O K

20 éves a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete /NOE/

Eltelt húsz év, a NOE bárkája alatt,
húsz év idõt, fáradtságot nem ismerõ
közös munka, amit azokért a csalá-
dokért és gyermekeikért tettünk, akik
mertek a mai elõítéletekkel teli vilá-
gunkban több gyermeket vállalni azért,
hogy a különbözõ intézményekben
dolgozóknak legyen munkájuk, hogy
legyen idõs korunkra, aki eltart min-
ket, hogy ne haljon ki nemzetünk.
Tudom nagy szavak ezek, mégis el-
gondolkodtató: van-e értelme más az
életünknek? Hagyunk-e hátra mást,
mint az életünk értelmét: "Szemünk fé-
nyét", gyermekeinket. Gondoljuk csak
át ezt az isteni nagy csodát: megfogan
egy pici élet, majd megszületik. Jön-
nek a mindennapi örömök, a sok-sok
átvirrasztott éjszaka, az óvodás és is-
kolás évek, a kamaszkor, és máris fel-
nõtté vált a mi pici gyermekünk. EZ A
LEGSZEBB HIVATÁS.
Mi ebben a szellemben tesszük a dol-
gunkat 20 éve, mert hisszük, hogy
szükség van olyan civil összefogásra,
amely a család, a gyermekvállalás örö-
meire hívja fel a figyelmet, a mester-
ségesen elbutított társadalmunkkal
szemben. 
20 év alatt sok minden történt, mindig
a jóra törekedtünk. Tettük ezt akkor is,
amikor nem hallgatták meg a szavun-
kat, amikor a családokért és gyerme-
keikért kellett harcolnunk, egy közös
cél, egy szebb jövõ reményében.  
Ezután is tesszük a dolgunkat, ha kell

hallatjuk a hangunkat, hogy a mi cso-
dálatos hazánk megmaradjon, benne a
családok és gyermekeik boldogan
éljenek.

Fazekas Istvánné 
A NOE elnökségi tagja

E M L É K E Z É S

Dr. Szentkuti Lászlóné
született Bakonyi Ilona

Az üllõi Árpád Fejedelem Általános
Iskola nyugdíjas tanítónõje. A budapesti
Tanítóképzõt 1931-ben végezte el. 

1952. szeptember 1-jén kezdett tanítani
Üllõn.
Kiváló munkát végzett, lelkiismeretesen
foglalkozott a tanítványaival, generáció-
kat nevelt fel, példás tisztességes munká-
ra. A gyermekszeretete áthatotta munká-
ját, a szülõk megbecsülték, szerették.
Négy gyermeke mellett mindig tanított,
nagy gondot fordított a nevelésre, vallot-
ta, hogy a gyermekeket kiskorukban kell
megtanítani a fegyelmezett munkára. Vi-
dám természete segítette a mindennapi
gondok megoldásában. Hosszú pedagó-
gus pályája során sok fiatal sorsát egyen-
gette.

Szeretettel, de következetesen és szigo-
rúan tanította meg az olvasásra, írásra,
számtanra tanítványait. Jó közösségi em-
ber volt, összetartotta az alsó tagozaton
tanító kolleganõit, sok-sok programot
szervezett, melyen örömmel vettek részt
a pedagógusok. 

Nyugdíjazása után is gyakran visszatért
az iskolába, ünnepségekre, Márti nénivel,
Anita nénivel. Vidáman emlékeztek vissza
a fiatalkori eseményekre, és szívesen osz-
tották meg velünk élményeiket.

Szép életet élt, családjával, barátaival.

Emlékünkben egy elégedett, vidám, nagy
tudású tanítónõt õrzünk meg.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulói és tantestülete nevében:

Hamikus Ferencné
igazgató

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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Köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik szeretett édesanyámat,  
KIS ELEMÉRNÉT /született Kalina
Irén/ utolsó útjára elkísérték, és virá-
gaikkal részvétüket nyilvánítva osz-
toztak a család fájdalmában.

A gyászoló család nevében
Mészárics Kálmánné



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

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

Tegyünk együtt reális lépéseket az 
EURÓPAI UNIÓS, MÉLTÓSÁGTELJES 

életszínvonal felé!
Egészségügyi reform? Oktatási reform?

Nyugdíj reform?
Lássunk együtt TISZTÁN!

Ingyenes elõadás a mindannyiunkat 
érintõ lehetõségekrõl.

A FELELÕSSÉG, a DÖNTÉS az ÖN kezében van!
Helyszín: Üllõi Városi Sportcsarnok

Idõpont: 2007. október 27. szombat 16. óra

Üllõn építési telket
keresünk,

akár bontandó házzal is!

Tel: 06/70 383-5222

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!



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

Üzlet 
dekoráció

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

Világító táblák, 
portálok, 
3D betûk

kihelyezése

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

- 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.




