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Kiskalendárium
November – András hava

November 1. 
– Mindenszentek napja

A naptárban név szerint nem említett
összes szentek emléknapja.

November 2.
– Halottak napja

A halottakra való emlékezés napja.
– Temetõbejárás, a sírok rendbehozatala,

gyertyagyújtás;
– Munkatilalom.

November 11.
– Szent Márton napja, 

A középkor egyik legnépszerûbb szentje.
Pannóniában született.

"
Aki Márton napon libát nem eszik, 

egész éven át éhezik."

"
Márton napján, ha a lúd jégen jár, 

akkor karácsonykor vízben poroszkál."

November 19.
– Erzsébet napja

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe.
– Idõjárásjóslás, ha havazik, azt mondják:

Erzsébet megrázta a pendelyét.

November 25.
– Katalin napja

Szent Katalin a házasságra vágyó 
leányok védszentje.

– Dologtiltó nap;
– Idõjárásjóslás: ha Katalin kopog, 

karácsony locsog;
– A lakodalmak õszi idõszakának befejezõ

napja.

November 30.
– András

Szent András apostol emléknapja.

"
Aki böjtöl András napján, võlegényt lát

éjszakáján."
– A disznóvágás és disznótor hagyományos

idõpontja.



November 4. nemzeti gyásznap.
1956. november 4-én kezdõdött a 
forradalom letiportatása.
Most egyszerre emlékeznek…

NOVEMBERBEN
(A Farkasréti temetõben, 
ezer és ezer lobogó gyertya fényénél)

Novemberben szürkék az utcák,
novemberben szürkék az emberek.
Novemberben Budán és Pesten
nevetni nem lehet.

Novemberben a Farkasréten
halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
fedik a sírokat.

Novemberben égnek a gyertyák,
kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.
Novemberben földig hajolnak
a sötét kalapok.

Novemberben géppuskák szóltak,
tankok tapostak, a föld remegett.
Novemberben gyilkoltak, öltek,
november temetett.

Novemberben itt esküt szegtek,
gyaláztak törvényt, tiportak jogot.
Novemberben vörössel, vérrel
a máglya lobogott.

Novemberben erõszak vágott,
gumibot tépett, börtön kacagott.
Novemberben a homlokunkra
égettek csillagot.

Novemberben sírnak az utcák,
novemberben sírnak az emberek.
Novemberben könnyek köszöntik
az elesetteket.

Novemberben csend van, és béke,
temetõ, fejfa, virág és kereszt.
Novemberben az álmodó rög
itt tart, és nem ereszt.

Novemberben öklök szorulnak,
és felbizseregnek a tenyerek.
Novemberben élõk a holtak,
november fenyeget.

Zas Lóránt versét közreadta 
Kondás Imre

Megemlékeztünk 1956-ról

Hiszek abban, hogy mindennek megvan a maga nagy erejû üzenete számunkra.
Az 1956-os eseményeknek is.

Feladatunk, hogy az európai népek kohójában õrizzük meg magyarságunkat, nyújtsunk
segítséget, hogy határainkon innen és túl mindenki szülõföldjén találja meg
boldogulását. Fogadjuk el 1956 tanulságát abban is, hogy soha ne lehessen a politika a
vagyonszerzés eszköze, a társadalom ellen vétõk pedig ne kerülhessenek a hatalom
közelébe. A szabad független sajtó, ahogy akkor Õk nevezték, legyen a nemzet lelkiis-
merete, soha ne szolgáljon idegen érdekeket, és ne váljon egy nemzet elbutításának
eszközévé.
Óvjuk az egyéni szabadságjogok érvényesülését, ismerjük el a tisztességes munka bec-
sületét. Láthatjuk, még ma sem könnyû eleget tenni azoknak a követeléseknek, amit a
forradalom hõsei megfogalmaztak.
A mai független, szabad Magyarországon 1956 eszméit magunkévá téve az erkölcsi
megújulás útjára kell lépnünk, hogy a gazdasági élet reményteli, kedvezõ átalakulásá-
val egyidejûleg egy megtisztult társadalomban élhessünk, és azok a fogalmak, hogy

becsület, tisztesség ne az élhetetlenség
jelzõi legyenek az emberek
felfogásában. Csak így remélhetjük,
hogy az utánunk következõ nem-
zedékek harmóniában, békében élnek
majd. Szeretném most Wass Albert
néhány sorával zárni mondanivaló-
mat:

„.. és lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
Megméretik az embernek fia,
S ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kõ marad
De a kõ marad!”

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Üllõ Város Önkormányzata köszönetét fejezi az október 23-i városi ünnepség
résztvevõinek! Külön megköszönjük az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói-
nak színvonalas mûsorát!
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Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Fehér András,
Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné,  Vargáné Harmath Ágnes. Bogdánné Éva (külsõs)
Email: ullokonyvtar@monornet.hu  Nyomda: Predicham Nyomda  Nyomdavezetõ: Gara György Tel.: 06 20 364-9298
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K É P V I S E L Õ I  O L D A L

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.

Egy kis betekintés a
Városüzemeltetõ Kft. 
mûködésébe

Az elmúlt hónapokban sokan felvetették,
hogy a Városüzemeltetési Kft. miért is jött
létre, mit is jelent a város életében?
A Képviselõ-testület kényszerpályán moz-
gott, amikor készült a Sportcsarnok átvé-
telére. Az önkormányzat az építkezés áfá-
ját visszaigényelte, így az adótörvények
miatt a csarnokot 10 évig nem üzemeltet-
heti maga, hanem bérbe kell adnia. (Az
Áfa, amit a sportcsarnok építése során
vissza lett igényelve nagyságrendileg 
90 000 000 Ft, tehát már ezért megérte a
Kft.-t létrehozni.) Ezzel a helyzettel kel-
lett valamit kezdeni, mert nem tartottuk
elfogadhatónak, hogy kiadjuk a kezünk-
bõl a város egyik legnagyobb intézmé-
nyét, kockáztatva esetleg azt, hogy egy
vállalkozó kénye-kedvének legyünk ki-
szolgáltatva, csekély bérleti díj fejében.
Ha már a járulékos költségek a várost il-
letik, akkor a haszon is Üllõ kasszáját
gyarapítsa!
Így utólag, úgy tûnik, helyesen jártunk el,
amikor megalapítottuk az Üllõ Város 100
százalékos tulajdonában álló Kft.-t, és
ennek a cégnek adtuk bérbe a Sportcsar-
nokot, mert a pesszimista jóslatok ellené-
re a csarnok megtelt, hétközben délelõtt a
gyerekek tornáznak benne, délután és
hétvégén a fizetõs vendégek használják
sportolási célokra.

Az alapításkor a Képviselõ-testület az
ingatlanhasznosítási üzletág mellett elfo-
gadta a városüzemeltetési, környezetvé-
delmi és közétkeztetési üzletágak létre-
hozását is.
A Kft. szerzõdést tudott kötni különféle
munkákra, mint parlagfû irtás, kerítésépí-
tés, parkgondozás, valamint elkezdte a te-
metõk gondozását.

A Városüzemeltetési Kft., mint a neve is
sugallja, arra jött létre, hogy üzemeltesse a
várost! Mivel azonban a Kft. év közben
indult el, és a városüzemeltetési üzletág

augusztustól kezdte meg mûködését,
jelenleg még változatlan formában mû-
ködik a város fenntartási gondnokság,
ahol a közmunkások végzik a tevékeny-
ségeket. Ezt a kettõsséget a jövõ évtõl
(ami már csak néhány hét) szeretnénk
megszüntetni és a városgondnokságot
integrálni a Kft. alá.
A következõ kérdés, ami természetes
módon mindenkit izgat, hogy mennyibe
kerül a Kft. a városnak? 
A Kft. alapításkor a város 3.000.000 Ft
alaptõkét helyezett el a cég számláján.
Egy alkalommal – tekintve, hogy más
megoldás nem volt a sportcsarnok mûkö-
dési támogatására – 3.000.000 Ft. törzs-
tõke emelést hajtott végre a tulajdonos
testület. Ennyi pénzt tett a város a cégbe.
Jelenleg a Kft. számláján rendelkezésre áll
az alapításkor elhelyezett törzstõke nagy
része. Gépbeszerzést hajtott végre a cég
1.500.000 Ft értékben, valamint részletre
vásárolt egy kisteherautót, melybõl meg-
közelítõleg 1.000.000 Ft már ki van fizet-
ve. Havonta a Kft. kiadásai (sportcsarnok
rezsiköltségei, bérek és járulékok, üzema-
nyag és alkatrész beszerzések...) megköze-
lítik a 2.000.000 Ft-ot. Ezek minden hó-
napban ki vannak fizetve, elmaradás nincs.
Kintlévõségként megközelítõleg 800.000
Ft van nyilvántartva. Ha mindent össze-
adunk, azt hiszem, láthatjuk, hogy a Vá-
rosüzemeltetõ Kft. mûködik, és halad elõ-
re a város érdekében dolgozva, munkát
adva Üllõ város dolgozni akaró lakosságá-
nak.

Üllõ lakossága talán még nem tudja, de a
Városüzemeltetõ Kft. a városnak elvége-
zendõ munkákon felül a lakosság irányá-
ban is szeretné kiterjeszteni tevékenysé-
geit. Hiszen kinek ne okozott volna prob-
lémát egy-egy tervezettnél nagyobbra nö-
vekedett fa, vagy egy rozsdásodó kerítés.
Ezúton hívnám fel a lakosság figyelmét
arra, hogy bárki élhet a lehetõséggel, csak
keresnie kell bennünket. Városüzemeltetõ
Kft.-nek elsõsorban nem a profitszerzése
a cél, inkább az, hogy minél több üllõi
lakost foglalkoztasson, és minél több hasz-
nos feladatot elvégezzen.

Tisztelt Olvasók! Nagyon fontos, hogy
tudják! Az Üllõi Városüzemeltetõ és Kör-
nyezetvédelmi Kft. a Város tulajdona. Nem
a Testület, nem az ügyvezetõ, nem az üz-
letág-vezetõk tulajdona, hanem minden

üllõi lakos tulajdona. Mint ilyet, bármikor
megtekintheti mûködés közben bárki, akit
érdekel. Új irodájában a Pesti út 41. szám
alatt, illetve a városi sportcsarnokban vár-
nak minden érdeklõdõt sok szeretettel a
Kft. dolgozói.
Tájékozódhatnak az Interneten is a
www.uvkkft.fw.hu címen. E-mailben is
feltehetik kérdéseiket a uvkkft.@monor-
net.hu e-mail címen.
A Kft. dolgozói nem ijednek meg a prob-
lémáktól, nem kezdik el latolgatni, hogy
hogyan nem lehet megoldani a feladatot,
hanem megkeresik a megoldást a lehetõ
leggyorsabban, és költségek szempont-
jából a legjobb módon, hiszen nekünk
dolgoznak, Üllõnek, Üllõ lakosságának.

2007-11-06
Bácskai József

Üllõn, december 
20-21-22-én 
rendezendõ 

Karácsonyi Vásárra, 
várjuk kereskedõk

jelentkezését!

GONDOLJ MÁSOKRA IS!

Ami már neked nem kell, vagy csak a
helyet foglalja otthon, az másnak lehet,

hogy örömet okozna! 
December 20-21-22-én 

az Üllõi Városi Sportcsarnok 
elõtti területen

bolhapiac
kerül megrendezésre.

Jelentkezni lehet: 0670-396-8123
E-mail: uvkkft@monornet.hu

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

Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, barátoknak, ismerõsök-
nek, akik Bajkai  Sándor temetésén
részt vettek. Sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkban osz-
toztak.

A gyászoló család
Felesége és gyermekei
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Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!

Lapzárta: minden hónap utolsó napján!

Üllõ Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 2007. október 11-én tartott
ülésének közérdeklõdésre számot tartó
határozatai:

Üllõ Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 

– módosította az 
• az ösztöndíjrendszer létesítésérõl
szóló 9/1994. (IV.16.) számú Ö.K. ren-
deletét.

a közterületek használatáról szóló
többször módosított 30/2000. (X.5.)
számú,
• az önkormányzat által megvalósult és
megvalósuló közmûépítési beruházá-
sokhoz történõ lakossági hozzájárulásról
szóló módosított 3/2003. (II. 1.) számú 
• a közterület- és településrész-nevek,
valamint a házszámozás megállapításáról,
illetve azok jelölésérõl szóló 1/2004. (I.
31.) számú,
• a helyi építési szabályzatról, egységes
szerkezetében többször módosított
9/2004. (III. 20.) számú,
• a Szervezeti és Mûködési Szabályzat-
ról szóló - többször módosított - 8/1995.
(IV.17.) számú rendeletét.

– elfogadta
• a Harmónia Zeneiskola, a Napsugár
Napközi Otthonos Óvoda és az Árpád
Fejedelem Általános Iskola beszámolóját
a 2006/2007. tanévben végzett átfogó
munkájáról, valamint ennek keretében
minõségirányítási programja
mûködtetésérõl.
• az Árpád Fejedelem Általános Iskola
helyi tantervének – a szakrendszerû, nem
szakrendszerû oktatás bevezetésére vo-
natkozó – módosítását.
• a Media Vendor Kft. ajánlatát a te-
lepülésen lévõ 6 buszmegálló felújítására
és reklámcélokra történõ felhasználására.
• András Árpád úr ajánlatát a 4 db in-
gyenes információs tábla városunk 4 bejá-
ratánál történõ elhelyezésére, illetve a vá-
rosközpontban lévõ tábla átalakítására,
azzal a kiegészítéssel, hogy a táblák a vá-
rosközpontban lévõ táblához hasonló ki-
vitelben fából készüljenek. Reklámcélokra
történõ felhasználására vonatkozóan, 5 +
5 éves idõtartamot határozott meg.

– döntött arról, hogy 
• 500 e Ft-tal járul hozzá Vasadi István,

városunk 2006-ban elhunyt polgármes-
terének síremléke elkészítési költségéhez,
• a "Kertváros" Gyáli Kistérség Több-
célú Önkormányzati Társulása részére
2007. év 9 hónapjára 2.826.338 Ft tagdí-
jat megfizet,
• az önkormányzat tulajdonát képezõ,
Üllõ Pesti u. 41. sz. alatt található, 47 m2

területû, nem lakás céljára szolgáló helyi-
séget 2007 november 1-tõl határozatlan
idõre bérbe adja az Üllõi Városüzemelte-
tési és Környezetvédelmi Kft. részére,
• járdát építtet járólapokból 30 m hossz-
ban az Ecseri úti gyalogos-vasúti átjárótól
a Diófa utcai járdáig.
• a Liszt Ferenc utcai forgalomlassító
küszöböt ("fekvõrendõr") továbbra is fenn
kell tartani azzal, hogy gondoskodni kell
a szükséges szabványszerû átalakításról ill.
KRESZ táblákkal történõ elõrejelzésérõl
• elfogadja az Ócsai úti üzletek elõtti
területen kialakítandó parkoló kiviteli
terveinek munkaközi példányát, meg-
vásárolja Üllõ digitális külterületi és bel-
területi kataszteri térképállományát brut-
tó 811.384.-Ft összegért a tartalékkeret
terhére, és részt vesz az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium által meg-
hirdetett Építésügy 2007 elnevezésû pá-
lyázaton, amelynek keretében a digitális
kataszteri alaptérképek beszerzési árának
100%-a visszaigényelhetõ,
• elviekben támogatja a Pannonplast Kft.
elképzeléseit, amelyek Üllõ Város kör-
nyékén  geotermikus erõmû létesítéséhez
szükséges próbafúrások és vizsgálatok
végzésére vonatkoznak. A képviselõ-tes-
tület felkérte a Pannonplast Kft.-t, hogy
az ügylettel kapcsolatos konkrét önkor-
mányzati kötelezettségvállalásról részletes
tájékoztatást adjon az önkormányzatnak.
A képviselõ-testület fentiek ismeretében
fog dönteni a szerzõdéskötést illetõen.
• Megbízza a település útjainak sózásá-
val a KÖZTERÉP Kft. -t, a hó eltakarí-
tással a 400-as úttól Ócsa felé a
KÖZTERÉP Kft.-t, a 400-as úttól
Gyömrõ felé az ÉPGÉP 2002 Kft.-t, a
városközpontban pedig Földi József vál-
lalkozót,
• elviekben hozzájárul az Üllõi Városi
Sportcsarnok nevének eladásához és felha-
talmazta a sportcsarnok ügyvezetõ igazga-
tóját, hogy folytasson tárgyalásokat ezzel
kapcsolatban. A néveladásból származó be-
vétel a sportcsarnok üzemeltetésére vala-
mint akusztikai fejlesztésre használható fel.

• A 0164/6 hrsz.-ú külterületi lakott
helyet Gazdák erdeje tanya 1-nek, a 0164/2
hrsz.-ú külterületi lakott helyet Gazdák
erdeje tanya 2-nek nevezi el.
• Megbízza – a települési önkormány-
zatok kistérségi társulásáról szóló 2004.
évi CVII. Törvény 5. § (2) bekezdése
alapján – a polgármester Társulási Tanács-
ban történõ helyettesítésével Kovács
István alpolgármestert.
• Elfogadja az Üllõ Városüzemeltetõ Kft.
elõtársasági mûködésérõl szóló egysze-
rûsített éves beszámolót.

A Település-szerkezeti és a Szabályo-
zási Terv illetõleg a Helyi Építési Sza-
bályzat módosítására irányuló kérelmek
ügyében – az egyedi kérelmeken kívül – a
következõ döntéseket hozta:
• a Vasadi, és a Kertekalja utca közötti
tömb feltárásának módosítását kezdemé-
nyezte, részben az utca nyomvonalát,
részben a területen kialakítható minimális
teleknagyságot (550 m2) illetõleg, a be-
építés mértékét (30 %) illetõen.

A tömbben érintett tulajdonosok-
nak/beruházónak Üllõ önkormányzatával
településrendezési szerzõdést kell kötniük.
A szerzõdésbe bele kell foglalni, hogy a
tulajdonos/beruházó viseli a szerkezetiterv
módosításának a tömbre esõ költségét, il-
letve a tömb-belsõ elektromos energiával,
ivóvízzel való ellátásának, továbbá a csa-
tornahálózatba történõ bekötésének és
közvilágítás kiépítésének költségeit is
viseli
• Megvizsgálja a Deák Ferenc utca sza-
bályozásával kapcsolatosan az oldal-
határos beépítés bevezetésének lehetõségét 
• Kezdeményezi a Gyömrõi út- Peda-
gógus földek- Kistemetõ utca által hatá-
rolt tömb szabályozásának módosítását oly
módon, hogy a tömböt feltáró utca meg-
nyitása a 469/3 hrsz.-ú ingatlanon kere-
sztül történjen nyomvonalának szélessége
pedig a Közlekedésfelügyelettel egyeztetve
kerüljön meghatározásra.

Összeállította:
Vargáné Harmath Ágnes
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Konferencia a zajvédelemrõl

A XVIII. Kerület Önkormányzatának szervezésében 2007.
október 29-én került sor arra a zajvédelemmel foglalkozó
konferenciára, amelyen megjelent többek között Vágó József,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatója,
Hangyál Gyula, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója és dr.
Reinhard Kalenda, a BA Zrt. vezérigazgatója.

Vágó József elmondta, hogy az 1984-es övezetkijelölés még
hatályban van, hiszen az azt követõ kijelölést az érintett önkor-
mányzatok nem fogadták el.
Ugyanakkor – a 2017-es légiforgalmi forgalmi várakozások
alapján – fontos a különbözõ erõsségû zaj által terhelt öve-
zetek határozattal történõ kijelölése, hiszen ezt követõen alkot-
ható meg a zajvédelmi program, amely az egyes terhelési öve-
zetekre vonatkozó zajcsökkentési intézkedéseket tartalmazza.

A BA Zrt. ezzel párhuzamosan már megkezdte az önkéntes
zajcsökkentési intézkedések megvalósítását azáltal, hogy
szándéka szerint még 2007-ben megkezdi a zajszigetelést a
terhelt övezetben lévõ hálószobák, illetve lakóhelyiségek
ablakain, valamint zajtalan szellõzõ-berendezéseket helyez el
a hálószobákban annak érdekében, hogy csukott ablakok mel-
lett is lehetséges legyen a friss levegõ beáramlása. Az intéz-
kedést a "C" jelû övezetekben hajtják majd végre.
Mindezek megtervezésére és végrehajtására a BA külön cso-
portot hoz létre, mely gondoskodik a szükséges szórólapok és

jelentkezési nyomtatványok elõállításáról az érintett lakosok
részére.

Jelenleg még nem ismert, hogy Üllõ milyen övezet(ek)be tar-
tozik, ezért az sem tudható, hogy Üllõn hány ingatlant érint
majd az eljárás. Dr. Reinhard Kalenda úgy tájékoztatott, hogy
Üllõ egy része várhatóan a "C" jelû övezetbe tartozik majd. (A
jogszabály szerint a "C" jelû övezet számított mértékadó
zajterhelése nappal 65 és 70 dB, éjszaka 55 és 60 dB között
lehet.)

A tervezett és megvalósult intézkedéseket összegezve: a meg-
növelt felszállási szöget már alkalmazzák a repülési eljárások-
ban, ezáltal a gép hamarabb és intenzívebben emelkedik, ezál-
tal rövidebb ideig és kisebb zajterhelés éri a lakott területeket.
Ugyanakkor ezzel és a legkisebb elfordulási magasság
növelésével is a budapesti kerületek terhelése csökken,
miközben a jóval nagyobb zajterhelést jelentõ leszállások
aránya Üllõ felõl – rendeletben is rögzítetten – 60 %. Ez a
Vágó József (a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatója) által hangsúlyozott arányos és méltányos
tehermegosztásnak semmiképpen nem felel meg.
Az arányos zajterhelés érdekében tehát Üllõ Városának a
jogalkotás szintjén kell egyeztetéseket folytatnia.

Oltványi János
Mûszaki Iroda

A Képviselõ-testület október 25-én 
rendkívüli ülést tartott, ahol 

– kifejezte azon szándékát, hogy tagja
kíván lenni a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Társulásnak (korábban a
Gyáli Kistérségnek volt tagja az önkor-
mányzat).

– döntött a Május 1. utca mögötti terü-
leten telepítésre kerülõ 30 m széles erdõ-
sáv létesítéséhez történõ hozzájárulásról
és a karbantartási költségek területnagy-
ság arányában (26 %) történõ vállalásáról.
Egyben felkérte Polgármesterét, hogy
folytasson tárgyalásokat Kis Horváth
Istvánnal, a telekalakítással kapcsolatos
kérdések megbeszélése érdekében.

A Képviselõ-testület következõ ülését
várhatóan november 29-én 14 órai kez-
dettel tartja, amikor a Város 2007. évi
költségvetésének I.-III. negyedévi tel-
jesítésérõl szóló beszámolót, valamint a
2008. évi költségvetésének koncepcióját
tárgyalja.

Ezúton szeretném eloszlatni a félreértését mindazoknak, akik személyüket sértve
érezték vagy  érzik – a Városi honlapon, valamint az Üllõi Hírmondóban megjelent
– Még egyszer a SPAR szerzõdésrõl címû írásom alapján. A cikkben leírt kijelentés –
amely sérelmét okoz(hat)ta egyes képviselõknek – "6 hónapig szinte semmi nem
történt" részemrõl pontatlan összegzése volt a SPAR képviselõje által 2007. 05. 23-án
megfogalmazott – jegyzõkönyvben rögzített – kritikának. (a jegyzõkönyv megte-
kinthetõ a Polgármesteri Hivatalban) 

Egyebekben szeretném megjegyezni – tekintettel arra, hogy 2007. márciusától pol-
gármesterként tevékenykedek a hivatalban – tudomásom van arról, hogy komoly és
felelõsségteljes tárgyalások folytak a SPAR beruházással kapcsolatban a Képviselõ-
testület munkabizottsága, az önkormányzat jogi képviselõje, a GYÁVIV Kft. és a
Csatorna Társulat, valamint a SPAR beruházás képviselõi között.
Amire írásomban céloztam, az az volt, hogy a januártól júniusig tartó idõszak alatt
érdemi döntés a tárgyban nem született. Ugyanakkor elismerem mindazok munká-
ját, akik a fél éves idõszak alatt elõkészítették a szerzõdés aláírását, és ezúton köszö-
netemet fejezem ki minden közremûködõnek.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

UUttoolljjáárraa  aa    SSPPAARR--rróóll



Hetvenöt éve halt meg gróf 
Klebelsberg Kuno

Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi
miniszter. A szegedi, pécsi, debreceni
egyetemek, ötezer népiskola, ötszáz
óvoda, ezerötszáz iskolai könyvtár, 1555
népkönyvtár, az Országos Közegész-
ségügyi Intézet, a Tihanyi Biológiai Inté-
zet, a Margit-szigeti sportuszoda fel-
építõje és létrehozója a Testnevelési Fõ-
iskola megalapítója .

Gróf Bethlen István, egykori minisz-
terelnök ezeket mondotta: „Vigasztaljon
téged, hogy Magyarországon a gáncs-
vetés, a rágalom, a befeketítés és nép-
szerûtlenség azokat kíséri életükben,
akik konstruktív munkával valódi érté-
keket teremtenek nemzetük számára. És
a népszerûség babérkoszorúja azoknak
homlokát övezi, akik villogó szavakkal
szédítik meg a tömegek lelkét... Meg
vagyok gyõzõdve, hogy egy késõbbi kor,
boldogabb idõ igazságot fog szolgáltatni,
és áldani fogja gróf Klebelsberg Kuno
emlékét.”
Klebelsberg Kuno (1875-1932) a
Bethlen-kormány legendás vallás- és
közoktatásügyi minisztere, a trianoni
tragédia után, amikor nemzetünk puszta
léte forgott kockán, lélegzetelállító kul-
turális, tudományos programot hajtott
végre, a nemzeti jövedelem 10-15 szá-
zalékát áldozva oktatásra, kutatásra,
egészségügyre, mûvészetekre, sportra. Az
általa kiépített külföldi Collegium
Hungaricumokban magyar kutatók, okta-
tók, mûvészek ezrei tanultak, hogy ha-
zatérve a XX. század meghatározó isko-
lateremtõ professzorai legyenek.
Evangélikus teológiai fakultást létesített

Sopronban, reformátust Debrecenben,
görög katolikus egyházmegyét Hajdú-
dorogon. Huszonegy világszínvonalú kli-
nikát építtetett.
Kultúrpolitikájának köszönhetõ, hogy a
világon nálunk volt a lakosság számará-
nyához képest a legtöbb orvos, az anal-
fabétizmus csökkenése következtében az
írástudatlanok aránya alig volt nagyobb,
mint a szerencsésebb sorsú nyugat-euró-
pai országokban, az összhalálozás csök-
kenése Európában nálunk volt a legjelen-
tõsebb. A férfiak átlagos életkora annyi
volt, mint napjainkban. Duplájára nõtt a
kórházi betegágyak száma. Õ hívta haza
Szent-Györgyi Albertet Szegedre, aki
máig is az egyetlen Nobel-díjasunk, aki
itthon végzett kutatásaiért kapta meg a
rangos elismerést. Sportpolitikájának
köszönhetõ az akkor kezdõdõ és máig is
tartó, világra szóló sikersorozatunk.
„Én minden kulturális intézményhez a
végsõkig ragaszkodom. Ragaszkodom az
utolsó óvodához egy pici dunántúli fa-
luban” – vallotta. Klebelsberg példája re-
ményt nyújt: a magyar nemzet a legre-
ménytelenebb helyzetbõl is fel tud emel-
kedni, ha kiemelkedõ vezetõi vannak.

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

Példája reményt adhat

A "legidõsebb" iparos

Holló László vallja ezt magáról, értvén
ezen, hogy övé a legrégebbi iparengedély.
Van ugyan öregebb is az iparosok között,
de a „sírköves örökséget”1959-tõl folytat-
ja. Édesanyjával és a testvérével ûzték
tovább az édesapjuktól megörökölt ipart.
Õ maga mindig ezt csinálta. 1954-tõl,
tizennégy évesen, hiszen ebbe nõtt bele.
1968-ban lett szakmája mestere, „Mûkõ-
és betonáru-készítõ” a mesterlevél szerint.
Büszkén mondja, hogy sosem vállalkozó-
próbálkozó volt, hanem mindig iparos, a
szakma képzett mestere.
A sírkövek alkotásától, mert ez roppantóan
tõkeigényes lett, el kellett jutni a sorozat-
gyártáshoz, már amennyire egy ilyen
kisméretû üzem csak képes.
Most korjellemzõ körkép fogad a Petõfi
utca sarkán, a kisüzem udvarán. A hollós

címeres teherautó mellett az eladatlan áru
halmozódik: kútgyûrû, hídelem, oszlop,
járdalap, bár most is ásnak még szükség-
bõl kutakat.
A pangásnak nyílván megvan az oka, errõl
szól a mai gazdasági logika. A nagy, ide-
gen cégek felvásárolják a piacot, õk szál-
lítják az alapanyagot is, (ez most a szlovák
cement), felvásárolták a kavicsbányákat is,
és ezek után nagyban állítják elõ a
készárut. Mindez behozhatatlan elõny ne-
kik, illetve hátrány az ilyen kisüzemnek,
amit most már beindítani sem lenne ér-
demes. A fizetõképes kereslet is csökken
egyre érezhetõbben.
Holló László így vall a folytatásról:
„Ötven éve csinálom, ez egy aranylakoda-
lom a mesterséggel, nem lehet abbahagy-
ni. A szívmûtétem tanított meg erre még
2000-ben, ha csak lehet, nem hagyom el
magam.”

A beszélgetést közreadta:
Kondás Imre

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

(Illyés Gyula)
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Üllõi F.I.K.K.SZ. (Fiatalok Igényeit Kulturálisan Kielégítõ
Szervezet) néven alakult meg egyesületünk, melyet a mega-
lakulás elõtt Ifjúsági Kulturális Klubként ismerhettek az érdek-
lõdõk. November 30-án tartottuk alakuló ülésünket, ezt
követõen pedig elindultunk a hivatalos jogi bejegyzéshez
vezetõ úton, az alapításhoz szükséges iratokat leadtuk a Pest
Megyei Bíróságon.
Amennyiben bejegyzésünk megtörténik, hosszú évek múltával
elmondhatjuk, hogy újra mûködik településünkön egy olyan
szervezet, amely a fiatalok mûvelõdését, kultúrált és tartalmas
kikapcsolódását tartja szem elõtt.
A gyakorlatban – nem hivatalos formában – nyár eleje óta
mûködünk a városban, mely idõ alatt több eseményen is részt
vettünk. Ezek közül a fontosabbak:
Elsõ, mondhatni debütáló rendezvényünk az Üllõi Vállalkozók
Klubjával közösen rendezett „Nyitott Kapuk” családi nap volt
augusztus 19-én. Ezen a rendezvényen saját ötletünk az esti
filmvetítés volt, melyen körülbelül 50 fõ nézte végig Pedro
Almodovar Volver címû filmjét.
Egyesületünk nemcsak kultúrával és szórakoztatással igyekszik
megjelenni a város társadalmi színterén, hanem amennyiben az
élet megkívánja, munkával is próbálunk segíteni, ott, ahol erre
szükség van. Október 18-án szombaton, az Állomás úti óvodá-
nak ajánlottuk fel segítségünket, és társadalmi munkában
lefestettük az óvoda kerítését.
Október 23-án az 1956-os forradalom emléknapján, ismét
filmvetítésre invitáltuk városunk lakóit, így próbáltunk a ma-
gunk módján – a politikát kizárva – megemlékezni '56-ról, és
az azt követõ idõszakról. Négy film közül (Megáll az idõ,
Szerencsés Dániel, Szabadság, szerelem, Szamárköhögés) a
helyszínen, szavazással választhattak nézõink, így került sor a

Megáll az idõ címû film vetítésére a Városi Sportcsarnokban.
A jövõre nézve szeretnénk elérni, hogy minél több színes, vál-
tozatos szabadidõs tevékenységgel szolgálhassunk az érdek-
lõdõk számára, lehetõség szerint folyamatos struktúra alapján
mûködõ rendezvényekkel. Elsõként a filmvetítést tervezzük
rendszeresíteni, filmklub keretein belül november hónaptól,
havonta egy elõadással.
Terveink között szerepel továbbá táncház beindítása, a kornak
megfelelõ divatos stílusirányzatok jegyében, reményeink szerint
szintén novemberi kezdéssel.
Decembertõl az igényes zene kedvelõinek szeretnénk ked-
veskedni havi rendszerességgel megrendezett programso-
rozatunkkal. A jövõ évben pedig reméljük, hogy igazi
meglepetéssekkel tudjuk elindítani kerekasztal-beszélgetésein-
ket az élet dolgairól nagynevû elõadókkal, ez viszont már a
távolabbi jövõ lehetõségeihez tartozik.
A rossz nyelvek elkerülése végett fontos, hogy hangsúlyozzuk:
egyesületünk egyik politikai oldalnak sem elkötelezettje, sõt,
azoktól teljes mértékben elhatárolódik! Létrejöttünk gondolata
nem felülrõl irányított cselekvés, kizárólagosan a helyi fiatalok
igényeire, és kisvárosi közösséggé kovácsolására össz-
pontosítjuk munkánkat!  
Fõ célcsoportunknak a 16-35 év közötti korosztályt tekintjük,
de természetesen nemre és korra tekintet nélkül mindenkit
szeretettel várunk a rendezvényeinkre!
Programjainkról bõvebb információ az éppen aktuális plaká-
tokon, illetve honlapunkon található :

www.ifjusag-ullo.gportal.hu 

Varga Norbert

Üllõi F.I.K.K.SZ. - az üllõi fiatalok egyesülete

Több hónapos gyógykezelés után egy igen komplikált gerincmûtéten esik át a gyermek.
Aki anyagilag hozzá tud járulni a gyermek gyógyulásához, az megteheti:

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet üllõi kirendeltség,
Üllõ Mozgáskorlátozottak Egyesülete,

65100046-11235457

Adománya – legyen az bármennyi – egy gyermeken segít.

Fe lh ívás !
Egy hét éves kisfiú gyógyulásához kérnénk a

lakosság segítségét.
Mátét szülei külföldre Svájcba, 

Zürich városába viszik gyógykezelésre.  
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WRCT 2300 3.
Danika055 3000 1.

Tomika2008 2500 2.

Nickname Pontszám Helyezés

kikimajom055 * 3400 2.
bognár1 3900 1.

300viktor300 0 3.

Nickname Pontszám Helyezés

A1 csoport

A2 csoport

ronin011 2300 3.
andika94 3300 1.

kikimajom055 2400 2.

Nickname Pontszám Helyezés

A3 csoport

andika94 4000 1.
bognár01 2400 2.

Danika055 2300 3.

Nickname Pontszám Helyezés

A döntõ

castor1 6100 1.
eolharfa 1200 3.
Melash 1400 2.

Nickname Pontszám Helyezés

djenci 1800 3.
dusekl1 3600 1.

kedvesferfi * 2600 2.

Nickname Pontszám Helyezés

B1 csoport

B2 csoport

fontanesia * 2800 2.
Yllinoir Chei 3100 1.

boder1 1800 3.

Nickname Pontszám Helyezés

B3 csoport

castor1 1800 3.
dusekl1 3600 1.

Yllinoir Chei 2300 2.

Nickname Pontszám Helyezés

B elõdöntõ 2

lompi01 1600 2.
Waffi 5000 1.

human jedi 1400 3.

Nickname Pontszám Helyezés

sanyikaa 2800 2.
fontanesia 3000 1.
kedvesferfi 2300 3.

Nickname Pontszám Helyezés

B4 csoport

B5 csoport

andika94 ** 1800 3.
Waffi 3000 2.

fontanesia 3300 1.

Nickname Pontszám Helyezés

B elõdöntõ 1

fontanesia 2000 2.
dusekl1 1900 3.

Waffi *** 3400 1.

Nickname Pontszám Helyezés

B döntõ

B csoportok (16 év feletti korosztály)

A csoportok (16 év alatti korosztály)

Sikeresen zajlott le a
Vargha Gyula Városi
Könyvtárban a „Legyél
Te a Király!” számító-
gépes vetélkedõ és csa-
ládi rendezvény. Nem-
csak Üllõrõl, hanem a
környékrõl is szép szám-
mal érkeztek verseny-
zõk, akik jól érezték
magukat egy igazi ver-
seny hangulatában. Ha-
gyományt kívánunk te-
remteni, a jövõben is
várjuk a jelentkezõket.

Jónás Csaba 
szervezõ

* A két legjobb (legtöbb pontszámot elérõ) 2. helyezett létszámhiány miatt bekerült az B5-as csoportba 2. és 3. játékosként.
** andika94, a 16 év alatti korosztály gyõztese kiegészítvén az elõdöntõk 6-os létszámát szállt be a játékba tét nélkül.

*** A döntõ játszma résztvevõit a két elõdöntõ nyertese, illetve a jobbik 2. helyezett alkotta.

* Mint legjobb (legtöbb pontszámot elérõ) 2. helyezett a csoportban 
létszámhiány miatt bekerült az A3-as csoportba 3. játékosként.
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„Az a dolgunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne…”
- írja Tamási Áron.

Mi az otthon? Az a hely, ahol behunyt szemmel megtaláljuk 
a hozzánk tartozó tárgyakat, a fakanáltól a vasalóig,

ahol ismerõsek az illatok, ahol kiszámíthatóak az emberi kapcsolatok,
ami azért a miénk, mert sok idõt, energiát fektettünk bele.

A HAZA is lehet otthon, és milyen jó is annak, aki ITT otthon van.
De ez se megy simán. Ahhoz, hogy ITT otthon legyél,

sok energiát kell áldozni, megérteni ennek a földnek, ennek a népnek a lelkét,
megismerni a lelkébõl fakadó muzsikát, a táncokat,

amin keresztül évszázadok óta kifejezi önmagát.
Nyilván nagy szavaknak tûnik, de magunkkal 

és a hazával kapcsolatban is kötelességünk az ismeretszerzés.

RENDKÍVÜLI LEHETÕSÉG!

Az Üllõi Közösségi Házban
Vezeti: Majorosi Marianna, a Népmûvészet Ifjú Mestere

• Gyerekcsoport 5-14 éves korig:
Próbák: november 7-tõl, szerdánként 15 órától.

• Kenderes (felnõtt) néptánccsoport 
Próbák: szerdánként, 16.30-tól

Mi már vagyunk néhányan.
Átlagéletkor: 40 év. Köszönjük, jól vagyunk. Gyere te is!

Hozd el, küldd el a csemetéd, legyenek köztünk fiatalok is.

Kisherceg óta tudjuk, az ünnephez idõben díszbe kell öltöztetni a szívünket.
Segítenek ebben az ajándékok is,

ha nem vásároljuk, hanem magunk készítjük õket.
Akinek szánjuk, az nem  személytelen tárgyat kap,

hanem egy darabkát belõlünk és az idõt is,
amit az ajándék elkészítésére „fecséreltünk”.

Várunk tehát korhatár nélkül mindenkit kreatív mûhelyünkbe,
az Üllõi Közösségi Házba!

December 7. Üdvözlõlapok, csomagkísérõ kártyák készítése 
különbözõ technikákkal

December 14. Üvegfestés és mézeskalács készítés
December 21. Ajándéktárgyak készítése decoupage technikával.

A foglalkozások mindhárom alkalommal 
15 órakor kezdõdnek. A foglalkozások anyagára:

500 Ft/alkalom.

Az alkotások természetesen elvihetõk.

Üllõi Városi Sportcsarnok 
novemberi - decemberi programja

2007-11-17. Szombat 
19:00 Szülõk, Nevelõk Bálja

2007-12-02. Vasárnap 
11:00-19:00 Diáksportkör,
Mikulásnap

2007-12-03. Hétfõ
19:30 Üllõ FC Csõ-Montage - 
Elsõ Beton Szeged,
Futsal NB I-esmérkõzés

2007-12-08. Szombat 
9:00-15:00 Bozsó Jótékonysági
Emléktorna

2007-12-09. Vasárnap 
10:00 Civil Szervezetek Találkozója

2007-12-17. Hétfõ 
19:30 Üllõ FC Csõ-Montage -
Legrand-MetalCom-Szentes 
Futsal NB I-es mérkõzés

Minden péntek és szombat este 
19:00-21:00-ig  amatõr teremfoci
bajnokság folyik, melyre várjuk a

szurkoló közönséget.

További tájékoztatás 
Dienes Andrásnál  

a 70-39-68-122-es telefonszámon
vagy a www.uvkkft.fw.hu 

honlapon lehetséges.

Köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik Latasz Pál temetésén részt
vettek.
Utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot
helyezve osztoztak nagy fájdalmam-
ban.

Hû társa,  Zsuzsi

Fazekas Violetta

Fogadóórája:

2007. november 27.
17 óra

Helyszín: könyvtár
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Karácsonyi ünnepség

Hagyományainkhoz híven idén is sok
szeretettel várjuk véradóinkat és tagtár-
sainkat Karácsonyi ünnepségünkre me-
lyet a Vargha Gyula Városi Könyvtárban
2007. december 13-án 16 órakor tartunk.

A 2007. október 24-i 
véradásról röviden

A véradáson, amely 9.30-15.30-ig tartott,
sajnos nagyon kevesen jelentek meg.
Összesen 43 fõ, amelybõl még külön-
bözõ egészségügyi okok miatt, páran
nem adhattak vért. A véradásszervezõk
azért nagyon köszönik a megjelenteknek
önzetlenségüket és segítõkészségüket.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném családunk nevében
megköszönni azt az önzetlen segítséget,
amellyel édesapám Vangel János segít-
ségére siettek, és számára vért adtak.

Köszönjük: Béky Antalné Évikének,
Mász Jánosnak, Szabó  Lászlónak, Med-
vedovszky Bélának, Prokopecz György-
nek, továbbá Besenyei Erzsébetnek.

Vangel Zoltán

Információ a 30-nál 
többszörös 

véradók vizitdíj mentességérõl

Mindenkinek saját magának kell kezde-
ményeznie az igazolás kiadását, a vérel-
látó állomáson, ahová tartozik. Üllõ az
Országos Vérellátó Központ Budapest
XI. ker. Karolina út 19. sz. alá.
Célszerû személyesen felkeresni a vérel-
látó állomást, a 2 példányban kitöltött
igénylõlappal, (amely átvehetõ a Gabi
Könyv és Nyomtatványboltban Üllõ,
Pesti út 41. Tel: 06-29-321-130) és a
véradó kiskönyvvel mellyel igazolja a
véradások számát. Így ott a helyszínen
kiállítják részére az igazolást a vizitdíj
mentességrõl. Azonban, ha több helyen
adott vért pl. munkahelyén, egyéb
egészségügyi intézményben akkor az
adatok egyeztetése miatt, az igazolás
kiadására valószínûleg várni kell.

Kirándulásainkról röviden:

2007. szeptember 15.  
Gyermekek részére 

Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is el-
vittünk közel 50 gyermeket ingyenes ki-
rándulásra, melynek úti célja: Dömös-
Rám szakadék- Dobogókõ volt. Az idõ-
járás nekünk kedvezett, a gyerekek na-
gyon élvezték az izgalmas túrát a Rám
völgyében, a sziklamászást, a szakadék
vadregényes tájait, utána az emelkedõt
Dobogókõig és a pazar kilátást a Duna-
kanyar gyönyörû tájaira. Tombolaosztás
után, melyen értékes nyeremények ke-
rültek kisorsolásra, kissé fáradtan, de él-
ményekkel telítõdve értünk haza.

2007. október 14. 
Tagságunk részére: 

a  Parlament megtekintése

Felnõtt tagjaink részére, az éves szokásos
kirándulásunk október 7-én, vasárnap
volt. E napon is nekünk kedvezett az
idõjárás, és délelõtt a Budai Vár neve-
zetes épületeit és tereit tekintettük meg,
és csodáltuk az elénk táruló gyönyörû
Dunai panorámát. 13 óra 30-ra volt be-
lépési idõpontunk a Parlamentbe, ahol
idegenvezetõ kalauzolt végig bennünket
az Ország Házában. Végigcsodálhattuk
a Kupolatermet a Magyar Szent Koro-
nával, a társalgót, és az Országgyûlés
Nagy Termével egyezõ konferenciatermet
is. Idegenvezetõnk elmesélte az Or-
szágház történetét, színes anekdotákkal
kiegészítve azt. Délután verõfényes nap-
sütésben tekinthettük meg a Margit-
sziget látnivalóit is. Kirándulásunk során
felhívtuk tagjaink figyelmét a véradás
fontosságára, és kértünk minden részt
vevõt, hogy ha egészségi állapota engedi,
akkor jöjjön el a legközelebbi véradásra.
Ha ezt valamilyen oknál fogva nem te-
heti meg, akkor szóljon ismerõseinek,
vagy barátainak rokonainak, és buzdítsa
õket e nemes cselekedetre, hiszen soha
nem tudni, hogy legközelebb (pl. egy
esetleges balesetbõl kifolyólag) kinek
lesz szüksége vérre. Nagyon fontos fela-
datunknak tartjuk a fiatalság megnyeré-
sét e nemes és önzetlen cselekedetre.

Bodáné Rusznyák Gabriella 
a helyi szervezet titkára 

A Civil Központ
szervezésében

2007. december 9-én délelõtt 
10h-kor kerül megrendezésre az 

I.  C I V I L  N A P
a  S p o r t c s a r n o k b a n

bemutatkoznak az 
üllõi szervezetek

meglepetés is lesz

érdekes programok

A részletes programról a késõbbiekben
adunk tájékoztatást.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

FFiillmmkklluubb  II..

Színes, francia-osztrák-német-olasz
filmdráma, 117 perc,
16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Írta és rendezte: Michael Haneke
Szereplõk: Daniel Auteuli, Juliette
Binoche, Maurice Bénichou, Anne
Girardot, Daniel Duval

2005-ben a cannes-i filmfesztiválon
három díjat is bezsebelt a film, köztük
a legjobb rendezését is!

Helyszín: Városi Sportcsarnok,
Sakk-szoba
Idõpont: 2007. november 30. 19 óra.

További információ 
plakátjainkon, illetve:

www.ifjusag-ullo.gportal.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

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

www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozással ez év tavaszán Önhöz írott levelemre, az abban
foglalt panaszaim orvoslásáért ezúton mondok köszönetet.
Köszönöm, hogy a húsvétkor még szemetes, rendezetlen te-
metõ folyamatosan szépült a hónapok során. Nagy szerepe volt
ebben Szabó László hivatali alkalmazottjuknak, akit a nyári
rekkenõ hõségben is naponta láttam szorgoskodni a temetõ-
ben. Nyírta a füvet, égette a szemetet és napi szinten távolítot-
ta el az el nem égethetõ hulladékot.
Dicséretes dolog, hogy a temetõnek végre van felelõse, gazdá-
ja. Szabó László készségesen áll a temetõbe látogatók rendel-
kezésére és hasznos tanácsaival a kialakított rend betartására
kéri az odalátogatókat.
Említésre érdemes, hogy a temetõ oldalkerítése melletti szakasz-
ról is eltávolították a bokrokat, elhordták a felhalmozott hulla-
dékot és széles utat képeznek a kerítés mellett.

Bízom abban, hogy lakótársaim is megértik, mindannyiunk
érdeke a kulturált, tiszta környezet és elõbb-utóbb kizárólag a
kijelölt helyre és a hulladéktárolókba helyezik el az elszáradt
virágokat és temetõi hulladékokat.
(kiemelés a szerk.bizottságtól)

Külön köszönöm, hogy a temetõ végén – az új parcella közelé-
ben – vízvételi lehetõséget biztosítottak és nem a távoli csapról
kell cipelnünk a vizet a sírok öntözéséhez.

Tisztában vagyok azzal, hogy a temetõ rendben tartása csak
parányi része Üllõ Város fejlesztési tervének, azonban a lakos-
ság elégedettsége támogatást eredményez a helyi vezetés szá-
mára nagyobb terveik megvalósításához.

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.

Mészárics Kálmánné

Néptánc-tábor  2007. október 31- november 3.

Ez az õszi szünet is tartalmasan telt iskolánk néptáncosai számára. Második alkalommal szerveztük meg az erdélyi táncok megis-
merését célzó táborunkat.Tohótni Judit és férje Tohótni Márton idén a Maros-menti magyarói tánccal ismertette meg gyerekein-
ket.Tanulóink fogadták Juditék néptáncosait, akikkel a tánctanulás során és a szabadidõs programokon (Országház, Nagycirkusz,
focimeccs, bowling) szoros barátság szövõdött. Ez a barátság és vendéglátás nyújt lehetõséget arra, hogy a nyári szünetben 2008
augusztusában mi látogathassunk el hozzájuk, Magyarlónára. Terveink szerint akkor mezõségi táncokkal ismerkednek gyer-
mekeink.
Örömömre szolgált, hogy voltak közöttünk újonnan, elsõként résztvevõ tanulók, akiket testvéreik hoztak magukkal, gondolva az
utánpótlásra is.
Kovács Endre kollégánk vendéglátó szülõként, és segítõ tanárként velünk volt mindennap. Baki Dana és Baki József „biztos pon-
tot” jelentettek számomra, Leimeter Dóri édesanyja több alkalommal vette videóra táborosainkat, a SZMK figyelemmel kísérte
munkánkat. Látogatónk volt Erdõ Endre osztályfõnök, Marjovszki Tibor lelkész Úr is.
Szombaton, a sikeres bemutatónkon részt vett Kissné Szabó Katalin polgármester asszony és Hamikus Ferencné iskolánk igaz-
gatónõje, aki további buzdítást adott a folytatáshoz vendégeinknek és diákjainknak egyaránt.
A tábor résztevõi köszönetet mondanak a Polgármesteri Hivatalnak, a Humán Szolgáltatónak, az iskola vezetésének és vala-
mennyi vendéglátó családnak, s hogy a segítségük nem volt hiába való azt gyermekeink tábori élménye bizonyít.

Íme néhány vélemény: 

• Czinege Dóra 7.z/a.
„Nekem nagyon tetszett és örülök, hogy ismét Judit és Marci
jött el minket tanítani.
Valamivel könnyebb volt úgy táncolni, hogy erdélyi fiúk is jöt-
tek, akik tudnak irányítani. Remélem jövõre is találkozunk.
Jó volt az uzsi, a hangulat, a tánc, a szabadidõs programok.”

• Kovács András 7.z/a.
„Nekem tetszett a tábor és az ötlet, hogy nálunk lakjanak az
erdélyiek. Sokat tanultam tõlük!

• Babusa Dávid 7.z/a.
„Jó ötlet volt ez a tábor és remekül éreztük magunkat. Az
Erdélybõl jöttekkel összebarátkoztunk. Nagyon jó volt a tánc,
a bowling és persze a kirándulás a Nagycirkuszba.”

• Kozma Richárd 6.z/b.
„Szerintem nagyon jó volt a néptánc tábor. Örülök, hogy
megismerhettem az erdélyiek táncát és a vendégségbe jött
fiúkat. Nagyon rossz volt az elbúcsúzkodás, de viszont a tánc
nagyon tetszett. Remélem fogunk még találkozni velük a
nyáron Erdélyben.”

• Balogh Veronika 7.z/a.
„Nagyon örülök, hogy ilyen tanárok jöttek, mint a Judit és a
Marci. Megtanítottak egy olyan táncot, amit tán soha nem is
tanultam volna meg a segítségük nélkül. A tízórai nagyon
finom volt. Örülök, hogy a barátaim is ott lehettek. Utolsó nap
nagyon izgultam, mivel aznap volt a fellépés.
Köszönöm, hogy ott lehettem.”
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Beköszöntött az õsz, ismét eljött az influenza elleni védõoltás ideje

A 2007/2008. évi influenza szezonban is lehetõség nyílik a leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozók térítésmentes
influenza elleni védõoltására.
Az influenza elleni védõoltás elsõdleges célja az, hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak a személyeknek, akiknél egy
esetleges influenza vírus-fertõzés alapbetegségük vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet.
Hazánkban 2001 óta minden évben 1 300 000 adag influenza A+B inaktivált, adszorbeált, teljes vírust tartalmazó vakci-
na kerül beszerzésre a központi költségvetés terhére. Ezt az oltóanyagot 1997-ben törzskönyvezték, évente mintegy 
1,58 millió vakcinát állítanak elõ. Magyarországon  már több mint egy millió embert oltottak be ezzel a vakcinával, súlyos
mellékhatások nélkül. Hatékonysága 80% fölötti.
Különösen javallt a védõoltás:
– 60 éven felülieknek ( egészségi állapotuktól függetlenül )
– krónikus betegeknek ( tüdõ-, szív-, anyagcsere , vesebetegek, csökkent immunitásúak)
– egészségügyi dolgozóknak
– baromfival kapcsolatba kerülõknek (baromfitartók, állategészségügyben dolgozók)
Az ÁNTSZ Dabasi-, Gyáli Kistérségi Intézetéhez a fenti oltóanyagból 13 000 adag érkezett, melyet a háziorvosoknak
már eljuttattunk.
Az állam által ingyenesen biztosított oltóanyag beadása vizitdíj és térítési díj mentes, kérjék a háziorvosuktól !

Tekintettel arra, hogy az influenza és a Streptococcus pneumonie  okozta tüdõgyulladás csaknem azonos kockázati cso-
portba tartozó személyeket veszélyeztet, továbbá, hogy az influenza szövõdményei között igen gyakoriak a S.pneumoiae
okozta, másodlagos, bakteriális eredetû tüdõgyulladások, a rizikó  csoportba tartozóknak javasolt a pneumococcus elleni
védõoltás is. Ehhez társadalombiztosítási támogatással rendelkezõ, vényre felírható pneumococcus elleni oltóanyagok áll-
nak rendelkezésre a gyógyszertárakban.

Dabas, 2007.11.05.

Nagyné Gyõzõ Erzsébet
járványügyi felügyelõ

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

DABASI-, GYÁLI KISTÉRSÉGI INTÉZETE
2370 DABAS, KOSSUTH LÁSZLÓ U.1.

*Levelezési cím: 2370 Dabas, Pf.: 39.
Telefon: 06-29-3601674      Fax: 06-29-360167

E-mail: dabas@pest.antsz.hu

AZ  ÜLLÕI  SPORT-
CSARNOK  VÁRJA  

A  SPORTOLNI
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

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

Gyászjelentés

Az Üllõi Adorján Endre
Önkéntes Tûzoltó
Egyesület és Üllõ Város
Önkormányzata mély
megrendüléssel tudatja, hogy Vangel János 2007.
november 10-én hosszantartó súlyos betegség után
életének 63. évében elhunyt. 2007. november 20-
án 14.00 órakor tûzoltó tiszteletadással Üllõn, az
Ócsai úti Katolikus temetõben helyezzük örök
nyugalomra. Emlékét megõrizzük.



ZITA KOZMETIKA
ÉS WELLNESS-SZALON

Szeretettel várom kedves
vendégeimet klasszikus

kozmetikai kezeléseimre :
– szolárium

– infraszauna (testtekercselõ
fogyókúrás program)
– SPA méregtelenítés

– õszi újdonság: gyümölcssavas
hámlasztás pigmentfoltos, pat-

tanásos, ráncosodó bõrre
kúraszerûen.  

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

Üllõn építési telket
keresünk,

akár bontandó házzal is!

Tel: 06/70 383-5222

Autójavítás
Környezetvédelmi felülvizsgálat

Vizsgára elõkészítés, mûszaki vizsgáztatás.

Várnagy Tibor
autószerelõ mester

Üllõ, Wesselényi u. 6.

29/ 320-881
06/20- 3549- 483

Optika
Vékonyított szemüveglencsék 20 %

Multifocalis (progresszív) szemüveglencsék 

30 % árengedménnyel

Várnagyné Száraz Éva 
látszerész mester

Üllõ, Wesselényi u. 6.
29/ 320- 881

NYELV-
TANFOLYAM
Lovári nyelvtanfolyam

indul Üllõn, 
november 20-án 

és december 4-én!

Diploma elõtt álló diákokat
várunk!

Tel: 06/70-220-0165

www.romanishkola.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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Meditop Gyógyszeripari Kft. munkatársakat
keres három mûszakos munkarendbe

Raktári dolgozó,
karbantartó,
betanított gyógyszergyártó

Személyszállítás saját busszal a lakhely
(elõre megbeszélt találkozóhely) 
és a cég között.

Jelentkezés:
Meditop Gyógyszeripari Kft.
2097 Pilisborosjenõ, Ady Endre u. 1.
e-mail: info@meditop.hu 
Fax: 06-26-336-041 
Telefon: 06-26-336-400



Üzlet 
dekoráció

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

Tájékoztató táblák, 
portálok, 
3D betûk

grafikai tervezéssel

- 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.

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05      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

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


