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December - Karácsony hava

Advent: az egyházi év kezdete, a kará-
csonyi elõkészület négy hetes idõszaka. 
Szent András napját (nov. 30.) követõ
vasárnap elõestéjével kezdõdik, és víz-
keresztig tart.
December 6. – Miklós napja, Szent
Miklós püspök emlékünnepe.
– Miklós-napi szokások: Mikulás alakos-
kodás, Miklós-napi tréfás gyóntatás;
– ajándékozás.
December 13. – Luca napja, Szent Luca
vértanú ünnepe. A téli napforduló kezdõ-
napja a Gergely-féle naptárreform elõtt.
Szentcsaládjárás
Karácsony elõtt kilenc napon át tartó
paraszti ájtatosság.
December 21. – Tamás napja, Hitetlen
Tamás néven emlegetett apostol emlék-
napja.
December 24. – Ádám-Éva napja, Szent-
este, Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus
születésének ünnepe.
December 25. – Karácsony napja, egy-
házi és családi ünnep.
December 26. – Karácsony másodnapja,
István napja.
Az egyház elsõ vértanúja, Szent István
államalapító király névadója.
December 27. – János napja, János evan-
gélista ünnepe.
December 28. – Aprószentek napja, a
Krisztusért mártírhalált halt betlehemi
kisdedek emlékünnepe.
December 31. - Szilveszter

”
KARÁCSONYI

AJÁNDÉK ÖTLETEIM:

AZ ELLENSÉGEDNEK

MEGBOCSÁTÁS,

AZ ELLENFELEDNEK

TÜRELEM,

A BARÁTODNAK

SZERETET,

A PARTNEREDNEK

SZÍVESSÉG;

MINDENKINEK

JÓINDULAT,

MINDEN GYERMEKNEK

EGY JÓ PÉLDA

ÉS VÉGÜL MAGADNAK

TISZTELET.”

OREN ARNOLD

MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG, 
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁN ÜLLÕ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. 
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Üllõ Város Önkormányzata jubileumi ünnepséget szerevezett
2008. november 28-án azon párok részére, akik 25, 50, 60 éve
kötöttek házasságot. 

"KÉT FA EGYÜTT, TESTVÉRI LOMBBAN,
EGYEK VAGYUNK SOK FÁJDALOMBAN,

ÖRÖMÖKBEN ÉS KÉNYSZEREKBEN,
MÁSKÉPP TÁN ÉLNI IS LEHETETLEN,

MAGUNKNAK HÁT MÁR MEGMARADJUNK,
GYÖKEREINKTÕL NE SZAKADJUNK,

TAVASZBAN, ÕSZBEN GYARAPODJUNK,
LEGYÜNK HÍVÕK, BÁTRAK, KITARTÓK,

AZ ÖRÖK REMÉNYHEZ HASONLÓK.

(Szabó Lõrinc)

Az ünnepség a Katolikus Templomban
Kovács Kornél plébános köszöntõjével
kezdõdött, melyet a Harmónia Zeneiskola
tanulói  és pedagógusai elõadásában hang-
verseny követett.  A színvonalas elõadást

”
Ave Maria” szívmelengetõ dallama zárta. Dr. Kun

Mária lelkész asszony üdvözölte a házaspárokat és az
adventet. Kissné Szabó Katalin polgármester asszony a

házasság, a család összefogó erejének fontosságát hangsúlyozta
köszöntõ beszédében. Külön kiemelte, hogy milyen ritka azon
párok száma, akiknek megadatott az, hogy 60 évet tölthettek
együtt házasságban. 

”
Ahogy Önökre nézek, akaratlanul egy költõnk Hajnal Anna

szavai jutnak eszembe: A legszebb dolog megöregedni azzal,
akit az ember szeret.”
A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek a mai rohanó
világban egy kis ünneplésre, megállásra, számbavételre, amikor
köszönetet mondhatnak egymásnak a házaspárok az együtt
töltött szép napokért.
Ugyanakkor példával is szolgálnak a mai kor embere és a mi kis
közösségünk számára is: mit jelent két szív egymás melletti
kitartása, hûsége és szeretete! Hûség, kitartás és szeretet! Ezek
azok a bûvös szavak, melyek egy ilyen csodálatos házassági
évforduló alkalmával megragadják a szívünket.

Fekete Gyula író szerint:  ”Minden házasság boldog az elsõ he-
tekben, hónapokban, vagy évben. Eszerint nem a házasság meg-
léte a lényeges kérdés, hanem annak a tartóssá tétele. A jó há-
zasságban a házastársak mindennap újra átérzik, hogy tartoznak
egymásnak. A hûség különösen meg tud mutatkozni bajok, szen-
vedések idején, az ilyen élethelyzetek árulják el legjobban, kik
a hozzánk valóban hûséges emberek.” 
A vendégek Farkas Vajk elõadásában hallgathatták meg a

”
Gyémántlakodalomra” címû Horváth Judit verset. Üllõ Város

anyakönyvvezetõje Lazáné Széll Éva rövid köszöntõje után
felkérte az ünnepelteket a fogadalomtételre, esküjük megerõ-
sítésére.

Az ünnepelt párok: 

60. éves jubileum:
• Gyarmati László - Majoros Gizella
• dr. Gyõri József - Balázs Ibolya
• Takács István - Bácskai Terézia 
• Winternicz László - Ohát Erzsébet, akik egészségi állapotuk
miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen, így Üllõ Város
anyakönyvvezetõje otthonukban köszöntötte fel õket.

50. éves jubileum:
• Lõrincz Antal - Borsányi Lídia Rozália
• Zubor László - Erõs Magdolna
• Borsányi Sándor - Dobos  Ilona
• Kovács István - Boda Julianna
• Kovács Lajos - Balázs Katalin

25. éves jubileum:
• Balogh Ferenc - Kövesdi Piroska
• Bálint Tibor - Majoros Julianna
• Galcsik József - Szabó Katalin

Nemes gesztusként, egy virágdísz került elhelyezésre, azok tisz-
teletére, akik a jubileumi ünnepségen nem lehettek jelen. 
Az ünnepség a Közösségi Házban megtartott fogadással zárult,
ahol a párokat tortával köszöntötték. Az ünnepeltek kérésének
eleget téve Gránát Zsuzsanna mûvésznõ, nótákat és operett rész-
leteket adott elõ. 

Ladányi Ágnes
anyakönyvvezetõ

A  Jubileumi ünnepségrõl
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Újra javult, bõvült a gyermekellátás helyzete városunkban

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia

FELADATAI:
- a cég által gyártott termékek, alkatrészek mûszaki dokumentációjának karbantartása
- mûszaki leírások, gépkönyvek készítése
- a cég által gyártott termékek, alkatrészek árkalkulációja, anyag és munkaidõ normák

megállapítása
- a tervezõk által készített dokumentációk ellenõrzése, darabjegyzék készítése

ELVÁRÁSOK:
- felsõfokú mûszaki iskolai végzettség
- számítógépes ismeretek (Windows, Excel, Autocad, ProEngineer, Photoshop)

ELÕNY:
- angol vagy német nyelvtudás

Fényképes önéletrajzokat a hr@bandk.hu vagy 2200 Monor, Mátyás kir. u. 11.
címekre várunk.

Jelentkezéseket a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk.

Munkatársat keresünk termékfelelõs mérnöki munkakör betöltésére

Bölcsõdénk az Üllõ Város Humán
Szolgáltató Központ Intézményén
belül önálló szakmai feladatként
végzi tevékenységét. A korábbi
években a Szolgáltató Központ és a
bölcsõde egy épületben mûködött,
szûkös, zsúfolt körülmények között.
A Szolgáltató Központ 2005. de-
cemberében végleges helyére (Ócsai
út 8.) történt átköltözése óta a böl-
csõde önálló épületben, felújított
környezetben várta a város kicsi-
nyeit a Pesti út 98. szám alatt.

Az eltelt idõszak egyértelmûen bebizonyította, hogy a lakosság
megszerette, sõt többszörös túljelentkezéssel igényli a bölcsõdei
szolgáltatást. A 2005. évvége óta rendelkezésre álló három cso-
portszoba, és az ebben elhelyezhetõ 30 gyermek alig több, mint
az igény 50 %-a.
E feszítõ gondok állandósulása a város vezetése elõtt is ismert
volt, így 2008-ban a képviselõ-testület döntésének köszönhetõ-
en e probléma ismét elõtérbe került. 
Építészeti és szakmai felülvizsgálatok alapján tovább bõvülhe-
tett a foglalkoztatói terület. Belsõ átalakításokkal, korszerûsíté-
sekkel lehetõvé vált egy újabb csoportszoba kialakítása a hozzá
szükséges WC-mosdó helyiségekkel együtt.
2008. novemberétõl így már 40 kisgyermek kap szakszerû alap-
ellátást. A felújítással együtt új berendezési tárgyak, bútorok,
játékok kerültek beszerzésre, így minden igényt kielégítõ, szép
környezetben nevelkedhetnek gyermekeink.
Ezúton is szeretném felhívni a kisgyermekes családok figyel-
mét, hogy aki 2009. ill. 2010. szeptemberében szeretné nálunk
elhelyezni gyermekét, az a várható túljelentkezések miatt már
most keresse fel a bölcsõdét.

Virág Judit
Bölcsõdevezetõ

A Bölcsõde felújítása két okból indult meg, az egyik az új cso-
port megindítása miatt szükségessé vált csoportszoba és hozzá
tartozó vizesblokk kialakítása. A másik a meghibásodott tetõ, és
hátsó homlokzatifal bontása és új szerkezet kialakítása. Ennek
keretében a tetõ héjazaton a cserép átrakása és pótlása, a tetõ-
szerkezetben a sérült, deformálódott oszlopok és gerendák cse-
réje, a hátsó homlokzati fal bontása, betonkoszorú zsaluzás, be-
tonozása, új könnyûszerkezetû YTONG falazat készítése. Ezen-
kívül több helyen a csapadékvíz-elvezetést is meg kellett oldani.
A munkálatok során a gyerekek és a szülõk folyamatosan biz-
tonságban voltak, az ellátás zavartalanul folyt.
Az új csoportszoba festése, ablakok cseréje, új vizesblokk kia-
lakítása, felnõtt öltözõ kialakítása történt meg. Így az átalakítás
után 4 csoportszobával, 107 m2-en biztosítja a szakszerû fog-
lalkoztatást. A munkálatokra a képviselõ-testület 10 millió Ft-os,
a felszerelésekre pedig 950 ezer Ft-os keretet hagyott jóvá. 
A kivitelezést az Üllõi Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi
Kft végezte jó minõségben, összesen 7,65 millió Ft összegben.
Így a közel 11 millió Ft -ból az önkormányzat jól gazdálkodott. 

Békés István
Polgármesteri Hivatal

Köszönet! 
A házassági évfordulón ünnepelt párok szeretnék megköszönni a város Polgármester asszonyának, az ünnepség
szervezõinek és segítõiknek azt a felejthetetlen szép estét és ajándékokat, amit a számunkra nyújtottak. 

60, 50, 25 éves évfordulósok.
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F U T S A L

2008. november 14-én nagy sikerrel megtartott teltházas Republic
koncertre azt hihette az ember, hogy ezt már nem lehet felülmúlni,
de tévedett, aki ezt gondolta, mert 2008. december 2-án megren-
dezték a Magyarország - Hollandia U21-es futsal (teremfoci)
válogatott mérkõzést.  

A Szentpétervárott december 8-án kezdõdõ, elsõ alkalommal
kiírt U21-es Európa-bajnokság egyik prominens képviselõje –
Hollandia – ellen két elõkészületi mérkõzést játszott a hasonló korú
magyar futsal válogatott. A mérkõzésekre december 1-én Budafo-
kon, illetve december 2-án Üllõn, az üllõi Városi Sportcsarnokban
került sor. A budafoki 2-3 (1-1) magyar vereség után érkeztek a
csapatok Üllõre.

Fantasztikus igazi futball-hangulatú teltházas mérkõzésen a ma-
gyar csapat sok helyzetet alakított ki, de csak egyet váltott gólra,
míg a hollandok kevéske helyzetükbõl kettõt értékesítettek. 

Ismét szoros meccset sikerült játszani egy Eb-résztvevõvel, akár
a gyõzelmet is megszerezhettük volna kis szerencsével, bár voltak
hibáink, koncentrációs gondok, de nem lehet panasz a mérkõzésen
látottakra.

A játékosok bemutatása során felfigyelhettünk két Üllõ FC Csõ-
Montage játékosra, akik most debütáltak az U21-es válogatottban,
név szerit Laucsek és Simon, ezúton is gratulálunk nekik. De a hol-
landok U21-es csapatának névsorában is egy magyar fiatalember
nevére bukkanhatunk. A németalföldiek második számú kapusa
ugyanis Mészáros Bence, akivel a mérkõzés után sikerült beszélni. 

A következõket mondta: 17 évvel ezelõtt mentem ki Hollandiába
és 5 éves korom óta focizok. Több pénz van szerintem Hollandiá-
ban a futsalban, mint Magyarországon, ám ennek ellenére a magyar
A-válogatottat jelen pillanatban erõsebbnek érzem a hollandnál. 

Idõközben a Magyar Válogatott szövetségi edzõje Frank Tamás
is megérkezett, hogy egy pár szót mondjon a mai mérkõzésrõl, 
a válogatottról és a magyar futsal helyzetérõl.
Ezen a mérkõzésen mindenképpen úgy érzem, hogy jobbak lettünk
volna és nyernünk kellett volna a helyzetek alapján feltétlenül, de
az a csapat nyeri meg a mérkõzést, aki több gólt rúg, és ezek sajnos
nem mi voltunk.
Ez a holland csapat, akivel most játszottunk, U21-es Európa-
bajnokságra fog utazni Szentpétervárra és két év múlva elvileg
megint megrendezik a következõ Európa-bajnokságot. Mi a 2010-
es Európa-bajnokságra kezdtük el most a felkészülésünket, és pró-
bálunk addigra egy ütõképes csapatot alkotni. Jó adag szerencsével
és sok munkával talán nekünk is sikerülhet a kijutás. Igazából múlt-
ja már van futsalunknak, azt gondolom, mert ez a bajnoki rendszer,
ami most van Magyarországon 1997 óta mûködik. Nagypályás 

edzõknek üzenem, hogy min-
denféleképpen támogassák
ezt a sportot, mert ez a játék
segít, nagyon sok eleme van,
amit a nagypályán remekül
lehet használni, és sokolda-
lúbb lesz a játékos. Az idõ
úgyis eldönti, hogy mi lesz
belõle. Az utánpótlás-edzõ-
ket arra kérném, hogy enged-
jék a fiatal gyerekeket teremben is játszani. Aki megszereti ezt a
sportot, jobban, mint a nagypályát, azt engedjék el. A holland srácok
sokkal korábban kezdték el ezt a játékot, mint mi, ez látszik a mozgá-
sukon, ahogy megállnak, elindulnak és pontosan ez a különbség. 
A mi hátrányunk – pedig mi is ügyesek, technikásak és felkészültek
vagyunk – hogy egész kicsi kortól nem kezdik el felkészíteni 
a gyerekeket.

A nap zárásaként Dienes And-
rás (Az Üllõi Városi Sportcsar-
nok vezetõje) értékel:

Van nõi és férfi futsal csa-
patunk, és elindítottuk óvodás
kortól 8. osztályig a futsal okta-
tást. Az utóbbi idõkben elég sok
futsal mérkõzést rendeztünk,
többek között a Fradi utánpót-
lás tornáját. Ennek most már híre ment a Magyar Labdarúgó Szö-
vetségben, így Kasza János a válogatott managere keresett meg
engem, hogy el merném-e vállalni a válogatott mérkõzés megren-
dezését. Megtiszteltetésnek éreztük, hogy ránk gondoltak, bár ren-
geteg papírmunkával, egyeztetéssel, himnuszok, zászlók beszerzé-
sével járt ez, aztán rendezõket kellett biztosítani, az edzés feltételeit
meg kellett teremteni, mert a holland csapat kétszer is nálunk
edzett. Voltak egyeztetési dolgaink, de azt hiszem, sikerült megol-
dani. Az elsõ ilyen rendezésünk volt, ami szerintem jól sikerült és
a mérkõzés után megköszönték, jól érezték magukat. Azt hiszem,
egy teltházas sportcsarnok elõtt nincs jobb érzés játszani. További
terveink között szerepel koncertek megrendezése, valószínûleg a
Bikini együttes lesz a következõ. Most már referenciával ren-
delkezünk, és azt hiszem, meg fogjuk célozni a magasabb osztályú
kézilabda mérkõzések megrendezését is. Úgy gondolom, nagyon
jól sikerült az évünk és nagy lendülettel és még nagyobb tervekkel
készülünk a következõ évre. 

Szöveg és képek: Jónás Csaba

MAGYARORSZÁG - HOLLANDIA 1-2 (Üllõ, 600 nézõ)
Játékvezetõk: Kovács G., Kormányos, Rózsa

Magyarország: Laucsek - Nagy R., Bertus, Dávid, Frank P. 
Csere: Gremsperger, Száraz, Vidák, Nagy Zs., Füzy, Simon,
Kertész, Rábl, 
Szövetségi kapitány: Frank Tamás
Hollandia: Mészáros - Attaibi, El Adel, van Dinteren, Allouch 
Csere: Grimmelius, van der Torren, Saadouni, Meijer, Claessen, 
El Allouchi, Huisman, Molkarai, van Eeuwijk 
Szövetségi kapitány: Marcel Loosveld
Gólszerzõk: van der Torren 6. perc 0-1, Frank P. 10. perc 1-1, van
Dinteren 18. perc 1-2

AZ ÉV ESEMÉNYE AZ ÜLLÕI VÁROSI SPORTCSARNOKBAN
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ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a 
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

v I S S Z A T E K I N T Õ

Az erdõ és a fa minden-
kinek mást jelent, de hogy
lesz belõle egy örök em-
léket állító alkotás ezt tud-
hattuk meg 2008 decem-
ber 3-án a Vargha Gyula
Városi Könyvtár udvarán
Bognár István fafaragó
mûvész alkotásának fel-
ajánlásával.

István,  Mecénás társának,
Merczel Erzsébetnek ké-
szített mûvével  közelebb
kerültünk a fához, a mû-
vészethez. Mi mindent le-
het egy kivágott 

”
élette-

len” fából alkotni. Élette-
len, mert már nincsen gyö-
kere, de él, mert olyan kéz
tette élõvé, aki ismeri a

fának minden tulajdonságát, szálkáit, görcseit és még a lelkét is.

E remek mûalkotással Bognár István nagyon sok mûve mellett
olyan értéket adott embertársainak, Üllõ városának, ami mara-
dandó. Engedd meg, hogy e pár gondolattal hozzájáruljak mun-
kád szépségéhez.

”Ha egyszer majd minden fa kiszárad,
És a tûzõ napsütésbõl elfutnak az árnyak,

A száraz fának ága kezedbe simulva,
Gyönyörû alkotást ad mindig a világnak.” 

Hadd köszönjem meg minden kedves vendégünknek, s minda-
zoknak, akik segítettek abban, hogy ez a nap emlék maradjon
bennünk, nekünk, embereknek. 
Köszönöm.

N. Kékedy Ibolya

Visszatekintõ

(fotó: Jónás Csaba)

E gyönyörû Madách idézettel kezdeném soraimat, mert ha a sors
úgy akarja, élni és küszködni kell. Ezt tette Merczel Erzsébet is.

1944-ben a háború alatt született Palócföldön, Balassagyarma-
ton, amit gyermekfejjel még szépnek, reménytelinek, késõbb
már borúsnak lát. Egy biztos, bármilyen színû is a világ, köl-
csönhatásokon alapul mondogatta is többször. Már gyermekko-
rában megérintette a mûvészet szele. Elõbb a rajzolás, majd a
fotózás kerítette hatalmába, jött a versírás, késõbb a próza,
imádta az irodalmat, ezen belül is a költészetet, majd jött a hõ-
légballon vezetés. Kevesen tudták róla, hogy bejárta a világot:
India, Japán, itt a csendes-óceáni kupa világversenyen indult
több száz légballonos társával együtt. Majd következett Afrika,
Johannesburg, de sorolhatnám tovább a bejárt földrészeket.
Rajzait, írásait, fotóit irodalmi folyóiratok, magazinok, antoló-
giák jelentették meg. A 

”
Csillagvárók” kisprózája 2003-ban el-

nyerte a Magyar Mûvészeti Intézet kiemelt kategóriáját.
Madách és Radnóti díjára nagyon büszke volt. A Szocialista
Érdemrendet pedig a kultúra területén végzett színpadvezetõi,
versmondói és népmûvelõi munkájáért vehette át a Parlament-
ben.

Az utóbbi évek termései: 

Üllõ Krónika (történelmi versek)
Rep-rapszódia (csintalan szociológiai versek)
Tavaszváró (versciklus)
A golgotán (versciklus)
Szlolem (versciklus)
Macskaasszony I./II. (igazi történetek emberekrõl, állatokról)
RÁKÓCZI 1906-2006 (oratórium dokumentumokból és saját
történelmi sanzonokból)
Egy könyv nyomán (Üllõ száz éves kultúrtörténete- írása, szer-
kesztés)

Hitte és vallotta, hogy az az ember, aki nem használja ki adott-
ságait, véka alá rejti tehetségét, bûnt követ el, nemcsak maga,
hanem szerettei, embertársai ellen is.
2005. március 25-én, megalakította a Mecénás Mûvészeti 
Klubot, minden idejét arra szentelte, hogy mûvésztársainak, és
városának olyat adjon magáról ami maradandó. Sokat csalódott
az emberekben, ezért inkább olyanoknak adta szeretetét, akik
viszonozták. Hû társai négylábú barátai voltak, akikben soha
nem csalódott. Tele volt tervekkel, gondolatokkal, nem gondol-
ta, hogy ez a pályafutása tiszavirág életû lesz. Ezt az iramot,
amit õ adott magának a szíve nem bírta. 2006 november 19-én
neve napján hirtelen itt hagyott bennünket.
Az õ tiszteletére készítette Bognár István fafaragó mûvész azt a
remek alkotást, amit 2008. december 3-án avattunk a Vargha
Gyula Városi könyvtár udvarán. E kopjafa olyan helyre került,
ahol élete nagy részét töltötte. 

N.Kékedy Ibolya

”
A CÉL HALÁL, AZ ÉLET KÜZDELEM S AZ

EMBER CÉLJA, E KÜZDÉS MAGA !”
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1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Üllõ Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete november hónapban 2 ülést tar-
tott.
A 2008. november 5-én tartott rendkívüli
ülésén hozott közérdeklõdésre számot
tartó döntései:

Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 
– szakmai bizottságot hozott létre a tele-
pülés szennyvízkezelésével kapcsolatban
folyó tárgyalásokhoz   
– engedélyezte a most megalakuló Üllõ
Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesület ré-
szére a Malom u. 2/a. sz. alatti, kb. 15 m2

helyiség használatát, illetve székhelyként
való bejegyzését. A helyiséget a két Pol-
gárõr Egyesület azonos feltételek mellett
használhatja.
– döntött arról, hogy nem szünteti meg a
Városüzemeltetési Kft. városüzemeltetési
üzletágát és tevékenységéhez szükséges
személyi, technikai, mûszaki, pénzügyi
feltételek megtárgyalására a 2009. évi
költségvetési elõirányzat tárgyalásánál
visszatér. Egyben pályázatot írt ki az ügy-
vezetõi állás betöltésére.
2008. november 27-én tartott ülésén ho-
zott döntései:
Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 
– elfogadta a Város 2008. évi költségve-
tésének I.-III. negyedévi teljesítésérõl szó-
ló beszámolót. 
– döntött a 2009. évi költségvetés kon-
cepciója keretében a tervezéséhez szük-
séges irányelvekrõl: 
– meghatározta a dologi kiadások emelé-
sének arányát (4%)
– az energiaárak emelkedésének fedeze-
tére céltartalékot képez a költségvetésben
– a fejlesztési feladatok közül a követke-
zõket tekinti elsõdlegesnek:

• mûködési feltételek biztosítása;
• áthúzódó feladatok befejezése; 
• bûnmegelõzés, közbiztonság növelé-

se; 
• óvoda, bölcsõde férõhely bõvítése;
• intézmények állagmegóvása;
• úthálózat építése, javítása; 
• integrált városfejlesztési stratégai terv

készítése;
• szennyvíz-kérdés megoldása. 

– a szûkös anyagi lehetõségek miatt kor-
látozza a létszámfejlesztést, és csak akkor
engedélyezi bármely intézményben, ha az

• a törvényi elõírásoknak való megfele-
lés (normatív támogatás feltétele) mi-
att szükséges, 

• ha a kapacitáskihasználtság vizsgálat
szerint is indokolt a feladat fenntartá-
sa és bõvítése, 

• kistérségi feladatellátás indokolt bõ-
vítése esetén, ha a normatíván felüli
költséget az ellátott település-szerzõ-
désben vállalja.

– döntött arról, hogy új helyi adónemet
nem vezet be, és a jelenlegi adókulcsok
mértékét sem változtatja. A kisvállalko-
zók terheinek csökkentése érdekében
azonban az iparûzési adómentesség alap-
ját 500 ezer Ft-ról 1 millió Ft-ra emeli (az
errõl szóló rendelettervezetet a decemberi
ülésen tárgyalja). 
– úgy határozott, hogy a megszûnt Üllõi
Víziközmû Társulattól átvett 106 millió
Ft összeget az üllõi lakosság érdekében,
csak víziközmûvel kapcsolatos feladatok
megoldására használja fel.
– elfogadta a Humán Szolgáltató Köz-
pont, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és
Központi Rendelõ Többcélú, Közös Igaz-
gatású Intézmény Minõségirányítási Prog-
ramját, valamint Üllõ Város Önkormány-
zat felülvizsgált Minõségirányítási Prog-
ramját. 
– Elfogadta a William's Kép- és hang-
stúdió – 130 ezer Ft+Áfa/hó összegû –
ajánlatát és felhatalmazta polgármesterét
a 2009-re vonatkozó együttmûködési meg-
állapodás aláírására.
– Hozzájárult ahhoz, hogy Nyáregyháza
és Gomba települések az ”Üllõ és Kör-
nyéke családsegítõ, gyermekjóléti és pe-
dagógiai szakszolgálat” ellátására létre-
hozott Mikrotérséghez csatlakozzanak, és
módosította a szükséges okiratokat, meg-
állapodásokat. 
– Megbízta a Szent-Királyi Könyv-
vizsgáló, Könyvelõ, Adószakértõ Kft.-t
(1123 Budapest, Alkotás u. 11.) az Üllõi
Városüzemeltetõ és Környezetvédelmi
Kft. egyszeri – az ügyvezetõ megbízásá-
nak megszûnésével összefüggõ – könyv-
vizsgálatával. A könyvvizsgálói díjat –
bruttó 360.000.-Ft.-ot – a költségvetés
város- és községgazdálkodási szakfela-
datának terhére biztosítja.
– Elfogadta a város 2009. évi belsõ
ellenõrzési tervét, melyben meghatározta
az ellenõrzendõ témákat.
– Megbízta a COLORE 2000. Bt. vál-
lalkozást az Árpád Fejedelem Általános

Iskola tetõterének hõtechnikai bemérésé-
vel, 372.000.-Ft-os árajánlata szerint. A
bemérés eredményeként a szükséges
munkálatok költségét a 2009 évi költ-
ségvetésben tervezi.
– Megismerte a Magyar Államkincstár-
nak az önkormányzat, valamint a Gyáli
Kistérség 2006. évi beszámolójának fe-
lülvizsgálatáról szóló határozatát, és dön-
tött az abban szereplõ 38,5, illetve 10,3
millió forint  állami költségvetésbe törté-
nõ visszautalásáról. 
A képviselõ-testület (az elõzõ döntéséhez
kapcsolódóan) felkérte polgármesterét a
normatíva-elvonás okainak kivizsgálásá-
val, mivel az állami finanszírozás ilyen
mértékû csökkenése megnehezíti az ön-
kormányzat mûködését, csökkenti a fej-
lesztési lehetõségeket.
– Hozzájárult a Szent Ilona Patika Bt.
részére az Üllõ Ócsai út 2. szám alatti
Gyógyszertár elõtti közterületen, 15 m2-
es szilárd burkolatú kerékpártároló létesí-
téséhez. 
– Elfogadta Füles Józsefnek a település-
rendezési szerzõdésben foglalt kötelezett-
ségvállalását, mely szerint a Tüzép telep
új helyére költöztetését követõen, az
Állomás utcának az italbolttól a Batt-
hyány u. torkolatáig tartó, 150 m hosszú
szakaszának aszfaltozási költségébõl 1,5
millió forintot átvállal.
– Határozott a felhagyott szeméttelep Kis
Sándor úr részére történõ értékesítéséhez
szükséges településrendezési szerzõdés
megkötésének feltételeirõl.
– Döntött egyszerû közbeszerzési eljárás
indításáról az Árpád Fejedelem Általános
Iskola eszközeinek- nettó 12.523.430 Ft
összegû – beszerzésére (az összeget pá-
lyázaton nyerte az önkormányzat eszköz-
beszerzés céljára). 
– Kihirdette a belterületi utak tervezésére
kiírt pályázat nyertesének KRESZ-TERV
Kft-t, bruttó 6.420.000.-Ft-os ajánlatával,
második helyezettnek pedig a KÖVITE
PLUSZ kft-t, bruttó 7.200.000.-Ft-os
ajánlatával. 
– Döntött arról, hogy a SZIGÜ Pest me-
gyei Temetkezési Rt-vel (Vecsés, Vigyá-
zó F. u. 6.) fennálló, a ravatalozó üzemel-
tetésére vonatkozó szerzõdést 2009. feb-
ruár 28. napjával felmondja és 2009. már-
cius 1.-tõl az Üllõi Városüzemeltetõ és
Környezetvédelmi Kft.-t bízza meg 
a ravatalozó üzemeltetésével. 
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Üllõ Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete pályázatot ír ki az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola (2225 Üllõ,
Malom u. 1.) igazgatói álláshelyére az
alábbiak szerint:
A magasabb vezetõi megbízás öt nevelé-
si évre szól.
A megbízás kezdõ napja: 2009. július 1.
A megbízás megszûnése: 2014. 06. 30.
A vezetõi megbízás feltétele: a Kt. 18. §-
ban foglalt feltételek fennállása. 
Elõny: vezetõi gyakorlat, és/vagy peda-
gógus szakvizsga
Illetmény és vezetõi pótlék: a Kjt. sze-
rint.
A pályázat benyújtásának határideje: az
Oktatási Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 45 nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a vé-
leményezési határidõ lejártát követõ 30 nap.
A pályázathoz mellékelni kell:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítványt
• helyzetelemzésre épülõ fejlesztési el-

képzeléseket
• szakmai önéletrajzot
• a megbízás feltételeként szereplõ vég-

zettségek, képzettségek, illetve szakmai
gyakorlat meglétét igazoló okiratok
másolatát

• vezetõi programot
Pályázati cím: 
Kissné Szabó Katalin polgármester, Üllõ
Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal, 2225 Üllõ, Templom tér 3.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni le-
het Kissné Szabó Katalin polgármes-
ternél (Tel.: 29/320-011/104).

2008. szeptember 27-én
kiváltunk az Üllõi Polgár-
õr Egyesületbõl, és új szer-
vezetet alakítottunk, mely-
nek neve Üllõ Polgárõr és
Bûnmegelõzési Egyesület.

Mindent megteszünk Üllõ város közbiz-
tonságáért és a lakosság nyugalmáért.
Minden üllõi rendezvényen részt ve-
szünk, emellett a rendõrséggel útlezárá-
sokat biztosítunk. A Vecsési Rendõrõrssel
és a Monori Rendõrkapitánysággal együtt-
mûködve a bûncselekmények és a betöré-
sek visszaszorítására törekszünk. 
A környezõ települések polgárõrségeivel
szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani,
annak érdekében, hogy a városban a bûn-

cselekmények száma csökkenjen és a köz-
biztonság javuljon. Eddigi munkánkat
nagyban segítették Üllõ Város polgár-
mester asszonya, a képviselõ-testület tag-
jai, valamint Vecsés város Rendõrõrse,
amit ezúton szeretnénk megköszönni.
Reméljük, hogy a jövõben is ilyen haté-
konyan tudunk együttmûködni. Ezúton
szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,
hogy a bûnmegelõzési telefonvonalunk
folyamatosan mûködik. 

Észrevételeiket a 06-20/223-7181 vagy a
06-29/410-367 Monori Kapitányságon
jelezzék. 
Honlapunk: www.ulloipbe.gportal.hu

Lakatos Gordon Siska Jánosné Tóth András
elnök titkár eln.h.gazd.vez.

A Monori Vöröskereszt szervezésében
2008. 11. 26-án a Polgármesteri Hivatal
udvarán nagyszabású adományosztás volt,
amelyet sikeresen a helyi vöröskeresztes
aktívák osztottak szét (tej, liszt és smack
tészta). Az osztásnál a helyi Polgárõr és
Bûnmegelõzési Egyesület is segítséget
nyújtott, melyért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.
Nagyon sok vállalkozó segítséget nyúj-
tott a rászorult családoknak, gyerekeknek
élelmiszer- és játék adományokkal. Kö-
zülük is kimagasló Melkvi György ado-
mánya, amelyet a nagycsaládosoknak biz-
tosítottunk, a Gyermekekért Alapítvány,

továbbá a nemrégiben elhunyt Vas Lajos
családja, aki mindig nagyobb összegû já-
tékokkal segíti a rászorultakat. Több vál-
lalkozó is felajánlja segítségét a karácso-
nyi és Mikulás-ünnepségek lebonyolítá-
sához, amelyet hálás szívvel köszönünk a
rászorult családok nevében, bízva abban,
hogy az elkövetkezendõkben is továbbra
is támogatják a családokat. Minden ked-
ves adományozónak Áldott, Békés Ka-
rácsonyt, Boldog Új Esztendõt kívánnak
a rászorult családok.

Németh Elekné
családgondozó

Köszönet az adományozásért!

Közbiztonság

Csehó Anna rendõr alezredes asszony, a Vecsési Rendõrörs pa-
rancsnok helyettese nyugállományba vonul.
Rendõri pályafutása 1986-ban, a Monori Rendõrkapitányságon
kezdõdött, vizsgálóként. 1990-tõl 1992-ig a Pest megyei Fõka-
pitányságon ifjúságvédelmi elõadóként dolgozott. Idõközben
elvégezte a tanítóképzõ fõiskolát, majd a rendõrtiszti átképzõt.
1992-ben visszakerült Monorra, ahol nyomozóként a bûnügyi
osztályon tevékenykedett. 1997 szeptemberétõl 2008 szeptem-
beréig a Vecsési Rendõrörs parancsnok helyettese.
Dolgozott: Karikás Péter, Gyebnár Imre, Németh István õrnagy
urak mellett. Személyében a terület közbiztonsági helyzetének
alapos ismerõje távozik.

Kedves Anna!

Engedd meg, hogy megköszönjem a településünk lakosainak
nyugalma, biztonsága érdekében kifejtett fáradozásodat. Ezúton
tolmácsolom polgárõr társaim jókívánságait is. Köszönjük, hogy
11 éven keresztül segítetted munkánkat, kíváncsi voltál ránk,
közgyûléseinken megjelentél. Kedvességedet nem feledjük, sze-
retettel gondolunk rád.
Kívánok jó egészségben, nyugalomban eltöltött még sok szép
évet a családod körében.

Ifj. Fülöp Árpád
az Üllõi Polgárõr Egyesület Elnöke

Pályázat

Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367
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Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298

N Á L U N K  T Ö R T É N T

Tisztelt Üllõi Lakosok!

Az Üllõ Beruházó Víziközmû Társulat 2008. július 1-i küldött
értekezlete döntött a Társulat megszûnésérõl és elkezdõdött a
törvényesen elõírt elszámolási feladat megvalósítása. Ez a fo-
lyamat befejezõdött és a Társulat küldött értekezlete 2008. no-
vember 14-én kimondta a Társulat megszûnését.
Az Üllõ Beruházó Víziközmû Társulat tehát elvégezte azt a
feladatot, mellyel Önök megbízták a Társulat tisztségviselõit.
Ebbõl az alkalomból szeretnék egy rövid áttekintést adni a
kezdettõl a befejezésig.

A Társulat alakuló közgyûlése 1997. december 29-én volt.
Választott tisztségviselõi: elnök: Mezei András • mûszaki
vezetõ: Bácskainé Kiszel Irén • pénzügyi vezetõ: Pávainé
Rankó Valéria.
Intézõ Bizottság tagjai: Mezei András, Zentai Sándor,Virág
József, Gáspár Mihályné,  Fülöp István, Ligetfalvi Zsuzsanna,
Zubor György.
Ellenõrzõ Bizottság tagjai: Koncz Piroska, Erõs Istvánné, Far-
kas Ferenc.
A Társulat 1998-ban kezdte el munkáját a Csatorna I. elsõ szer-
vezési területén, a kissé kalandos és sokszor ellentmondásos
tevékenységét.
A kivitelezési munkák elvégzésére közbeszerzési eljárás volt
kiírva, tele kétes értékû lépésekkel, melyeket legtöbb esetben 
a Közbeszerzési Döntõ Bizottság határozata zárt le. 
Ilyen elõzmények után 1999. májusában az akkori képviselõ-
testület az M+A Kft-t hirdette ki gyõztesként, 890 millió Ft.
nettó vállalási értékben. 
Az elsõ (és talán a beruházás történetében a legnagyobb) prob-
léma ekkor keletkezett, mert volt egy pályázó, az ALTERRA
Kft. aki 800 millió Ft. nettó vállalási ajánlatot tett. (az ALTER-
RA Kft. akkoriban és most is országos hírû és szakmailag igen
felkészült vállalkozás volt). A Testület munkavédelmi és biz-
tonságtechnikai okokra hivatkozva utasította el a kft. ajánlatát.
Amikor lehetõségünk nyílt arra, hogy betekinthessünk a be-
érkezett ajánlatokba, akkor kiderült, hogy az elõadott indokok
teljesen megalapozatlanok voltak, mely eredményeként az ak-
kori testület 90 millió Ft-ot kivett az üllõi lakosok zsebébõl. 
A Társulat Intézõ Bizottsága nem értett egyet a Testület dön-
tésével, de a véleményt a döntésnél nem is vették figyelembe.
A testületi döntés után – a döntés elleni tiltakozásukat kifejezve
– Virág József, Gáspár Mihályné, Fülöp István és Zubor György
kilépett az Intézõ Bizottságból. Mezei András, az akkori elnök
nem volt hajlandó küldöttgyûlést összehívni a kilépett Intézõ
Bizottsági tagok pótlása céljából.
A fõvállalkozóval a szerzõdés aláírására 1998. május 26-án
került sor, és elkezdõdtek a kivitelezés munkálatai. Akkoriban
kevés információ került ki és nem lehetett tudni, hogy igazából
mi is történik a csatornaépítés során. Az utólag kiderült, hogy
már 1998. nyarán elkezdte az a szabálytalan kivitelezési gya-
korlatát az M+A Kft., melyet végeredményben a velük történt
szerzõdésbontásig (1999. március 31.) folytatott. pl..: Vecsés
határában épített nyomóvezeték tervezett nyomvonalától – 

egyeztetés nélkül – eltértek és utólag kellett a tervezõnek kor-
rigálni, illetve vízjogi módosítást kérni. 
A beruházás életében újabb szakasz indult az 1998. októberi
választásokat követõen. A képviselõ-testület összetételében alap-
vetõ változások következtek be, és az új testület rögtön elkezdte
a csatorna kivitelezés átvilágítását. 1998. december 7-én 3 fõs
vizsgáló bizottságot állított fel Lehoczky Károly, Boncz Zoltán
és Zubor György személyében, azzal a céllal, hogy elemezzék 
a beruházás valós helyzetét, és errõl tájékoztassák a képviselõ-
testületet. A bizottság szinte azonnal megkezdte a munkáját és
sajnos rendkívüli hiányosságokat állapított meg. Ezek nemcsak
a kivitelezõre vonatkoztak, hanem az Önkormányzat illetékes
vezetõire is. A vizsgálati folyamat végül is 1999. március 31-ig
szerzõdésbontással zárult az M+A Kft-vel. A folyamat részletei
megtalálhatóak az Üllõi Hírmondó 1999. június 18-án megje-
lent számában. 
Pár tényszerû dolgot azért szeretnék kiemelni, mert a hibás dön-
téseket hozók közül többen nem tartották megalapozottnak 
a szerzõdésbontást. 
– A képviselõ-testületnek nem volt célja a szerzõdésbontás, mi

csak a jogi, pénzügyi, mûszaki rendszert szerettük volna tör-
vényes mederbe terelni a tárgyalások és egyeztetések során.

– Az M+A Kft. nem volt partner ebben. Három testületi ülést
tartottunk, ahol próbáltunk megegyezni, de hiába. 

Mik is voltak a fõ problémák?
– A kivitelezõnek a szerzõdés megkötését követõen 30 napon

belül 
”
jóteljesítési” garanciát kellett volna szolgáltatni 90 mil-

lió Ft értékben. Ezt nem tette meg, és nem volt hajlandó utó-
lag sem.

– A fõvállalkozó részérõl a részszámlák 10 %-át egy elkülöní-
tett számlára kellett volna utalni (minõségi és helyreállítási
munkák garanciája). Az 1998-ban kifizetett számlák összege
nettó 117 millió Ft volt, de a 11,7 millió Ft. nem lett elkülö-
nítve.

– Kiderült, hogy a kifizetett részszámlák összege nincs össz-
hangban a mûszaki tartalommal, túlszámlázás történt. Jellem-
zõ, hogy négy számla kibocsátása történt, de mûszaki átadás-
átvétel nem történt. Az önkormányzatnak még mûszaki doku-
mentációi sem voltak.

– Már a gerincvezetékhez kapcsolódó bekötõvezetékek építését
is leszámlázták, úgy, hogy a megépítése nem történt meg. 
A tervek és az építéshez szükséges vízjogi engedélyek is hiá-
nyoztak. 

– A mûszaki ellenõr által felvetett minõségi hiányosságokra
nem is reagáltak.

A szerzõdésbontást követõen megbíztunk egy igazságügyi szak-
értõt, hogy tõlünk függetlenül vizsgálja meg a megvalósult be-
ruházás fõbb vitatott kérdéseit, és adjon választ az alábbi kér-
désekre:
– a kivitelezés során elvégzett munkák mennyiségi és mûszaki

tartalma mennyire van 
– összhangban a kivitelezõ által kibocsátott számlákkal
– a megvalósult munkák mûszaki, minõségi tartalma mennyire

felel meg a   követelményeknek.
– vizsgálja meg a mûszaki ellenõr felelõsségét is. 

Megszûnt a csatorna társulat



9

N Á L U N K  T Ö R T É N T

ÜÜ ll ll õõ   vv áá rr oo ss   ee ll éé rr hh ee tt õõ ss éé gg ee ::
I n t e r n e t : w w w. u l l o . h u  •  Te l e f o n : 0 6 - 2 9 / 3 2 0 - 0 1 1

Sajnos az igazságügyi szakértõ (Weisz Lajos) 1999. június 10-
én elkészített 72-M-1999. sz. szakvéleménye igazolta aggálya-
inkat és a szerzõdésbontás helyességét. A szakértõ véleménye
azt is igazolta, hogy az önkormányzat helyesen cselekedett,
amikor nem igazolta le az M+A Kft. által kibocsátott utolsó
nettó 41.800.017.- Ft értékû számlát.
Ebben az idõben a képviselõ-testület meglehetõsen nagy kocká-
zatot vállalt. Ha nem sikerült volna a megfelelõ vállalási áron
kivitelezõt találni, akkor a teljes finanszírozás kérdését újra kel-
lett volna tárgyalni.
Ezek után az önkormányzat a CETASO Kft-t bízta meg az
újabb közbeszerzési eljárás lebonyolításával, alapvetõ követel-
mény volt a közbeszerzés 100 %-os tisztaságának biztosítása. 
Az elõminõsítési eljárás 1999. június 10-én volt és ezután kerül-
hetett sor az ajánlati felhívás közzétételére, melyre 5 vállalkozás
tett ajánlatot.
Az eredményhirdetés 1999. augusztus 18-án történt meg a nyer-
tes Hídépítõ Rt. 750.M- Ft + ÁFA ajánlatával. Az ajánlati ár 
a település teljes megtervezett csatornaépítésén túl tartalmazta
az M+A Kft. által megépített szakaszok rendszerbe állítását, 
a teljes helyreállítást a hatósági átadással, a megvalósulási
dokumentációkkal együtt. A beruházás mûszaki ellenõre (szin-
tén pályázat alapján) a FÕBER Rt. lett. A gondjainkat tetézte,
hogy akkoriban az önkormányzat mûszaki irodája szinte nem is
létezett. Az egész beruházást egy ad-hoc bizottság vitte végig,
melynek tagjai voltak: Vasadi István, Lehoczky Károly, Virág
József, Pesti Imre, Boncz Zoltán, Zubor György. A beruházás
operatív feladatait a Társulat látta el (annak ellenére, hogy nem
ez lett volna a feladata), amely óriási mértékben megnövelte 
a Társulat munkáját.
Ebben az idõszakban a Víziközmû Társulat életében is nagy
változások történtek. A megválasztott vezetés 1999. március
hónapban váratlanul lemondott (az Ellenõrzõ Bizottság elnö-
kének kivételével), és hátat fordított a Társulatnak. Ezzel a lé-
péssel elérték azt, hogy megszûnt a Társulat törvényes mû-
ködésének feltétele, ezért fel kellett volna oszlatni. Az állami
támogatást visszavonták volna, le kellett volna mondani a beru-
házás megvalósításáról. A csõdtõl  a képviselõ-testület gyors,
operatív közbelépése mentette meg.
A Társulatnál 1999. április 1-én teljes tisztújítás történt és hely-
reállt a törvényes rend.
A Társulat Intézõ Bizottságának elnöke: Zubor György, tagjai:
Fülöp István, Gáspár Mihályné, Hegedûs György, Holló József.
Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Koncz Piroska,  Fialka Jánosné,
Szalkai Ágota. Mûszaki vezetõ: Béky Antal. Pénzügyi vezetõ:
Záhonyi Elekné
Az új összetételû vezetésnek kellett a beruházás II. szervezési
ütemét megvalósítani. A legnagyobb probléma az volt, hogy 
a szervezéssel a Társulat volt elnöke az M+A Kft.-t bízta meg,
de a szerzõdés felbontása után az M+A Kft. nem volt hajlandó
átadni a nála lévõ és már aláírt szándéknyilatkozatokat. Tehát
elölrõl kellett kezdeni a teljes szervezést. Szerencsére sikerült a
folytatáshoz szükséges létszámot biztosítani 1999. októberére.
Ekkor az Intézõ Bizottság kiegészült Juhász Jánossal és Szabó
Lászlóval.
A szennyvízhálózat építése ezek után ütemesen bonyolódott
kisebb problémákkal. (pl. ismeretlen tettesek Vecsés határában

az Apró tanyai átemelõnél elvágták, és szakszerûen ledugózták
a Vecsés felé menõ 200-as nyomóvezetéket).
Az elsõ mûszaki átadás-átvétel 2005. április 5-én volt, amikor
az M+A Kft. által épített szakaszok rendszerbe állítása történt
meg. Ez a szakasz rögtön átkerült a teljes rendszer üzemel-
tetését végzõ GYÁVIV Kft.-hez próbaüzemelésre.
Az elsõ szakasz és a többi összes építési szakasz átadás-átvétele
egészen a végátadásig teljesen szabályos körülmények között
történt:
– az átadás-átvétel idõpontjának kijelölése csak a fõvállalkozó

készre jelentésével, a mûszaki ellenõr ellenjegyzésével történ-
hetett.

– Az átvételnél jelen voltak a hatóságok és az üzemeltetõ
GYÁVIV Kft. képviselõi is.

– az átadás-átvételnél a kivitelezõnek teljes mûszaki dokumen-
tációt kellett adni a megvalósulási tervekkel együtt. A doku-
mentációkat a GYÁVIV Kft., az Önkormányzat és a Társulat
is ellenõrizte és átvette.

– A szakasz számlák kifizetése csak ezen után történhetett.

Az egyes szakaszok átvétele, illetve a próbaüzem megkezdése
után azonnal engedélyeztük a területen lévõ ingatlanok ráköté-
sét a rendszerre. Errõl minden esetben az önkormányzat a lako-
sokat értesítette. A Csatorna I. beruházása határidõ elõtt 2001.
novemberében fejezõdött be, az eredetileg betervezett megvaló-
sulási összeggel. A Hídépítõ Rt., mint fõvállalkozó nagyon kor-
rekt módon viselkedett. A kivitelezés folyamán és utána a ga-
ranciális, valamint a szavatossági idõtartam alatt is rendezte a
felmerülõ hibákat. A beruházás lényegében jó minõségben tör-
tént meg.

Zubor György
Üllõ Beruházó Víziközmû Társulat elnöke

Folytatás a következõ számunkban ( szerk.)

Felhívás!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ünnepek
közeledtével intenzíven megsokszorozódik városunkban a
betöréses lopások száma. A tolvajok kihasználják, hogy az
emberek ünnepi bevásárlásaikat végzik, és ezalatt nyugod-
tan tudnak tevékenykedni.

Arra is megkérünk Mindenkit, ha gyanús autót, vagy gya-
nús egyéneket látnak, értesítsék a Monori Rendõrkapitány-
ságot.
Megkérjük a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek laká-
suk biztonságára. 
Ne hagyják otthonukat õrizetlenül, és néha pillantsanak szom-
szédaik házára is.

BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁN 
Üllõ Polgárõr és Bûnmegelõzési Egyesület
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A  S A T U R N U S . . .

Az 1960-as években a Saturnus együttes Üllõ kulturális
életének egyik meghatározó színfoltja volt. A zenekar az akkor
népszerû – angol és amerikai – együttesek legismertebb számait
játszotta, és szórakoztatta a bulizásra vágyódó fiatalokat. 
Az összejöveteleken a nyakkendõ és öltöny helyett megkezdõd-
hetett az extra méretû trapéz-, farmer- és a csõnadrág, ill. 
a hosszú haj viselete, amit – a rend egyre engedékenyebb õrei -
még mindig nem néztek jó szemmel. 

A Saturnus együttes alakulásáról, mûködésérõl beszélgetek
Szûcs Attilával, a zenekar egyik alapító tagjával. (4. kép)

-Mikor és hogyan alakult az együttes, kik voltak a tagjai?

- A csapat 1963-ben alakult, – amely
az elsõ beat zenekar volt Üllõn –
melynek tagjai voltak: Czompó
Ferenc, István Laci, Szûcs Attila,
Kiss Sándor, Kókai József, és Kiss
Janel, (2-es kép balról jobbra) és
az1-es képen látható Barta Marika.

Tudomásomra jutott, – emlékszik Szûcs Attila – hogy a közel
lakó – zeneileg jól képzett – Kiss Sanyi egy saját készítésû
gyöngyház-betétes gitárral kezdett gyakorolni, ezért átmentem
hozzá, mert engem is érdekelt a hangszer, majd annyira megtet-
szett, hogy rövid idõn belül én is csináltattam a bátyámmal egy
gitárt. Ezt követõen együtt kezdtünk zenélgetni, a saját készí-
tésû erõsítõkkel és hangfalakkal, – majd eldöntöttük, hogy ala-
kítunk egy zenekart. A többszöri név-variációkat követõen a
Saturnus név volt a 

”
befutó” – így lettünk a Saturnus együttes

alapító tagjai. Ezzel párhuzamosan csatlakozott hozzánk a Sa-
nyi kézilabdás csapattársa, Kókai József gitáros, énekes, –
Czompó Feri basszusgitáros, énekes, – ill. a gitár és hangfal
gyártásban segédkezõ István Laci szaxofonos, – és hamarosan
rátaláltunk a kitûnõ hangú és rendkívül csinos énekesnõre –
Barta Marikára. A dobos elõször Kis Janel volt, sajnos Janelnek
rövidesen be kellett vonulni katonának, ezért a dobos szerepét
Vitéz Karcsi vette át. (3-as kép)

-Hogyan tanultátok a számokat?

-Kottákat nehéz volt szerezni, ennek ellenére néhányat sikerült
behozatni külföldrõl, de a számok nagy részét hallásból tanul-
tuk. A Mambo magnóval felvettük a rádióadók által recsegõ, 
sistergõ hangon sugározott, (Radió Luxemburg, stb.) éppen ak-
tuális slágereket, és teljesen autodidakta módon megtanultuk
azokat. Sokat segített az akkor már zeneileg jól képzett Kiss
Sanyi, Õ hangszerelte és tanította meg nekünk sokszor hangról
hangra a számokat.

-Milyen szereléssel játszottatok?

Elõször saját készítésû gitárjaink voltak, de késõbb Csehszlová-
kiából hoztunk be hangszereket. Az erõsítõt és a hangfalakat is
mi csináltuk, ugyanis ketten híradástechnikai tanulmányokat
folytattunk. A visszhangot és zengetést, pl. egy átalakított mam-
bó magnó végtelenített szalagja produkálta, amely ma is egy
kuriózumnak tekinthetõ. Sikerült szereznünk egy kondenzátor
mikrofont, amely akkor a technika csúcsa volt, és viszonylag
eredetiben adta vissza az énekhangot. A turnékra egy Trabant
kombi szállította a felszerelést. 

-Mi volt a repertoár? 

A korszak divatja volt a
Shadows, Ventures, Spot-
nicks gitárzenekarok, ill.
a Rolling Stones, Beatles
stb. együttesek által ját-
szott számok, mint pld. 
I Can't Get No Satisfacti-
on, Paint It, Black (Fesd
feketére), Riders In Sky
(Égi lovas) Theme The Young Lovers, (Fiatal szerelmesek dala)
Atlantis, Amapóla, Johnny Guitar stb. 
Természetesen a Sanyi jóvoltából több saját szerzeményünk is
volt, amit szintén nagy sikerrel játszottunk, és sokszor már várt
a közönség. Barta Marika bemutatkozó száma pedig Toldi
Máriától a ”Hiszek” c. szám volt, ezt követte a Non Ho Leta
(per amarti) c. dal, – ezt Marika szinte jobban adta elõ, mint
Gigliola Cinquetti – majd a Viaszbaba stb. A mûködéshez szük-
séges OSZK szakvizsgán az együttes ”B” kategóriás fellépésre
jogosító szakvizsga bizonyítványt kapott, ami abban az idõben
nem sok zenekarnak volt meg.

-Hol voltak a fellépések?

-Elõször Üllõn a presszóban, (jelenleg kínai bolt) a Sportban,
(most az Állomás u-i Óvoda) rendszeresen volt Ötórai tea a
Kultúr Otthonban, báli rendezvényeken játszottunk, de volt
vendégjátékunk Budapesten a Kézilabda Szövetség székházá-
ban, Balatonon, a környezõ településeken, Vecsésen, Monoron,
Újhartyánban stb. is.
Szívesen emlékszem egy kiadványra, amelyben egy országos
listán a Saturnus együttes az akkori zenekarok között – mint pl.
Atlantis, Atlasz, Scampoló, Livesing, Omega, Metro stb. – a 27.
volt a listán.

”Azok a boldog szép napok” - ég veled”  -  A SATURNUS…

Az Önkormányzat december 24-tõl január 4-ig zárva tart!
Rendkívüli esetben (haláleset anyakönyvezése) a 06 30/440-52-13 telefonszámon tartunk ügyeletet

a két ünnep között!
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V É R A D Á S

-Milyen volt a hangulat a bulikon, próbákon?

-A próbák kitûnõ hangulatban az Állomás u-i ház hátsó helyi-
ségében zajlottak, nyáron sokszor az udvar is megtelt rajongók-
kal. Minden fellépésünkön állandó teltház elõtt játszottunk, és a
rock and roll zenére az õrjöngés, csápolás szinte 

”
kötelezõ” volt. 

A Kókai rendkívül jól énekelte a Rolling dalokat, jó hangulatot
tudott csinálni, a közönség szinte megõrült, olyan extázisban
volt. Egy ilyen fokozott hangulatú koncerten a ”kultúrt” (mai
Közösségi Ház) szinte szétverte a közönség, – ki is voltunk tilt-
va néhány hónapig. 
A Beatles dalokat pedig Czompó Feri adta elõ, aki szintén sike-
res volt a fiatalok között. Szerettek minket, az emberek jöttek
velünk a fellépésekre – szinte állandó volt a törzsközönségünk.
A próbákon és fellépéseken mindig ott voltak – többek között –
az alábbi személyek is: a kitûnõ rock táncosok Dodzsen, Szi-
tyus, Skribek, Más Jani, ill. Baffia, Suta Gabi, Terus, Kocka,
Bozsókiék stb.  (sajnos sokan már nincsenek közöttünk)  

- Mikor oszlott fel a zenekar?

1968-ban Kiss Sanyi és Kókai bevonult katonának, így sajnos
nem tudtunk tovább folytatni zenélést, megszûnt a zenekar. 
Tekintettel arra, hogy fiatal koromban mindig fociztam, a zene-
kar felbomlása után visszatértem ismét a focihoz. Nagyon szép
idõszak volt, jó volt a társaság, jó volt a csapat, és szívesen
emlékszem vissza erre az idõszakra. 

- 60 éves vagy, jelenleg Üllõn
élsz, dolgozol. Kívánok Neked
további jó egészséget, boldog
életet.

Mint a fentiekbõl látható a hat-
vanas évek derekán – egy nehéz
idõszakban – az akkor divatos

együttes képes volt összekovácsolni a fiatalokat, szoros egysé-
get képezve, igazi közösségformáló erõ volt. A fiatalok együtt
sírtak, együtt nevettek, együtt örültek, ”küzdöttek”.
Ebbõl a társaságból szinte mindenki (nagy generáció) az azóta
eltelt idõszakban, sokat tett Üllõért, valamilyen formában hoz-
zájárult, hogy Üllõ várossá fejlõdjön, és hozzájárul most is,
hogy a Város tovább gyarapodjon. Kívánom, hogy a továbbiak-
ban is ilyen egységes erõ, egy ilyen közösség legyen meghatá-
rozó erõ a Város életében.

Kiss Tibor

2008. november 15-én a Magyar Vöröskereszt Üllõi Szerve-
zete színvonalas véradó napi ünnepséget szervezett a Közösségi
Házban. Az ünnepséget megnyitotta Balázsné Varga Gizella, az
üllõi Vöröskereszt elnöke, aki köszöntötte az ünnepség részt-
vevõit. Külön köszöntötte Kissné Szabó Katalin polgármester
aszonyt, Dr. Zelen Béla fõorvos urat a Pest megyei Vöröske-
reszt elnökét, Ács Zoltánné gazdasági vezetõt, Dankosné Kör-
mendi Krisztina területi titkárt, Monor és Vecsés város Vörös-
kereszt szervezeteinek vezetõit, a helyi képviselõ-testület meg-
jelent tagjait, az intézmények vezetõit, a támogatókat, a Vörös-
kereszt tagokat, valamint a mindennapok hõseit, a véradókat.
A Himnusz elhangzása után az elnök elmondta, hogy a Vörös-
kereszt sokrétû tevékenysége közül egyik legfontosabb felada-
tuk a véradás szervezése. 
Amíg az ember nem kerül olyan helyzetbe, hogy szüksége van
a gyors segítségre, talán nem is gondolja át ennek a fontossá-
gát. Ezért ezen a délutánon szeretné a vezetõség nevében meg-
köszönni a véradók önzetlenségét, akiknek kívánja, hogy a jö-
võben is jó erõben, egészségben ugyanilyen aktívitással segít-
sék elõ embertársaik gyógyulását. Egy egyiptomi közmondás-
sal kívánt kellemes idõtöltést mindenkinek: 

”
Az egészség a

korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt!”
Az ünnepi mûsort kulturális program színesítette, ahol fellépett: 
a Nyugdíjasok énekkara, melyet Dudinszky Balázs vezényelt, 
a Kenderes néptánc együttes és szerepelt az Árpád Fejedelem
Általános Iskola 7.z/a. osztályos tanulóinak vers és ének produk-
ciója, valamint Szalay Bence 4/a. osztályos tanuló versmondása. 
Az ünnepi köszöntõt Kissné Szabó Katalin polgármester asz-
szony mondta, aki megköszönte a véradók önzetlenségét, kie-
melte példás emberszeretetüket. 
Külön köszöntötte a Janzsó családot, akik kitüntetést és aján-
dékot vehettek át példaértékû hozzáállásukért. A hét fõs csa-
ládból hatan már véradók, a legkisebbik gyermek még nem le-
het az, de édesanyja szavaiból az is kiderült, hogy õt is ilyen
gondolkodásúnak nevelik. 
Ezt követõen Balázsné Varga Gizella elnök köszöntötte szüle-
tésnapja alkalmából és a véradás szervezéséért Vígh Józsefné
Anikát, majd felkérte Dr. Zelen Béla megyei Vöröskereszt el-
nököt, és Vígh Józsefné helyi véradásszervezõt, hogy a tízsze-
res, húszszoros, huszonötszörös, negyvenszeres és ötvenszeres
véradók részére adják át a kitüntetéseket és az ajándékokat.  
Dr. Zelen Béla a megyei Vöröskereszt elnöke dicsérte, köszön-
te meg az ünnepségen résztvevõk szereplését és a szervezést. El-
mondta, hogy az ünnepséget adók minden korosztályt kép-
viseltek, azon részt vettek úgy a fiatalok, mint a nyugdíjasok.
Bejelentette, hogy Balázsné Varga Gizella a Monori Vöröske-
reszt területi elnöke tisztséget is betölti, melyhez ismételten
gratulált és sikeres munkát kívánt. Átadták a kitüntetéseket,
ajándékokat. Az átadásnak sajnos volt szépséghibája is, mégpe-
dig az, hogy a véradók, akikért az ünnepség megszervezésre ke-
rült kevesen jelentek meg, pedig névre szóló meghívást kaptak.
A véradókról és a véradó napi ünnepségrõl úgy éreztem meg
kell emlékeznem tagtársaim nevében, melyet a meghívóban
szereplõ idézettel zárok:
"Külön világ minden ember. Ami összeköt bennünket – az az
EMBERSÉG".                                               Pesti Sándorné

Tájékoztatás a Véradó napi rendezvényrõl.

Köszönetet nyilvánítunk
mindazoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk, 

Kovács Sándor 

temetésén megjelentek.
Fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot helyeztek.

A Gyászoló Család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak a jószomszé-
doknak, barátoknak, 
ismerõsöknek, 
akik szeretett férjem, 

Szabó Nándor

temetésén megjelentek. 
Sírjára koszorút, virágot
hoztak.

Szabó Nándorné 
és családja

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: 06/70 701-1177
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P L U S Z  2 9  M A G A Z I N  •  M á r  a  T- K á b e l  p r o g r a m c s o m a g j á b a n  i s !
A d á s : c s ü t ö r t ö k ö n  1 9  ó r a k o r  •  Ismétlés: vasárnap 15 és kedden 19 órakor

www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167

SÍK SÁNDOR:
Karácsonyi álom

Magyar karácsony fekete-fakója 
És minden, ami mostani, múljon, 

Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon, 
Csillagos álom pelyhes takarója. 
Álom, álom karácsonyi álom! - 

Álom, álom… Betlehemben 
Kicsike Jézus megszületett. 

Szép Szûz Mária, egek ékessége, 
Mi bûnös lelkünk egy édessége 
Csókkal hajol a jászolka tövébe, 

Kicsi Jézuskára rájanevet. 
Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus, 
Ügyefogyott népre, ránk mosolyog 

Csilló levegõ-égben, boldog
fényességben 

Nekünk dalolnak angyali karok. 
"Dicsõség, dicsõség mennyben 

az Istennek, 
Békesség, békesség földön 

az embernek!" 
Álom, álom… Kegyes kicsi Jézus, 

Panaszkodjunk-e teneked? 
Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus, 
Hiszen te jól tudsz mindeneket! 
S te, fényes szép angyalsereg, 

A békességet is ismered! 
A békesség - te jól tudod, 

- meleg cipõ: 
És édesanyja a bánsági búza. 

A békesség a nagy hegyek nyugalma: 
És homlokukat a Tátra koszorúzza. 

A békesség egy csendes kicsi 
napsugár talán, 

Amely a mély komoly vizek tükrén
remeg: 

De máshol még nem látják szegény
magyar szemek, 

Csak Pozsony õs Dunáján és Szent
Anna taván, 

A békesség a kassai harangszó, 
S a székely falukon 
a pásztorok miséje 
Kétszerte szent!… 

Dicsõség a magasban… Kicsi Jézus, 
Tedd, hogy legyen békesség idelent! 
Dicsõség, dicsõség a magasságoknak, 

Békesség a földön, békesség,
békesség 

Szegény magyaroknak.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a
köztisztaságról szóló önkormányzati ren-
delet értelmében minden ingatlantulaj-
donos kötelessége ingatlanát rendben,
tisztán tartani, a szemetet elszállíttatni, a
rágcsálóirtásról gondoskodni. Aki ezen
kötelezettségeit megszegi szabálysértést
követ el és 30.000,-Ft-ig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható.
Ezen feladatok elvégzése nemcsak jog-
szabályból eredõ kötelezettség, hanem
minden lakosunknak az érdeke is egyben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormány-
zat szûkös költségvetése nem teszi lehe-

tõvé, hogy részt vállaljon a magánterüle-
teken történõ rágcsáló irtásban. Így a köz-
érdeken túl mindenkinek magánérdeke is,
hogy eleget tegyen a rendeletben foglalt
kötelezettségének.
Fontos tudni, hogy a patkányirtás önma-
gában kevés, csupán tûzoltás. Ha a körül-
mények, a gócokat jelentõ ingatlanok elha-
nyagolt, szemetes állapota nem változik,
úgy a rágcsálók folyamatosan megtelep-
szenek, teljes kiirtásuk lehetetlen.
Kérjük segítõ együttmûködésüket! 

Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda

Patkányirtás

12-19. 19:00-21:00 Péntek
Mi van a puttonyban..? 
címû cirkuszi mûsor a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. Elõadásában.

12-21. 8:00-20:00 Vasárnap
Nyitott Diáksportnap 
(Mindenkit szeretettel várnak. Váltócipõt mindenki hozzon magával.)

01-03. 10:00 Szombat 
Nõi teremlabdarúgó torna, 5 Csapat részvételével 

01-05. 19:30 Hétfõ
Üllõ FC Csõ-Montage- Allianz FTC Magyar Kupamérkõzés

További tájékoztatás Dienes Andrásnál  
a 0670-39-68-122-es telefonszámon lehetséges. 

Üllõi Városi Sportcsarnok december-januári programja

Pályázati Kiírás

Az Üllõi Városüzemeltetõ Kft. pályázatot ír ki az újonnan épülõ sportpályán
lévõ BÜFÉ üzemeltetésére. (Sportliget Lakópark, Hrsz: 3490)

A pályázatnak tartalmaznia kell: – a büfé üzemeltetéssel kapcsolatos koncep-
ció leírását – a pályázó által optimális bérleti díjat.

Pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 
Üllõi Városüzemeltetõ Kft. Pf. 88.

Pályázat beadási határideje: 2009.01.20.

További információ a 0670 396 81 22 telefonszámon.
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K A R Á C S O N Y  Ü N N E P E

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

Tel.: 06 - 29 / 321 - 933  •  Üzemeltetõ: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

”
Napvilágos lett az éj,

Meghasadt az ég,
És a Második Személy 

Most a földre lép.”
(Sík Sándor)

Szeretettel meghívjuk 

a kedves érdeklõdõket 

2008. december 23-án 

18 órakor tartandó 

Ádventi gyertyagyújtásra 
és Pásztorjátékra a Katolikus Templomba.

Közremûködnek:
a hittanos gyermekek és 

az Üllõi Katolikus Baráti és Ifjúsági Kör. 

A karácsonyi életfa, termõág, õsi, mágikus jelké-
pe az évrõl-évre megújuló természetnek, mely

fokozatosan bibliai elemekkel ötvözõdött az
európai keresztény hagyományban. A kará-
csonyfa elterjedése elõtt általános volt ennek

állítása a magyar nyelvterületen. A termõá-
gakat rozmaring-, nyárfa-, bürök-, kökény

ágakból készítették. Gerendára vagy a
szobasarokba függesztették. Aranyozott
dióval, piros almával, pattogatott kuko-
ricával díszítették. 

A karácsonyfa – állítás szokásának
elõzménye európai eredetû, középko-
ri szokás. Mivel Ádám-Éva napján
elõadták a teremtés történetét, mely-

ben szerepelt a paradicsomi életfa – 
a tudás fája –, az almán kívül rákerült a

kígyót jelképezõ lánc is. Az almafát télen
nem fenyõfával, örökzölddel helyettesítet-
ték. A karácsonyfa és a karácsonyi termõág

állításának szokása sokáig egymás mellett élt,
s díszei sokáig azonosak voltak. 
A szentestei családi ünnep el sem képzelhetõ karácsonyfa nél-
kül, pedig a karácsonyfa-állítás alig százéves szokás. A tõlünk
északra esõ országokban mindig nagy becsben tartották a fe-
nyõt. Örökzöld ágai az élet folytonosságát hirdették és azt a meg-
gyõzõdést, hogy az élet úrrá tud lenni a halálon, s a természet
téli tetszhalálát az újjászületés, a tavasz követi.

A németek, dánok, svédek és norvégok fenyõgallyakkal díszí-
tették a karácsonyi asztalt. Az elsõ fenyõfáról, amelyet cukor-
kákkal, süteményekkel, papírdíszekkel ékesítettek, a XV. századi
német földrõl érkezett a híradás. Onnan terjedt el fokozatosan
hozzánk is a karácsonyfa – állítás és díszítés szokása. Kezdetben
csak a fõúri palotákban honosodott meg ez a divat, késõbb meg-
gyökeresedett a polgárság, majd a falusi lakosság körében is.
A díszítés is nagy változásokon ment át az évszázadok során.
Régebben már a karácsony elõtti hetekben hozzáláttak az asszo-
nyok a mézeskalács-figurák sütéséhez. Õsztõl gyûjtögették a szép
piros almákat, arany – és ezüstpapírokba csomagolták a diókat,
színes papírfüzéreket készítettek, házilag fõzték a szaloncukrot,
maguk öntötték a gyertyákat.
Régebben a szülõk készítették a fát nagy titokban, s addig a gye-
rekeket valamilyen ürüggyel 

”
eltávolították” otthonról. S este

mikor beállt az ünnep, csengõszóval invitálták õket a szobába,
ahol már várt rájuk az 

”
Angyalka” vagy 

”
Jézuska” ajándéka: 

a csodás, csillogó karácsonyfa, s alatta hevertek a játékok, a köny-
vek és a többi meglepetés.
A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa – állítás szokásánál is
újabb. Régen a kántálók, a betlehemezõk, a köszöntõk kaptak
ajándékot. Azok is ételfélét és legfeljebb egy kis pénzt. A kará-
csonyi ajándékot az asztal alá tették, mert fát nem állítottak. Egy
marék szénára ünneplõ kendõt terítettek, s erre tették a gyere-
keknek diót, almát, mézeskalácsot, egy-egy ruhadarabot, akik úgy
tudták, hogy mindezt a Jézuska hozta.
Általában mindenütt a karácsonyfa
és a rajta lévõ nya-
l á n k s á g o k
jelentették az
ajándékot.

KARÁCSONYFA - ÁLLÍTÁS

Üllõ Város Önkormányzatának szervezésében,
az óvodák, az Árpád Fejedelem Általános

Iskola, a Harmónia Zeneiskola és városunk
civil szervezeteinek összefogásában 

idén is megrendezésre kerül a

”
Mindenki karácsonya”.

Játékos betlehemi mûsorral, forralt borral 

és vidám ünnepi hangulattal várjuk szeretettel 

a város lakosságát és az érdeklõdõket, 

2008. december 19-én (péntek), 

16 órakor kezdõdõ ünnepségünkre, 

a Penny Market parkolója elõtti téren.
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Ü Z E N E T

Hogy mikor is kezdõdött? A középiskolában, de pon-
tosan már nem is emlékszem. Akkor még jelentékte-

lennek tûnt, hogy a haverokkal egyszer-egyszer elmentünk a
közeli bárba és a zsebpénzünk felét italra költöttük. 

”
Felnõttes

dolog” – azt hiszem ezt gondoltuk. Együtt jártunk szórakozni és
nem törõdtünk a következményekkel. Tetszett, hogy ha ittam
valahogy lazább lettem, nem voltak gátlásaim, nem voltam
annyira félénk. 
Eleinte mindig társasággal ittam, késõbb azonban már nem volt
szükségem a barátokra, hogy magamba döntsek egy-egy italt.
Így legalább nem kellett hallgatnom mások sirámait az elrontott
életükrõl. Gondolkodhattam, töprenghettem, filozofálgathattam,
és italozás közben tehettem a magam akarata szerint bármit, amit
szerettem volna. Nem kellett alkalmazkodnom senkihez sem. 
Ez jó volt, mert könnyebben ment minden munkám. Így készül-
tem fel a felvételire is. Valahogy jobban fogott az agyam néhány
pohár ital után.
A barátaimmal persze el-eljártunk, de mégis úgy éreztem, hogy
sokat vagyok egyedül. Bár nem szerettem sosem a magányt,
mindig is féltem az egyedülléttõl, a belsõ ürességérzést nem tud-
ták a barátok sem feledtetni velem. Belülrõl voltam magányos….
Olyan volt ez, mint amikor azt érzi az ember, hogy a Nap min-
denkire süt csak éppen õrá nem. Mindig voltak körülöttem, volt
társam is, mégis hiányzott valami. Ennek biztosan nagy szerepe
volt abban, hogy egyre több italt fogyasztottam. Nem találtam a
helyemet a világban, hát ittam, hogy ne kelljen éreznem, látnom,
hallanom. 
Így teltek az évek. Tanulással, majd munkával, családalapítással
és még több munkával. De a belsõ ürességet egyik sem tudta fe-
ledtetni velem. Ezért aztán ittam, hogy legalább amíg tart a bó-
dulat ne érezzem ezt a feszítõ ûrt magamban. Eleinte az ízéért,
aztán a hatásáért, majd pedig a parancsoló szükségszerûség
miatt. Utáltam magamat, és körülöttem mindent és mindenkit.
Ekkor már eléggé kötõdtem az iváshoz. Hogy pontosan mikor
csúsztam át a függõségbe nem tudom, olyan észrevétlenül tör-
tént. Ariadné fonala elszakadt, kicsúszott a kezembõl, és mint
bolyongó Tézeusz vergõdtem faltól-falig az alkoholizmus út-
vesztõjében. Nem találtam meg többé a kiutat egyedül. 
Hát ittam.

”

Azt, hogy miért is kezdtem, már nem tudom. Felsorolhatnék ezer
okot, hogy miért, de ma már nem fontos. Emberek milliói élnek
át olyan helyzeteket, mint én és mégsem válnak alkoholistává.
Ugyanakkor milliók jutnak arra a sorsra, amire én is jutottam, és
válnak egy iszonyú szenvedély rabjává. Egyre mélyebbre süly-
lyedtem, hát ittam, hogy ne lássam magamat. Amikor már nem
tudtam sem az alkohollal, sem nélküle élni: meg akartam halni. 
Tudtam, hogy egyedül nem tudom felvenni a harcot az arctalan
ellenséggel. Rájöttem, hogy nem a körülöttem élõknek kell meg-
változnia, hanem nekem van szükségem a változtatásra, a válto-
zásra. Segítséget kértem. Nem volt már más kiút: Kellett, hogy
valaki újból kezembe adja Ariadné
fonalát, amely kivezet a labirintusból.

Már a kisgyermekek is ismerik és értik a jól ismert játékot, 
”
Kút-

ba estem! Ki húzzon ki?” Ha úgy érzed Te is 
”
kútba estél” és

egyedül nem tudsz kijönni, van segítség a számodra is. A legfon-
tosabb, hogy akard a változást, hiszen Te magad kellesz hozzá,
és a belõled fakadó akarat: ”Nem akarok inni többé!”

”

Üzenet

Ha eddig eljutottál, 
keress meg minket, 
segítünk!

A közösségi szenvedélybeteg ellátás helye:

ÜÜllllõõ:: Üllõ Város Humán Szolgáltató Központ és Nevelési Tanácsadó.

2225 Üllõ, Ócsai u. 8. Minden pénteken 9 órától. 

(Elõzetes idõpont egyeztetéssel.)

>>

>>

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



ÜGYVÉDI IRODA 
ÜLLÕN 

Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd
Irodát nyitott Üllõ, Pesti út 57. szám alatt, a lottózó mellett.

Ügyvéd 10 éves szakmai tapasztalattal vállalja: Szerzõdések ké-
szítését, ellenjegyzését / adásvételi szerzõdés, tartási szerzõdés,
bérleti szerzõdés, csereszerzõdés, ajándékozási szerzõdés, há-
zassági-, vagyonjogi szerzõdés, szállítási szerzõdés, fuvarozási
szerzõdés, vállalkozási szerzõdés, építési szerzõdés, tervezési
szerzõdés, életjáradéki szerzõdés, ráépítési megállapodás stb.
/Végrendeletek, öröklési szerzõdések készítését. Gazdasági tár-
saságok / Kft., Bt., Kkt., Rt., stb. / alapítását, módosítását. Tár-
sadalmi szervezetek / alapítvány, egyesület stb. / alapítását, mó-
dosítását. Bírósági peres és peren kívüli eljárásokban való jogi
képviseletet / házassági bontóper, munkaügyi perek, gyermekel-
helyezés, gyermektartás, kártérítési perek, fizetési meghagyásos
eljárás stb. Pénzkövetelések jogi úton való behajtását. Jogi ta-
nácsadás, eljárás és képviselet minden egyéb jogvitás ügyben
Bíróságok és más hatóságok elõtt. Állandó jogi képviselet gazda-
sági társaságok, cégek részére. Munkaügyi tanácsadás, jogi kép-
viselet. Cégbírósági ügyintézés. Elektronikus cégeljárás. Földhi-
vatali eljárások. Stb.

Ügyfélfogadás idõ: 
Minden héten kedden és pénteken 15-18 óráig

Bejelentkezés telefonon: 53/ 318-587, vagy 06-20-9120-211

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §
DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS
Bontás nélkül, 0-24h-ig!
Épületen belüli és kívüli 
szennyvíz-vezetékrendszer
tisztítása. 
Mosdók, mosogatók,
zuhanyzók, padlóösszefolyók,
WC-k, piszoárok, kádak, 
gerincvezetékek, esõcsatornák
tisztítása. Házakban, lakások-
ban, éttermekben, gyárak-
ban, intézményekben. stb. 

WaterMatic Kft.
Felsõpakony, Radnóti u. 10.

Tel.: 20/403-5524

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

MMeeggnnyyiittoottttaamm  FFooddrráásszzaattoomm!!
Trend-Ász Fodrászat

2225 Üllõ, Kossuth Lajos u. 56.

NNyyiittvvaa::  HH--PP:: 8 - 18-ig, SSzzoommbbaatt:: 8 - 13-ig
GGuurrmmaaii  MMáárriiaa:: Férfi-, Nõi-, Gyerekfodrász

Érd.: 06-30/ 247-13-48  ill. személyesen

Szolgáltatások: -melegollós hajvágás
-festékidõ rövidítése gõzbúrával
-kontyok ill. menyasszonyi frizurák
-legújabb vágási technikák stb.

PP ee dd ii kk ûû rr öö ss tt ,,   mm aa nn ii kk ûû rr öö ss tt   kk ee rr ee ss ee kk !!



Fenyõfákból a legnagyobb 

választékot 

az Oázisban találja

Konténeres és földlabdás nordmann, 
szerbluc, ezüst, koreai fenyõk és cédrusok.
December elejétõl 

"
kölcsönözhetõ fenyõ" 

akcióval.

VVáággootttt  ffeennyyõõkk:: luc, ezüst, szerbluc, 
nordmann fenyõk, 
1 métertõl 3,8 méterig.

A lucfenyõ árát 70-175 cm-ig 
teljes összegben levásárolhatja 
(a meghirdetett akció alapján), 
valamint az összes többi vágott 
fenyõ árából méterenként 1000 Ft 
dísznövényre levásárolható 
(dec. 27- tõl jan. 26- ig)

Az akció pontos részleteirõl 
üzletünkben, valamint 
a honlapon tájékozódhat.

Oázis Kertészet Monor
4-es fõút 32 km.
Tel.: 20/555-5742
www.oazis.hu

Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.

P I R O - V É D  A  T Û Z T Õ L  V É D !

• tûzvédelmi szolgáltatást
• tûzvédõ anyagokat
• bevonatokat
• tûzoltó készülékeket
• tûzvédelmi eszközöket
• felszereléseket
• tûzoltó készülékek, felszerelések 

ellenõrzését, javítását
• faanyagvédõ szereket
• tûzgátló ajtókat

PIRO-VÉD Kft.
1102 Budapest, 
Szent László tér 20.
Tel./fax: 260-9163
Telefon: 433-2475
E-mail: piroved@freestart.hu
web oldal: www.piro-ved.hu

}
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ÜLLÕN, új téglaépítésû társasházban és sorházakban 
35 - 78 m2-es lakások eladók, terasszal, saját kerttel, 
gépkocsibeállóval. Spanyol burkolatok, klímaberendezés,
riasztórendszer. Napkollektoros, kondenzációs fûtésrend-
szer, mellyel 40-50% energia-megtakarítást érhet el! 
Szoc.pol., illetékmentesség igénybe vehetõ, 
kedvezményes hitelek, akár 0% önerõvel. 
Árak: 10.900.000 - 18.690.000. Ft 
Tel.: 06-20-775-74-08,  06-20-775-74-11,  

06-20-775-7410,  06-20-775-74-53
Internet: www.napraforgoliget.hu • www.twins-bau.hu

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05 

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

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

Internet : www.del ta jogs i .hu



Az iroda nyitva tartása:

hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig, péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

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 • www.doradoxxi.hu

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

TTeerrmméékkeeiinnkk::

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
••  KKoommpplleetttt  ffüüggggöönnyyöözzééss
••  HHeellyysszzíínnii  ffeellmméérrééss
••  FFüüggggöönnyyvvaarrrrááss
••  KKaarrnniiss  ééss  ffüüggggöönnyysszzeerreellééss
••  ÁÁggyyttaakkaarróóvvaarrrrááss
••  DDíísszzppáárrnnaa  kkéésszzííttééss
••  RRuuhhaasszzeerrvviizz
••  TTiisszzttííttóó  ffeellvveevvõõhheellyy
••  VVoolláánnbbuusszz  bbéérrlleettáárruussííttááss

HHaabblleeáánnyy  bboolltt  ÜÜllllõõ,,  KKoossuutthh  LL..  uu  ..  11..
EE--mmaaiill::  hhaabblleeaannyy22222255@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

••  FFüüggggöönnyyöökk
••  DDeekkoorraannyyaaggookk
••  LLáánnggmmeenntteess  aannyyaaggookk
••  KKaarrnniissookk
••  TTaakkaarróókk
••  LLaakkáásstteexxttíílliiáákk

Mobil: 0620/410 8655
Bolt: 0629/320 067

- 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.

www.arizona-bowling.com

NOSZTALGIA TRAFIK

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Örömmel tájékoztatom, hogy megnyílt a

Választékunk:
• Dohányáru és kellékek
• Édesség
• Újság
• Márkás italok
• Illatszer

Nyitva tartásunk:

Hétfõ-Péntek:
4:00 - 17:00

Szombat:
8:00 - 12:00

Az FM (Federico Mahora) parfûm kizárólagos forgalmazója
Szeretettel várjuk Önt, a Penny Markettel szemben,
a Lovasbolt mellett!

Minden Kedves Vásárlónknak 
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!



Vezetékek, kábelek, fogyasztás-
mérõ szekrények, dobozok,

csövek, csatornák, és minden ami
a 

villanyszereléshez kell!

Lámpatestek, csillárok,
kertvilágítás, riasztók, tüzoltó

készülékek...

Nyitva tartás: H-P 7-17-ig
Szo 8-12,30-ig

Tel./fax: 29/321-958
electrical@t-online.hu

2225 Üllõ, Pesti út 212.


