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Több alkalommal is írtam már bálról cikket. Nagyjából ugyan-
azokat lehet megemlíteni: nagy munka volt, jól sikerült és kö-
szönjük mindenkinek. Csakhogy az egyéni benyomások minden 
alkalommal mások és mások. Nincs két egyforma szervezésű és 
hangulatú bál. Ahogy változnak körülöttünk évről évre a szülők, 
dolgozók, az általános helyzet, úgy változnak az ötletek, lehető-
ségek. 

A mostani óvodabál rekordidőnek számító, három hét alatt lett 
megszervezve, minden izgalmával és kétségével együtt. Aki szer-
vezett már hasonló rendezvényt, tudja mennyi időt, energiát vesz 
el. Ezernyi dologra kell odafigyelni, a kulcskérdésektől, az egé-
szen apró dolgokig. Mindenesetre az jó dolog, ha a szervezés fő 
vonala egy ember kezében fut össze. Idén kolléganőm, Zárayné, 
Nóra vállalta ezt a feladatot. A bál központi bázisa a Napraforgó 
Óvi lett. Csatlakozott hozzánk a Bóbita és Gyöngyvirág Tagóvoda 
is, továbbá a leendő 5. sz. Óvoda kicsi, de annál aktívabb csa-
pata. A Kenderes Néptánc Együttes időt, energiát nem sajnálva, 
szintén három hét alatt tanulta meg a Palotást. Próbáról próbára 
alakult, ahogyan Mariann megálmodta. A ruhák rekord sebesség-
gel varródtak Eszter keze nyomán. Az óvónők énekkara szintén 
hetente többször is próbált. A Bóbita „ovisok” álomszép asztali 
dekorációt készítettek. Fogytak a jegyek, gyűltek a tombola fel-
ajánlások. 

Aztán egyszer csak eljön az idő, amikor már nem érdemes azon 
gondolkodni, vajon minden megvan-e, mindent megbeszéltünk-e, 
fejest kell ugrani a megvalósításba.

Pontban 7 órakor elsötétült a terem és megkezdődött a Palo-
tás. Ezután polgármester asszonyunk, Kissné Szabó Katalin és 
igazgatónk, Gazsi Csaba köszöntötte a bálozókat. A Gyöngyvirág 
téri óvó nénik rövid jelenetet adtak elő, majd az óvónők énekka-
ra készült humoros és szórakoztató előadással. Vacsora közben 
„beszerelt” a Signal zenekar, mely egész este szinte szünetet sem 
tartva játszotta a jobbnál jobb zenéket, változatosan, sokféle íz-
lést kielégítve. A táncparkett az egész est folyamán szinte mindig 
tele volt. Éjféltájban került sor a tombola fődíjak kisorsolására. 
Ahogy az arcokat néztem néhány szabad pillanatomban, az em-
berek mosolyogtak, vidámak voltak, táncoltak, beszélgettek, alap-
vetően igazi jó, báli hangulat volt.

 Persze akadnak „olyanok”, akik szervezők, táncosok, továbbá, 
énekkari tagok is egyben. 

Az ő számukra az este a gyorsvonaton való közlekedéshez ha-
sonlított. Vendéget fogadni, tombolát számolni, kicsit nyilatkozni 
a tv-nek, mikrofont intézni, hangosítást próbálni, süteményeket 
kihordani… Továbbá palotás ruhába öltözni, közben beénekel-
ni, táncolni, visszaöltözni, kellékeket összeszedni, újból fellépni, 
megint öltözés és vacsorát kihordani. Alig jutott eszünkbe, hogy 
azt meg is kéne enni. Amikor mindezek végére jártunk, muszáj 
volt a fáradt gőzt kiengedni, azaz végtagjainkat megmozgatni 
némi zene ritmusára. Amikor az ember az utolsó táncot már csak 
mezítláb képes eljárni, akkor érzi, hogy aznapra elég volt. Haza 
kéne menni, búcsút intve a maradó elszántaknak, aki képesek haj-
nalig is ropni. A lényeg az, hogy jó érzéssel távozunk, azaz meg-
tettük, ami tőlünk tellett.

Apró hiányosságok persze előfordultak, de ezek arra nagyon 
jók, hogy tanuljunk belőle, és legközelebb másképp oldjuk meg 
ezeket a felmerülő dolgokat. 

A köszönetnyilvánításról mindig az Oscar-díj átadója jut eszem-
be. Könnyes szemmel végeláthatatlan lista arról, kik nélkül nem 

sikerült volna az áhított teljesítmény.
Nos, a százfős óvodabálon rengeteg embert illet köszönet a szer-

vező szülőktől, dolgozóktól a fellépőkig, az önzetlen felajánlókig, 
a pártolójegy vásárlókig. Ők VALÓBAN sok munkát, energiát és 
javaikat fektették abba, hogy az óvodák a gyermekekre fordíthas-
sák „munkájuk gyümölcsét„.

 Akai Gabriella 

Az önzetlen támogatók névsorát helyhiány miatt a következő szám-
ban közöljük. (Szerkesztőség)

Óvodabál
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Vidám hangulatban tartottuk meg a Farsangi mulatságunkat a 
Pitypang Óvodában. Reggel a gyerekek és felnőttek finom illatok-
ra és vidám zenére léptek be az óvoda ajtaján. Jó érzés volt végig-
nézni a lázasan készülődő szülőkön és gyerekeken.

Szülőkön, akik fáradságot nem kímélve, készítették el gyerme-
keik ötletesnél-ötletesebb jelmezeiket. Az óvó nénik is titkolták és 
találgatták, vajon ki minek öltözik be az idén.

A dadus nénik már korán reggel bekeverték a gofri tésztáját, és 
folyamatosan, frissen kínálták a gyermekeket. Akadtak olyan szü-
lők, akik fánkot készítettek, vagy más finomságot.

Hűsítőben sem szűkösködtünk, mindenki hozzájárult valamivel 
a terített asztalokhoz. 10 órakor a gyerekek köszöntötték egymást 
tréfás versekkel, dalokkal, majd közösen hangos csinnadrattával 
elkergettük a „telet.”

A táncot a Kenderes néptánc csoport hangulatos bemutatója 
nyitotta meg. Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy el-
fogadták meghívásunkat egy szóra, és részt vettek a közös tánc-
mulatságunkban.

Nagyon jól érezte magát mindenki, a gyerekek egymás közt ar-
ról beszélgettek, hogy jövőre milyen jelmezbe bújnak.

Hát… majd, meglátjuk!

                                                          Ledneczky Julianna
                                                            Tagóvodavezető

„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, 
járják a bolondját!”

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Rossz idő esetén a Közösségi Házba lesz az ünnepség!
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ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Bár nehezebb időket élünk, mégis sikerült megrendeznünk a ha-
gyományos Iparosbált a Közösségi Házban, február 6-án 19-órai 
kezdettel. Ez volt az Ipartestület 18. bálja.

Az érkező vendégeket üdvözlő itallal várták a rendezők. 
Botlik Béla az ipartestület elnöke üdvözölte a bálozókat és 

megköszönte, hogy ismét elfogadták az ipartestület meghívását 
és újra együtt tölthetnek el egy szép estét. Az Iparosbált megtisz-
telte Kissné Szabó Katalin polgármester asszony és Kiss Tibor úr 
a VKB elnöke is.

Elfogyasztottuk a finom vacsorát és ezután következett a meg-
lepetés műsor. A két hastáncos hölgy ide varázsolta nekünk a 
kelet varázslatos hangulatát. Nagyon látványos produkció volt, a 
bálozók hatalmas tapssal köszönték meg. Ezután elkezdődött a 
táncmulatság. 

A jó zenét ismét, már sokadszorra az Ipartestület „házi zeneka-
ra” a Jerzsele Family szolgáltatta.

Éjfél körül került sor a tombolahúzásra. Sok értékes tombo-
la felajánlás volt a vendégek és az ipartestületi tagok részéről is, 
amit ezúton is szeretnék megköszönni. A zenekar ezután hajnalig 
”húzta” a talpalávalót.

A rendezvényünk elérte azt a célját, hogy az ilyen nehéz hely-
zetben is szakítsunk egy kis időt egymásra, barátságok ápolására, 
szórakozásra.

Még egyszer kö-
szönjük a tombola 
felajánlásokat min-
denkinek és köszönet 
azoknak is, akik hoz-
zájárultak a bál sike-
res lebonyolításához. 

Botlik Béla

Iparosbál 2010.

Mikor azt hittük, eluralkodik  
A nappalon a komor este,
Eljött a várt, február negyedike,
Jeles Farsangunknak ovis ünnepe.

Maskarába öltözött
A gyerekek apraja meg nagyja, 
Velük minden óvó néni, 
S valamennyi dajka.

Volt ott minden, bohóc, kalóz,
De cowboy is, meg katica,
Királylány és denevér, meg
Pókember és kiscica.

Miután a csoportunkban 
ettünk, ittunk, 
Versenyeztünk eleget, 
Megnéztük a nagyobbakat,
Kik nagyon-nagyon ügyesek.

Utána meg „ördögien”,
Ropta táncát a nyolc Kenderes,
Olyan gyorsan rakta lábát, hogy 
Követni se lehetett,

Majd vidám táncház következett. 
Táncolt a sok pici láb,
Mariann néni nem hagyta, hogy 
Álljunk, mint egy merev báb.

A zene ritmusára megszűnt 
minden ellentét,
Vígan táncoltatta a cica az egérkét.
Táncolt a hős tengerész is a kalózzal,
Hófehérke csak úgy ropta a gonosz 
banyával.

A kecses szárnyú pillangó 
Bátran forgatta a békát,
Schumacher meg autó helyett
Lágyan vezette a gésát. 

Közben anyukák és daduskák
Sürögtek szép számmal,
Hogy elbánjanak a sok megkelt,
Dagadó tésztával. 

Fánk sült abból,
Mind édes és lekváros,
Lett a gyerekek arca ettől 
Vidám és maszatos.

Mert mondhatom, elfogyott az
Mind az utolsó morzsáig,
Nem is maradt éhes senki
Késő délutánig.

A tésztát Pistike apukája 
Dagasztotta éjszaka,
Drukkoltunk is, hogy jó szokását
Még sokáig megtartsa.

Lobbizunk, hogy Pistikénk 
még 20 évig 
Az oviban maradjon,
S fánkunk, lángosunk tésztája
Ezután is szépen dagadjon.

Köszönjük most mindenkinek,
Aki nekünk segített,
Hogy Farsangunk ilyen vidám
És boldogító lehetett.

Köszönjük a sok szép jelmezt,
Miben díszelgett az aprónép,
S köszönjük a finomságot, 
Miből bőven maradt még.

Búcsúzóul mit írjak még?
Nem jut más az eszembe,
Legyen legalább ilyen jó
A Farsangunk jövőre. 

Lejegyezte: Péteri Kálmánné, Marika 
óvónéni, Napraforgó Tagóvoda

Farsangoló „NAPRAFORGÓ”
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Cigaretta, kávé, alkohol, drogok…
Iskolánkba ellátogattak a helyi rendőrök. Bűnmegelőző előadást 
tartottak a 7.-8. osztályos tanulók részére. Megtudhattuk tőlük, 
hogy a kávé, az alkohol, a cigaretta is „drognak” minősül, de azok 
legálisak. Majd filmvetítésre került sor. A film igen elgondolkod-
tató és megrázó volt. Összegyűjtöttem az osztálytársaim vélemé-
nyét is, amelyeket most tovább adok.
„Elmondták, hogy a kábítószer milyen veszélyes önmagunkra és 
másokra nézve is. Ezzel kapcsolatban néztünk meg egy filmet, 
amiben a tinédzserek alkohol fogyasztása után még elszívtak egy 
marihuanát, majd ezután egyikük a volán mögé ült. Kecskemét ha-
tárában frontálisan ütköztek egy szabályosan közlekedő gépkocsi-
val, melynek következtében a vétlen 16 éves lány meghalt!!!!!!!!!!!”          
(Herter Zsolt)
„A 16 éves lány halálán túl, egy másik lány olyan súlyos, maradan-
dó sérülést szenvedett, hogy soha nem lesz gyereke. Láthattuk azt 
is, hogy a tűzoltók miként mentik ki az összeroncsolt kocsiból a 
sérülteket. Megmutatták a rendőrök azokat az eszközöket, amely-
lyel kiszűrik az ittas, vagy bedrogozott személyeket is”. 
(Kiss Izabella)
„ Hasznosnak találtam ezt az előadást, mert elmondták az alko-
hol és drog használatának következményeit. Azt gondolom, hogy 
minden iskolába szükséges ilyen előadás tartása, esetleg még több 
alkalommal is.” (Auer Alexander)
„ Fontos volt, hogy eljöttek hozzánk a rendőrök, mert –bár a fia-
talok - tisztában vannak a drogok fajtáival, de azok következmé-
nyeit kevésbé ismerik”. (Nagy Gábor)
„ Fontosnak tartom, hogy szembesítsenek mindenkit a drog és 
az alkohol fogyasztásának következményeivel. Megtudtuk azt is, 

hogy hogyan zajlik a rendőrségi eljárás.” (Varga Bernadett)
„ Azzal, hogy ezt a filmet bemutatták talán elriasztják a fiatalokat 
attól, hogy ittasan volán mögé üljenek.” (Czinege Klaudia)
„ Hasznosnak találtam azt is, hogy bemutatták azokat az eszközö-
ket, amivel a drogfogyasztás kimutatható.” (Terecskei Brigitta)

Mint az osztálytársaim véleményéből is kiderül fontos, hogy ve-
lem együtt valamennyi fiatal tisztán lásson, nemet tudjon monda-
ni, ha hasonló körülmények közé kerül.
Jó, hogy a helyi rendőrparancsnok közel került iskolánk tanulói-
hoz, akik a bajban bátran fordulhatnak hozzá.
Köszönjük!

                                                                  Horváth Zsombor
                                                                        8/a oszt.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloaltisk@monornet.hu

 

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási és Közművelődési Bi-
zottsága meghatározta az iskolai és az óvodai beiratkozás rendjét, 
melyről ezúton értesítjük az érintett Szülőket.

A 2010/2011-es oktatási évre az alábbi időpontokban írathatják 
be a tanköteles korú gyermekeket az Üllői Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolába (Üllő, Malom u. 1.)

2010. április 12. (hétfő) 12-17 óráig,
2010. április 13. (kedd)   8-12 óráig.

A leendő elsősök szülői értekezlete március 18-án 17 órakor lesz.

Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a beíratáshoz szükséges 
okmányokat:

Személyi igazolványt, lakcímkártyát, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát és TAJ-kártyáját, lakcímkártyát, valamint az 
óvoda által kiadott szakvéleményt.

Az óvodákba történő beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:

2010. március 29. 8-18 óráig / Pitypang Óvoda (Faiskola u. 17.)• 
2010. március 30. 8-18 óráig / Napraforgó Óvoda (Templom tér 2.)• 

2010. március 31. 8-18 óráig / Bóbita Óvoda (Állomás u. 17.)• 
2010. április 1. 8-18 óráig / Gyöngyvirág Óvoda (Gyöngyvirág tér 2.)• 

A leendő 5. sz. óvodába (Kisfaludy tér) történő beiratkozás: 2010. április 
7-én 8-18 óráig a Humán Szolgáltató Központban (Üllő, Ócsai út 8.)

Pótbeíratás: Valamennyi óvodát illetően 2010. április 14-én 8-12 
óráig a Humán Szolgáltató Központban (Üllő, Ócsai út 8.)

Az óvodai beíratáshoz az alábbi okmányokat szíveskedjenek maguk-
kal hozni: A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, 
lakcímkártyát, a szülő személyi igazolványát és a lakcímkártyát.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy abban az esetben, ha 
az általuk kiválasztott óvodába a jelentkezők száma meghaladja 
az oda felvehető gyermekek számát, úgy a gyermek felvételét ille-
tően az önkormányzat által meghatározott „felvételi körzet” alap-
ján kell dönteni. Ennek megfelelően, azt a gyermeket, aki nem tar-
tozik a kiválasztott intézmény felvételi körzetébe, át kell irányítani 
a saját körzete szerinti óvodába.

A felvételi körzetekről külön tájékoztatást nyújtunk, amely 2010. 
március 20-tól megtekinthető valamennyi fent megnevezett intéz-
ményben és a városi honlapon (www.ullo.hu).

ÉRTESÍTÉS az iskolai és az óvodai 
beiratkozási időpontokról 
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Harmónia Zeneiskola
Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

Z E N E I S K O L A

• A továbbtanulás, a felvételik 
időszakába értünk! Ebben az 
évben mi is szurkolhatunk nö-
vendékeinkért, hiszen örömmel 
jelezzük, hogy a Harmónia Ze-
neiskolából négy növendékünk 
szeretne zeneművészeti irányba 
továbbtanulni. Egyiküket, Baki 
Józsefet már fel is vették a cse-
peli Egressy Béni Zeneművé-
szeti Szakközépiskola jazz-ütő 

tanszakára. Másik növendékünk felvételijét a vizsgabizottság kie-
melkedően jónak értékelte, így nagy reményekkel tekintünk Sző-
nyi Levente Donát trombitásunk (még csak 5. osztályos!) zenei 
tanulmányaira. Kádár Orsolya és Zoltán Anna előtt még ott áll a 
nagy próbatétel, de akárhogy is alakul továbbtanulásuk, bennün-
ket óriási büszkeséggel tölt el, hogy izgulhatunk értük! 

• 200 éve, 1810-ben született nemzetünk kiváló zeneóriása, a 
Himnusz zeneszerzője, Erkel Ferenc. Évfordulóján az ország 
több területén rendeznek országos zenei versenyeket, vetélkedő-
ket. A Harmónia Zeneiskola hét növendéket indított a debreceni 
levelezős tanulmányi versenyen zenetörténet-zeneirodalom tárgy-
ból, valamint a Budakeszin megrendezésre kerülő Erkel-versenyre 
is beneveztünk. A feladatok nem könnyűek, de lelkesedéssel és 
örömmel állnak növendékeink a nagy kihívás elé. 

• A Harmónia Zeneiskola ebben a tanévben március 18-ára tűz-
te ki a hagyományunkká vált Kamarazenei Fesztivált, immár 12. 
alkalommal! Várakozással állunk házi versenyünk előtt, mert nö-
vendékeink minden évben szolgálnak meglepetéssel a közönség 
és a zsűri számára. Izgatottan várjuk ezt a tavaszi délutánt! 

• Kistérségi Kamarazenei Fesztiválon is részt veszünk, melyet 6. 
alkalommal rendeznek április 17-én Gyálon. Mivel zeneiskolánk 
fő profiljának a kamarazenélést tartjuk, így nem hagyhatunk ki 
ilyen kiváló lehetőséget tehetségeink bemutatására. Ez a fesztivál 
eddig minden évben óriási élményt jelentett a nevezetteknek és a 
kísérő tanároknak is, ezért biztosak vagyunk benne, hogy az idén 
is teli élmény-zsákkal térhetnek haza a résztvevők. 

• Az előttünk álló időszak legörvendetesebb eseménye az, hogy 
a decemberi Nemzetközi Ifjúsági Verseny díjazottjait, Szőnyi 
Levente Donátot és Kádár Orsolyát meghívták egy fellépésre a 
Művészetek Palotájába. Április 21-én, szerdán 17.00 órától Ma-
gyarország legnagyobb hangversenytermének színpadán muzsi-
kálhatnak a Harmónia Zeneiskola növendékei. Azt gondoljuk, 
nem csak zeneiskolánk életében, hanem Üllő Város számára is 
egyedülálló esemény ez! Gratulálunk nekik, és reméljük, hogy a 
két „Kiemelt Felkészítő Tanár”-díjas Láng Zsolttal és Pechtolné 
Kis Melindával együtt még sokat hallunk a jövőben városunk és 
zeneiskolánk büszkeségeiről! 

• A felsoroltakon kívül lelkesen készülnek növendékeink a Mo-
nori Ki Mit Tud?-ra, valamint a Ceglédi Kamarazenei Versenyre, 
melyek időpontját még nem tudjuk, azt azonban igen, hogy ezek-
re a rangos megmérettetésekre is szeretnénk elvinni  Harmónia 
Zeneiskolánk, és városunk zenei tehetségeit! Reméljük, így lesz! 
 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT 
NAGY SZERETETTEL VÁRUNK 

RENDEZVÉNYEINKRE! 
                                                          

Harmónia Zeneiskola

A Harmónia Zeneiskolából jelentjük!                             

Az ingatlanok határán sok helyen az udvarokon nevelt fák, bokrok ágai a ke-
rítésen át kinyúlnak az utcára, és ez a járókelőket zavarja, sérüléseket okozhat 
az arcon, balesetveszélyes. Annak érdekében, hogy ezt a balesetveszélyes hely-
zetet megszüntessük, kérem az Önök együttműködését. A jogszabály szerint is 
a növényzet karbantartásáért, nyeséséért az a felelős, akinek a területén van a 
növény töve. 
Kérem Önöket, hogy az ingatlanuk melletti járdáknál legalább 1,5 m szélesség-
ben, és legalább 2 m magasságig a fák, bokrok ágait vágják le, ezt a szelvényt 
tegyék szabaddá 2010. március 30-ig. 

Köszönöm együttműködésüket:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Tisztelt Kutyatartók, Kutyabarátok!

Március hónap hagyományosan a kutyák éves veszettség elleni 
oltásának ideje, mikor is kutyáinkat kötelezően oltani kell.

Ez a kutyák oltásával járó állategészségügyi beavatkozás valójá-
ban az emberek egészségét szolgálja. Az, akit ismeretlen tulajdo-
nosú és oltási státuszú kutya megtámad, megharap, az általános 
sebfertőzésen túl a veszettség nem kezelhető, a mai napig halálos 
kimenetelű megbetegedésével néz farkasszemet.

Az utóbbi évek közigazgatási szabályai sajnos kivették a helyi 
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül a területü-
kön élő kutyák naprakész nyilvántartását és a tömegoltások végre-
hajtásában való részvételt.

Emiatt Üllőn, más településekhez hasonlóan évek óta nem tör-
tént meg az ebek összeírása, a veszettség elleni oltottság vissza-
ellenőrzése és senkit sem büntettek meg azért, mert nem oltatja 
a kutyáit.

Mindezek következtében a lakosság kutyatartásra vonatkozó fe-
gyelme (kutyatartás bejelentése, kötelező oltás, kötelező féreghaj-
tás) fellazulni látszik. Jelentősen nőtt az oltatlan, az utcákon bete-
gen, gazdátlanul, egyedi megjelölés nélkül kóborló állatok száma, 
ez nagy veszélyt jelent a magukat biztonságban remélő emberek, 
főként gyerekek testi épségére, egészségére. Nem utolsó sorban 
tetemes kiadást jelent a harapást elszenvedő emberek utólagos 
oltása, nem beszélve az egyéb költségekről és az esetleges munka-
képtelenségből adódó jövedelem kiesésről. 

A közigazgatási apparátusnak is sok gondot okoznak ezzel: a 
harapást okozó kutyákat 14 napig hatóságilag meg kell figyelni, 
a gazdátlan kutyákat be kell fogni, veszettség ellen be kell oltani, 
gondoskodni kell azok elhelyezéséről, további sorsáról.

Nehéz gazdasági környezetben élünk. Egészségünk, gyerme-
keink testi épsége viszont nem lehet anyagi kérdés.

A kutyaoltás, a kutyák napi ellátása, biztonságos és egészséges 
tartása folyamatos terhet jelent tulajdonosaiknak, de nagyon fon-
tos, hogy ne a kutyák egészsége és oltottsága legyen az a végső te-
her, amit a gazdák már nem tudnak, vagy nem akarnak vállalni.

A kutyák hűséges társaink, teljesebb velük az életünk. Sok 
örömet adnak, őszintén ragaszkodnak, gyermekeinket és minket 
felnőtteket is rendszerességre, a gondoskodás felelősségére nevel-
nek. Vállalva a tartásukkal járó költségeket ne feledkezzünk meg 
kötelezettségeinkről sem. Mindannyiunk érdeke, hogy nyugodtan 
megkérdezhessük szomszédunktól: „Ugye be van oltva a kutyá-
ja?”, mert biztosak vagyunk a válaszban: „Igen, természetesen”.

2010. január 1-jétől a kutyák veszettség elleni védőoltása újabb 
szabályokkal egészült ki, melyekről tájékoztatást szeretnék adni:

• Az oltás végrehajtását csak egyedi sorszámú, nyilvántartott, a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő oltási könyvben lehet do-
kumentálni. Emiatt csak ilyen, új típusú oltási könyveket lehet 

kiadni és a régi oltási könyveket le kell cserélni. Ez egy új költség-
tényező!
• A Magyar Állatorvosi Kamara az 5000-nél nagyobb lélekszámú 
településeken, ha ott engedéllyel rendelkező állatorvosi rendelő 
(rendelők) működik és a település szerkezete sem indokolja, nem 
javasolja a kutyák összevezetés révén történő úgynevezett tömeg-
oltását. Ezért az ilyen településeken, így Üllőn is a kutyák éves 
veszettség elleni oltását a rendelőkben, azok rendes munkarendjé-
ben vagy nyújtott rendelési idejében, kampányszerűen lehet végre-
hajtani. Továbbra is lehetőség van igény szerint a tartási helyen 
történő oltásra. 
• A Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása a 2010. évi összeveze-
tett veszettség elleni védőoltásra: az oltás díja 3.500.-Ft, kötelező 
féreghajtás: 300.-Ft/1 tabletta/10 testtömeg kg., 500.-Ft/új típusú 
oltási könyv.
A rendelőben végrehajtott oltások díja és költségei ettől lényege-
sen eltérhetnek! 

Az oltási időpontokról és további egyéb információkról az ol-
tást végző állatorvosok adnak tájékoztatást.

Kérem, gondoskodjunk kutyáinkról, hogy mi és családtagjaink 
is biztonságban legyünk!

Dr. Rudó József
kerületi főállatorvos

Tudnivalók az eboltásról
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Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete

2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Megkezdődött az új óvoda építése

A Képviselő-testület 205/2009. (IX.09.) számú határozatában dön-
tött a Kisfaludy téri háromcsoportos bővíthető óvodaépítésére vo-
natkozó közbeszerzési nyílt, tárgyalásos eljárás megindításáról. 
A pályázat elbírálása 2009. dec. 10-én volt, ahol a legkedvezőbb 
ajánlatot a Pesti Építő és Faipari Zrt. adta, melynek vállalási ösz-
szege nettó: 138.756.000 Ft, egyösszegű átalányár. 

Az épület a Kisfaludy téren létesül, főbejárata a 2393/1 hrsz-ú 
utca felől, a 3 m széles gazdasági bejárata pedig a Berkes András 
utca felől lesz. A terület határvonalát kb. 330 m kerítés határolja, 
a kerítésen kívül pedig megfelelő méretű személygépkocsi parkoló 
kialakítására kerül sor. 
Az épület befoglaló mérete, 58,99 m x15,24 m,  amely magába 
foglalja a 

- közlekedő folyosókat, három csoportszobát öltözővel, vizesblokkal 
- a tornaszobát szertárral 
- az orvosi szobát
- tálaló és mosogató helyiséget 
- bútor-raktárt
- fejlesztő, vezetői, óvónői szobát
- fűtő és karbantartó, mosó szárító helyiséget,
- felnőtt öltözőt, és kiszolgáló helyiségeket

Összesen 863,83 m2 alapterületen.

Az épület könnyűszerkezetes technológiával épül, amely tartal-
mazza a legbiztonságosabb tűzvédelmi előírásokat, ill. korszerű 
tűzvédelmi jelző és beavatkozó rendszerrel lesz kiépítve.
Az alapozás megkezdődött és az - ütemterv szerint - a várható be-
fejezési határidő 2010. július.

A generál kivitelezővel megállapodás történt, hogy - lehetőség 
szerint – a helyi vállalkozókat részesítse előnyben, továbbá biz-
tosítékokat tartalmaz a vállalkozási szerződés az alvállalkozók ki-
fizetésére vonatkozóan.

A beruházás műszaki ellenőre, Kertész Barnabás, a képviselő-tes-
tület részéről pedig, egy erre a célra megválasztott bizottság fel-
ügyeli az építési munkálatokat.

A beruházás megkezdésének időpontjáig lehetőség nyílt a 
KMOP-2009-4.6.1./B: Közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása című pályázaton indulni, ahol a megpályázható maxi-
mális támogatás bruttó 100.000.000 Ft volt. 
A Képviselő-testület a pályázaton történő indulásról 2009. de-
cember 14-i ülésén döntött. 
A pályázatok elbírálása a tavaszi időszakban várható. 

Az építési munkák készültségi fokáról, ill. a pályázat eredményé-
ről a későbbiekben beszámolunk.
        

Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnök

MOBIL TRAFFIPAX ÜLLŐN!
A balesetek megelőzése, a közlekedési morál javítása 

érdekében hamarosan elkezdik működésüket 
városunk utcáin és útjain a mobil sebességmérők. 

A KRESZ betartásával csökkentsük 
a balesetek kockázatát!

Óvjuk pénztárcánkat a szabálysértési 
büntetésektől! 

MOBIL TRAFFIPAX ÜLLŐN!

CSONTKOVÁCS — GYÓGYMASSZŐR!
Ízületi és izomfájdalmak, mozgásszervi betegségek 

gyógyítása háznál is.

MASSZÁZSOK:
Svéd, thai, lávaköves, zsírégető, cellulitisz, 

talp- és gyógymasszázs.
Akciós árak, bérletek! Hívjon, ne fájjon!

06-30/952-4875
Hera László okleveles manuálterapeuta
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A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 

Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Üllő Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2010. januári 21-ei ülésén úgy döntött, hogy az Önkormányzat, valamint a 
Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátását 2010. évtől kezdődően a Szikora és 
Ruszthi Ügyvédi Iroda, valamint a Szkalka Ügyvédi Iroda együttesen látja el. 

A jogi képviselők vállalták, hogy havonta két alkalommal a lakosság részére 2 óra idő-
tartamban, térítésmentes jogi tanácsadást tartanak. 

Helyszíne: Városi Sportcsarnok, melyre kizárólag telefonon lehet bejelentkezni. 

Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást tartó ügyvéd nevét, illet-
ve telefonszámát, melyre várják az érdeklődők hívását.

2010. március 8. - 9 órától 11 óráig - Dr. Szkalka Tamás - 06/20 555 6513
2010. március 23. - 18 órától 20 óráig - Dr. Szikora Gábor - 06/30 456 0889
2010. április 20. - 18 órától 20 óráig - Dr. Szikora Gábor - 06/30 456 0889

   Kissné Szabó Katalin, polgármester

Információ a szemétszállításról
Üllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a lakossági hulladékszállítást végző Saubermacher Kft. 2010. február 15-től figyelemmel 
kíséri a hulladékgyűjtő edényeken a 2010. évre szóló matricák meglétét! Amennyiben Ön 
a 2009. decemberében kézbesített, 4. negyedéves számlával kézhez kapta a 2010. évi mat-
ricát, kérjük, hogy azt mihamarabb ragassza fel a hulladékgyűjtő edényre! Amennyiben a 
decemberi számlával nem kapott matricát, szemétszállítási díj-tartozása van!

Ha a hulladékgyűjtő edényen a szolgáltató nem találja a matricát, úgy értelmezi, hogy a 
Tisztelt Lakos nem veszi igénybe a szolgáltatást, ezért nem is üríti az edényt.
Ezért Üllő Város Polgármesteri Hivatala kéri, hogy ha díjtartozás miatt nem kapott a 
Tisztelt Lakos matricát, akkor díjtartozását 2010. február 15-ig egyenlítse ki!
Ha pedig a decemberi számlával érkezett matrica, a Hivatal kéri annak a gyűjtőedényre 
történő azonnali felragasztását!
Végül, amennyiben nincsen díjtartozása és matricát sem kapott, kérjük jelezze ezt a

Saubermacher-Magyarország Kft. alábbi elérhetőségein:
Saubermacher-Magyarország Kft. 6000, Kecskemét, Strázsa u. 7.

Ügyfélszolgálati telefonszám, fax.: 76/498-656 (munkanapokon 8-16 óráig),
vagy 76/509-729 (munkanapokon 8-16 óráig)

e-mail: kecskemet@saubermacher.hu
és a cég ügyfélszolgálata intézkedik a matrica pótlása érdekében.
Amennyiben díjtartozása nincsen, de mégsem történt meg az edény ürítése, a Sauber-
macher Kft. a matrica felragasztása után következő szállítási napon az előző heti hulla-
dékot is díjmentesen elszállítja, bármilyen plusz zsákban lett kirakva.

 Üllő Város Önkormányzata

2010. február 1-től kezdődően minden héten 2 alkalommal hétfő és szerdai napokon 12 
család részére kenyér, kifli, zsemle, kalács, pogácsát biztosít az Önkormányzat Tekes 
Fejes  József pék jóvoltából, amely a Vöröskereszt autójával kerül kiszállításra.

A Tüzép telep vezetője a Nagycsaládosok részére ingyen tűzifát biztosított február hónapban.

Az üllői hármas ikrek részére ruhaneműt és játékokat biztosítottunk, amelyeket a polgár-
mester asszony adott át.

Az adományozottak nevében köszönjük az önzetlen segítséget!
   Németh Elekné, szociális munkás

Szociális tájékoztató

Jogi tanácsadás!
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A Z  Ü L É S T E R E M B Ő L  J E L E N T J Ü K

Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

Üllő Város elfogadott 2010. évi költségvetése
A 2010. év az ország, és a települések részére is rendkívüli feladatokkal 
jár: parlamenti és önkormányzati választások lebonyolítása, a folyama-
tosan változó jogszabályoknak való megfelelés, a szociálisan rászorulók 
növekvő számának kezelése, a kis- és középvállalkozók (de a nagyoké is) 
helyzetének romlása  a lakossági elvárások kielégítése – és mindez a csök-
kenő forrásokkal való gazdálkodás problémái mellett.

Az idei évben a megszorítások miatt, mintegy 50 millió forinttal keve-
sebb állami támogatást kapott Önkormányzatunk.

Az állami támogatás és főként reálértéke évről-évre csökken, egyes fel-
adatok támogatása megszűnt (pl. a közművelődési feladatok támogatásá-
ra eddig kapott 11 millió forint), de az óvodák, az iskolák és a bölcsőde 
fenntartásához is egyre nagyobb arányban (az 50 %-60%-ot is meghaladja 
már) kell az önkormányzatnak az állami támogatáshoz hozzátennie az 
adóbevételeiből.

Az önkormányzat intézményeinek fenntartása és a város kommunális fel-
adatainak ellátási költségei 1,4 milliárd forintot tesznek ki évente, ezt nö-
veli a szociális kiadások közel 80 millió forintos összege, a Sportcsarnok 
és a Sporttelep több mint 30 millió forintot kitevő fenntartási hozzájá-
rulása és a civil szervezetek, egyházak programjainak, működésének 20 
millió forintnyi támogatása, hogy csak a legfontosabbakat említsem. 

Mindezek ellenére a Képviselő-testület elsődleges feladatának tekintette 
az intézményeknek legalább a tavalyi szinten való működtetését, az épü-
leteinek állagmegóvását. Költségvetésünk átlátható és megfontolt. Az ön-
kormányzat adóbevételeit is szinte teljes mértékben e célokra kell, hogy 
fordítsa. 

A 2009. évben elkészült a Sportcsarnok után a Sporttelep is. Elkezdőd-
tek az útépítések, a kedvezőtlen időjárás miatt viszont áthúzódtak erre az 
esztendőre. A 12 utca aszfaltozása, a járdák építése tehát még folytatódik 
ez évben is (összesen 130 millió forint). Pályázatot is nyertünk a Mag-
lódi – Liszt Ferenc és a Damjanich utca felújítására, mely szegőkővel 
épített lesz. 

Az ez évben megvalósuló felújítások, beruházások előkészítése, tervezé-
se már a korábbi években megkezdődött. A tervezéstől, esetleg pályáza-
tírástól, a közbeszerzési eljáráson keresztül a megvalósulásig hosszú és 
göröngyös az út. A Kisfaludy téri óvoda építésére idén ismét pályáztunk, 
az önrész, nyerés esetén is, megközelíti a 80 millió forintot. Az Állomás 
utcai óvoda felújítása sem halasztható sokáig, szintén pályáztunk, de az 
önrész közel 20 millió forint lesz, ha nyerünk. Az új óvoda eszközeinek 
beszerzéséhez, és az óvodák játszóeszközeinek felújításához pályázaton 
nyertünk kiegészítést.

A csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvíz- és vízhálózattal kapcsolatos mun-
kákat pedig a megszűnt csatornatársulattól átvett pénzből fedezzük.
Elbírálás alatt van – első fordulóban - a Városközpont kialakítására be-
adott pályázat.
A Sport-téren felépül a víztorony, mely biztonságos víztartalékot biztosít 
a növekvő számú lakosság számára. A 105 millió forintos beruházás költ-
ségeit, a folyamatosan befolyó vállalkozói érdekeltségi befizetések teszik 
lehetővé, mely összeget a Gyáviv kft. felé fizetik, és üllői beruházásra 
fordítják.

A vasútállomás körüli parkoló is elkészül: 13 település és a MÁV össze-
fogásával, uniós támogatás igénybevételével.

2009-es évről 524 millió Ft fejlesztési pénzmaradványt tudtunk a 2010-es 
évre áthozni. Köszönhető ez annak is, hogy az elmúlt évben is szigorú, ta-
karékos gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Ennek ellenére még ko-
moly kintlévőségeink vannak, hiszen a nehéz gazdasági helyzet, a válság 
Üllőn is komoly cégeket tett tönkre. Sok ember vált munkanélkülivé, el-
indult a cégek felszámolási eljárása. Ezeket az ügyeket jogi útra tereltük.

Örülhettünk, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére, az Ipari Parkunk-

ban a nyár folyamán ismét átadásra került egy újabb „Logisztikai bázis”, 
hiszen ezeknek a cégeknek az adófeltöltése is hozzájárult az év végi ked-
vező egyenlegünk megteremtéséhez.

Önkormányzati döntéseinknek is következménye, hogy folyamatos a mű-
ködési költségnövekedés, hiszen szükség van:

Óvodai csoportszám bővítésekre• 
Szeptembertől további csoportra az új óvodában• 
Szociális célú létszámbővítésre• 
Zeneiskola épületbővítésre, mely az iskola fenntartási költségeit növeli• 
Sporttelep egész évi működtetésére.• 

Az önkormányzat az intézményhálózat bővülésével járó többlet fenntar-
tási költségeket is megoldja saját bevételeiből, hitelből csak fejlesztéseket 
finanszíroz. Ebben az évben lejárt a csatornahálózat építésére felvett hi-
tel törlesztése, helyette kezdődik a kötvény tőke összegének törlesztése. 
A korábban – szintén főként útfelújításra - felvett fejlesztési hitel tőketör-
lesztése is folyamatos (tervezett összeg, összesen 35,5 millió Ft).

Úgy érezzük, hogy költségvetésünk az előző évhez hasonlóan, most is 
takarékos, átgondolt és megteremti a lehetőségét a 2010-es évre tervezett 
beruházások megvalósításának.

A Képviselő-testület javaslatára a költségvetésünkben 33.7 millió forint 
működési tartalékot és 179.8 millió forint fejlesztési tartalékot képez-
tünk.

A 2010-es esztendőben a megvalósítandó beruházásaink összege 523 
millió Ft, a felújításoké 112 millió Ft,  teljes költségvetésünk 27%-a..

A tervezett fejlesztéseket és várható költségeit, valamint a támogatásokat 
a mellékelt táblázatok mutatják be.

Kissné Szabó Katalin, polgármester

Cikkünk a következő oldalon folytatódik ➥

Támogatott szervezet neve eFt

Alapítványok:

Üllő Közrendjéért Közalapítvány 1200

Aranyi Állatotthon Alapítvány 200

Egyházak: 1800

Katolikus egyház 1100

Református egyház 600

Evangélikus egyház 100

Civil szervezetek:

Polgárőrség (új) 1200

Sportegyesület 7000

Diáksport Egyesület 2000

Nagycsaládosok Egyesülete 650

Vöröskereszt 170

Mecénás Műv.Alapítvány 300

Nyugdíjasok (3 klub) 450

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3500

„kézilabdások” 1500

Néptánc csoport 200

Ipartestület 100

Összesítve: 20270
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O R S Z Á G G Y Ű L É S I  V Á L A S Z T Á S O K

Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa,
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési választások első fordulóját 
2010. április 11-re, a második fordulót április 25-ére tűzte ki.  /Azokban a válasz-
tókerületekben, ahol az első forduló érvényes (a választópolgárok több mint fele 
szavazott) és eredményes (valamelyik jelölt megkapta az érvényes szavazatok több 
mint felét) második fordulóra nem kerül sor!/

A választópolgárok egyéni képviselőkre és pártlistákra szavazhatnak. A képviselő-
jelöltek indításához 750 „kopogtatócédulát” (ajánlószelvényt) kell összegyűjteni. 
A választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban 
az  egyéni választókerületben (Üllő esetében a 7. számú országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület), amelyben a lakóhelye van. Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. 
Az ajánlószelvényt az értesítőkkel együtt február hónapban juttattuk el a válasz-
tópolgároknak. Jelöltet ajánlani a szavazást megelőző 23. napig lehet. (március 
19. 16.00 óráig) Az ajánlás nem vonható vissza. 
Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg 
a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. 

Az ajánlószelvény kitöltésének szabályai: 
Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lak-
címét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő 
szervezet nevét, illetve a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló 
választópolgárnak saját kezűleg alá kell írnia. Ajánlószelvényt az állampolgárok 
zaklatása nélkül lehet gyűjteni. 
Nem gyűjthető ajánlószelvény: 

munkahelyen, • 
munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más • 
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, 
a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő • 
személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat  teljesítése közben, 
tömegközlekedési eszközön, • 
állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. • 

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, vala-
mint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos! 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet: 

nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, • 
az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.• 

Érvénytelen akkor is az ajánlás, ha az ajánló választópolgár a hivatalos ajánló-
szelvényre nem vezette rá hiánytalanul mindazokat az adatokat, amelyeket az 
„ajánlószelvény kitöltésének szabályai” címszó alatt felsoroltunk. 
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta vagy több jelöltet is ajánlott annak va-
lamennyi ajánlása érvénytelen. 

Tisztelt Választópolgár!

A szavazás a választás napján reggel 6 órától 19 óráig tart.

Szavazni csak személyesen lehet. A személyazonosság és a lakcím igazolására al-
kalmasak: érvényes lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, kártya for-
mátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított 
vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a 
lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

Ha a választópolgár mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. Moz-
góurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet írásban kérni.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár – kérelmére – belföldön 
igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain 
adhatja le szavazatát. Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig beér-
kezően, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig, a 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16 óráig lehet kérni 
a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. 

Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson feltüntetett települé-
sen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra 
kijelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe vételét a választópolgár.

Településünkön az „Igazolás”-sal szavazók fogadására a 2. számú szavazókör /
Vargha Gyula Városi Könyvtár (Vasadi u. 1.)/ került kijelölésre.

A választással kapcsolatban minden információt megtalálhatnak a www.valasz-
tas.hu oldalon vagy érdeklődhetnek a helyi választási iroda tagjainál az alábbi 
elérhetőségeken:

Vezetője:     Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző   
Helyettese:  Virág Andrea aljegyző
Tagok:         Lazáné Széll Éva (névjegyzék vezetése, igazolások kiadása,
                    külképviseleti névjegyzékbe való felvétel)
                    Almási Adrienn (szervezés)

Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal 
2225 Üllő, Templom tér 3. 

Tel.: 29/320-011/105 Fax.: 29/521-930

Országgyűlési választások 
2010. április 11-én és 25-én

2010. évre tervezett beruházások részletezése
Bruttó ösz-
szeg mFt

Víztorony építés 105,0

Pesti u. 117. vízbekötés 0,6

Csapadékvíz elvezetés terv (Gyár u., Árvácska u.) 1,0

Gyalogátkelőhelyek tervezése (Hunyadi, Hosszúberek, 
Hatháza)

1,5

Út- és járdaépítés (2009. évi) 131,9

P+R parkoló kivitelezése (önrész) 5,0

Lakossági járda- és csapadékvíz-elevezető árok 
építéshez anyag

2,5

Útépítés Állomás u. Kossuth u.-tól – Batthyány u.-ig 1,5

Kisfaludy téri Óvoda építése 173,5

Óvodai eszközbeszerzés és játszóeszközök 
(CÉDE pályázat)

43,1

Polgármesteri Hivatal beszerzés (fűkaszák, fénymásoló, 
számítástechnikai eszközök)

5,4

Település központ II. forduló 30,0

Település központ szabályozás módosítás 1,3

Térinformatika 1,2

Ingatlan vásárlás 10,8

Rétköz utcában szennyvízátemelő 2,6

Pesti úton járdaépítés (Malom u. és Templom tér 
között) terv

1,0

Sport-pihenő park 5,0

Összesen: 522,9

2010. évre tervezett felújítások részletezése Bruttó ösz-
szeg mFt

Pályázott utak (Damjanich, Liszt F. Maglódi) 78,3

Pesti u. 41. ingatlan felújítása 1,3

Állomás u. Óvoda felújítása 27,0

Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése 3,3

Orvosi Rendelő fűtéskorszerűsítés 2,0

Összesen: 111,9
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Az iparűzési adóval kapcsolatban az alábbi változásokról tájékoz-
tatjuk Önöket:
2010. második félévtől az iparűzési adót érintő adóztatási felada-
tok átkerülnek az állami adóhatóság – (APEH) – hatáskörébe.
2010. év folyamán az adózóknak az önkormányzati adóhatóság 
felé az alábbiak a kötelezettségei:

A vállalkozóknak a helyi iparűzési adóra a 
- 2010. év március 15-ig esedékes előleget az önkormányzati adóha-
tóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján kell telje-
síteni az önkormányzat által megjelölt pénzforgalmi számlaszámra.
- 2009. évről az iparűzési adóbevallást 2010. május 31-ig az önkor-
mányzathoz kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmüket, arra hogy az adóztatási feladatokat azon 
adózók tekintetében, akik tevékenységüket 2009. december 31-éig 
megszüntették szintén az önkormányzati adóhatóság végzi.
2010. július 1-jétől az iparűzési adóelőleget - összhangban a társasá-
gi adó szabályozásával - önadózással kell teljesítenie az adózónak. 
Ez azt jelenti, hogy a fizetendő adóelőleg összegét az adózónak 
kell bevallania az állami adóhatóság felé az előlegfizetési időszak-
ban lévő egyes esedékességi időpontokra (melyek változatlanok 
maradnak), s természetesen azok esedékességekor megfizetni.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2010. II. félévtől a fizetési 
kedvezmények (fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés) 
iránti kérelmeket az állami adóhatósághoz (APEH) kell benyújta-
ni. Az állami adóhatóság a kérelmet véleményezésre megküldi az 
önkormányzati adóhatósághoz, mivel a kérelem érdemi megala-
pozottságát továbbra is az önkormányzati adóhatóság vizsgálja, 
és álláspontjáról értesíti az állami adóhatóságot, aki a nyilatkozat 
alapján az I. fokú határozatot meghozza. 

Gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztatás:

2010. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 
nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz után kedvezményes a 
gépjárműadó mértéke. Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja 
után 1.200.-Ft.
Egy adott jármű „légrugós” jellegét az adóalanynak kell igazolni, a 
jármű adóztatására illetékes önkormányzati adóhatóság felé. 

Az igazolás lehet: 
- a közlekedési hatóság (NKH) által kiadott hatósági 
  bizonyítvány,
- igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő 
  szakvéleménye,
- „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély 
  bemutatása.

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk azon építmény tulajdonosok figyelmét, akik Üllőn épít-
ményadó alanyok, hogy 2010-ben az építményadó mértékében 
változás nem történt.

Az építményadó alapja, az építmény hasznos alapterülete m2-ben, 
a mértéke továbbra is: 750/m2/év.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebben az évben az építményadó fize-
tési kötelezettségről adótárgyakként kaptak értesítést, és csekket. 

Ha az adózó adóköteles építménye a következő helyiségekből áll: 
üzlet, iroda, raktár, egyéb, akkor 4 értesítést, és 4 csekket kapott a 
fizetési kötelezettségről az adózó.

Adócsoport

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!

A Közösségi Ház épületében - az állagmegóvás keretében - négy 
éve a tető teljes felújítása megtörtént, viszont a fűtési rendszer 
korszerűsítése még nem. Üllő Város középületei közül a legkor-
szerűtlenebb fűtési rendszere a Közösségi Házban van, ugyanis 
a több évtizede beépített gáz-konvektorok nemcsak rossz hatás-
fokúak és veszélyesek, hanem egészségtelenek is, mert az égés 
abban a helységben történik, ahol emberek tartózkodnak. A le-
írtak miatt a létesítményben a korszerűbb fűtésre történő átállás 
szükségszerű volt. 

A képviselő-testület döntése alapján az intézményben megkez-
dődhetett egy korszerű fűtési rendszer kiépítése, turbó fali kazán-
nal, rézcsőhálózattal, radiátorokkal, külső hőmérséklet függő sza-
bályozással. A felújítás összege 4 millió Ft, melyből közel 1 millió 
Ft-ot a Közösségi Ház vezetése  átvállal, melyet köszönettel vesz a 
Képviselő-testület! A szerelési munkákra több árajánlat érkezett, 
melyek közül egy helyi vállalkozó ajánlata volt a legkedvezőbb.

A munkák befejezése a közeljövőben várható.

    Kiss Tibor
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 elnök

Fűtéskorszerűsítés a 
Közösségi Házban

Sajtótájékoztató
Augusztusban új bérlő költözik a Goodman Üllő Airport Logisz-

tikai Központ második ütemébe. A napokban kezdődött építkezés 
során 16,000 négyzetméternyi raktár- és további 1000 négyzetmé-
ternyi irodaterületet alakítanak ki az Oriflame számára. A svéd 
kozmetikai termékeket gyártó vállalat az új létesítményben alakítja 
ki 7 országot kiszolgáló közép-európai elosztó központját.

A Goodman üllői projektjének első, mintegy 27 000 négyzet-
méteres ütemét a tavalyi év végén adták át. A Goodman Üllő 
Airport Logisztikai Központ második fázisa teljes egészében az 
Oriflame Hungary Kft. igényei szerint épül, amely 7 országot 
kiszolgáló közép-európai disztribúciós központját telepíti az új 
létesítménybe. Az építés generálkivitelezői feladataival az első 
ütemhez hasonlóan ismét a Market Építő Zrt-t bízta meg a fej-
lesztő. Az építkezés februárban kezdődik és a tervek szerint 
nyár végére fejeződhet be. Ezzel közel 300 főnek új munkehely 
teremtődik!
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K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S O K

 Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk tájékoztatni
az Olvasókat, hogy 11 lelkes 
amatőr fotóbarát megalakította
az Üllői Fotóklub Egyesületet!

Egyebek között azzal a célra jött létre
egyesületünk, hogy megkeresse Üllőről
szóló régi képes és szöveges emlékeket.

Azokat rendszerezze és digitalizálja.
Ezért kérjük Önöket, ha rendelkeznek a

régmúlt képeivel, a hozzájuk fűzhető anekdotával
bocsássák rendelkezésünkre, hogy a köz javára 

összegyűjthessük, és a későbbiekben
bemutathassuk. Természetesen a képeket visszaadjuk.

Közösségünk várja a fotózáshoz kedvet  érzőket!

Cím: Közösségi Házban (Gyömrői út 24.)
Telefon: 06 29 321 933

Gara György

Fülöp József vagyok, családunkban 2009. október 1-én hármas 
ikrek születtek, így gyermekeink száma hatra emelkedett. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az elmúlt hónapok-
ban családunknak nyújtott segítségért, nagyon sokat jelent ez szá-
munkra. Jó érezni azt, hogy más jó érzésű emberek segítettek raj-
tunk, mert nagy szükségünk volt rá. 

A különböző cégek és magánszemélyek által nyújtott anyagi tá-
mogatás nagy segítséget jelentett nekünk, mivel házunk állapota 
nagyon rossz volt. Az elektromos vezetékek meghibásodása miatt 
egy hónapra áram nélkül maradt családunk, főzni csak világos-
ban lehetett, sötétedés után már csak gyertyával tudtunk világíta-
ni.  Sajnos a tető is nagyon rossz állapotban van, rövid időn belül 
teljes cserére szorul, mivel az épület 80 éves. A tetőtérben szeret-
nénk újabb szobákat kialakítani hat gyermekünk számára. A ter-
vezett munkálatok költsége nagyon magas (kb. 3 millió Ft.), így 
számunkra elérhetetlen álomnak tűnik a felújítások megvalósítása. 
Továbbra is megköszönjük, ha valaki segítő kezet nyújt felénk.

Fülöp József

A családnak alaposan megnőttek a kiadásai, ezért Üllő Város 
Önkormányzata kereste a lehetőséget a család anyagi támoga-
tására. Összefogva az Üllői Református Egyházzal, annak ala-
pítványán keresztül szeretnénk a családot megörvendeztetni, 
helyzetükön anyagi segítséggel is javítani. Kérjük, aki teheti, lehe-
tőségeihez mérten támogassa a családot. 

Hozzájárulásaikat az alábbi bankszámlaszámra juttathatják el:
 

Üllői Református Egyházközség: 
11742283-20020615-00000000

Megújulás Alapítvány: 11742283-20020536-00000000 
(OTP Bank, Vecsési Fiók)

Kérjük, az átutaláson feltétlenül tüntessék fel: ”céladomány: hár-
mas ikrek”. Amennyiben a támogatásról igazolást kérnek, közöljék 
adószámukat is.

Üllő Város Önkormányzata 

 Köszönetnyilvánítások

Köszönetet mondunk azoknak, akik édesapánk DOBOS 
JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek. Köszönjük még a Gyár utcai temetkezési vállalat va-
lamennyi dolgozójának a temetés méltó lebonyolítását.

                                 A két gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. BOCZEK  
ISTVÁNNÉ temetésén részt vettek és sírjára virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak. Egyúttal szeretnénk megköszönni 
a Gyár utcai temetkezési kft.-nek Tündének, Gábornak és 
dolgozóiknak a kegyelet teljes temetés lebonyolítását. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban 
osztozva részt vettek Nagy Györgyné temetésén, sírjára virá-
got helyeztek. Köszönetet mondunk a Gyár utcai temetkezé-
si Kft.-nek a temetés méltó lebonyolításáért.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Farkas Józsefné, 
(sz.: Csókó Erika) temetésén megjelentek és sírjára virágot 
helyeztek. Ezúton szeretnénk megköszönni a 8. b és az 5. 
c osztályainak és osztályfőnökeinek, hogy a temetésen részt 
vettek és a sírra koszorút helyeztek. Nem utolsó sorban sze-
retnénk köszönetet mondani a Gyár utcai temetkezési válla-
lat összes dolgozójának lelkiismeretes, segítőkész munkáju-
kért. Külön köszönjük Patyi Zsuzsának a búcsúbeszédet.

Farkas József családja és Csókó Lászlóné családja
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A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 

Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

K U L T Ú R A

Sokan a lakosságból azzal kéréssel fordultak Üllő Város Önkor-
mányzatához, hogy lehetőség szerint tegyék szebbé, használhatób-
bá és kihasználhatóbbá városunk Közösségi Házát. 

Ennek érdekében petíciót fogalmaztak, és aláírásgyűjtésbe kezd-
tek, nagy sikerrel.

Örvendetes dolog, hogy most a választások előtt, a kampány 
időszakában, szemmel láthatólag minden politikai indíttatás nél-
kül, valóban civilek irányítják rá a figyelmet a létező gondra.

Az önkormányzat tisztában van a hosszú évek alatt felhalmo-
zódott, megoldásra váró számos problémával. A megoldásukhoz, 
azonban nem elég az aláírás, ahhoz pénzt kell gyűjteni.

2010-ben a kormány 20%-kal csökkentette az önkormányzatok 
támogatását, teljesen megszűnt a közművelődési célú normatíva. 
Vagyis ezt a feladatot egyáltalán nem támogatja a regnáló kor-
mányzat.

Ennek ellenére az Önkormányzat továbbra is fizet a közművelő-
dési feladatok ellátásáért a Colore 2000 Szolgáltató és Kereskedel-
mi Bt. -nek, amely ezt a feladatot egy megállapodásban elvállalta. 

A többi intézményhez viszonyítva, példátlan módon, a mindenkori 
összeg a hivatalos infláció mértékével növelve kiegészítésre kerül. 

A kormányzati támogatás megvonása ellenére most folyik a Vá-
rosi Közösségi Ház fűtésének korszerűsítése is.

A petíciót megfogalmazók és az azt aláíratók által igényelt be-
ruházás nem szerepel a Város 2010. évre elfogadott költségvetésé-
ben. Tudni kellene, hogy minden új igény, bármennyire jogosult 
is, csak újabb hitelfelvétellel valósítható meg. Ehhez persze újabb 
aláírásokkal lehet kezességet vállalni.

A képviselő-testület arra tehet ígéretet, hogy az év közepén, a 
költségvetés egyenlegét tisztán látva, a majdani lehetőségeitől füg-
gően támogatja anyagilag a sok-sok felmerülő probléma megoldá-
sát.

A képviselő-testület csak megköszönni tudja az odafigyelést, a 
figyelemfelkeltést, amely minden politikai törekvés nélkül szándé-
kozik szolgálni Városunk érdekeit. 

Kondás Imre
Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Lakossági összefogás az üllői Közösségi Házért

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves Családját 

az Árpád-napok keretében megrendezett

György Attila Ottó
/fajáték készítő és tervező/

kiállításának megnyitására, melynek időpontja:

2010. március 25.  16 óra

Megnyitja: Kondás Imre
Oktatási és Kulturális bizottság elnöke

Helye: Vargha Gyula Városi Könyvtár   
kiállító terme (Üllő, Vasadi  u. 1.)

A kiállítás megtekinthető 2010. április 6-ig.

Minden érdeklődőt sok szeretettel 
várnak a szervezők:

Vargha Gyula Városi Könyvtár
Mecénás Művészeti Klub

Harmónia Zeneiskola

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 
és a Vargha Gyula Városi Könyvtár

VARGHA GYULA SZAVALÓVERSENYT hirdet,

melynek időpontja 2010. május 8. (szombat) 10 óra.
Helye: Vargha Gyula Városi Könyvtár, 2225 Üllő, Vasadi utca 1.

A versenyre jelentkezhetnek a költő nevéhez kötődő települések: 
Káva, Kunszentmiklós, Nemesgörzsöny, Üllő iskoláinak tanulói 
és a települések lakói. Jelentkezni az e célra kiadott, saját kezű 
aláírással ellátott Benevezési Lapon lehet 2010. április 16-ig, mely 
beszerezhető a könyvtárban. 

Versenyzési kategóriák 
I. kategória: ált. iskola alsó tagozata (6- 9 év)

II. kategória: ált. iskola felső tagozata (10- 14 év)
III. kategória: középiskolások (15- 18 év)

IV. kategória: felnőttek (19 év-től)
A versenyen egy Vargha Gyula verset kell előadni. (szabadon vá-
lasztott) Díjazás: kategóriánként az első hat helyezett tárgy, könyv, 
oklevél jutalomban részesül.
Lehetséges különdíjak: a település legjobb szavalóinak
                          a legfiatalabb, legöregebb versenyzőnek
A verseny időpontja esetleges megváltoztatásának, illetve a jutal-
mazás (díjak összevonása, megosztása) módosításának jogát a 
rendezőség illetve a zsűri fenntartja magának.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk!
                                                                            Szervezők

 Vargha Gyula Szavalóverseny
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K U L T Ú R A

Március 15-e több jelentésű ünne-
pünk. Nemcsak az állami független-
ségért folytatott évszázados harcaink 
szimbóluma, hanem nemesi előjogok 
eltörlésének és a polgári jogegyenlőség-
nek is jelképe.

E napnak ünnepe és mítosszá válá-
sa a forradalom és a szabadságharc 
1849-es bukása után szinte azonnal el-
kezdődött. A szabadságharc bukását kö-
vetően természetesen az önkényuralmi 
rendszer betiltja a forradalomról szóló 
megemlékezést, így arra csak titokban 
keríthettek sort a hazafiak. 1860-ban 
nyilvánosan megemlékezésre történik a 
kísérlet, ez ellen a rezsim fegyverrel lép 
fel. Ennek ellenére a hatvanas évektől 
főként a – korabeli ifjúság – összejöve-
teleken idézi fel 1848. emlékét.

Mindaz, amit ez a nap jelent, a gon-
dolatok sokszínűsége és azok megvaló-
sításának akarata és tehetsége, össze-
köt bennünket, erőt ad és példát mutat 
nekünk. Bárhol élnek is magyarok a 
világban, ezt a napot mindig állva kö-
szöntik.

Legyünk büszkék mindarra, amit 
március 15. előtt reformok révén értek 
el, és arra is, ahogy azt követően akár 
évtizedeket is várva megvalósították el-
képzeléseiket. E megvalósítás részesei 
voltak a nemzetközileg ismert reformer 
Széchenyi, a tömegeket megmozgatni 
képes Kossuth, a fiatal és lánglelkű Pe-

tőfi, de ott volt Deák is, aki tovább vitte 
mind azt az értéket, amit a reformkor 
és a nemzet az emberiség számára meg-
teremtett.

1848. március 15-én a nemzet követe-
lését 12 pontban foglalták össze, majd 
ezt követte a Nemzeti dal, amit a Lan-
derer és Heckenast Nyomda nyomtatott 
ki. Követte Táncsics Mihály és több fo-
golytársa kiszabadítása, Batthyány Ist-
ván megbízást kapott kormányalakítás-
ra, a megalakult első magyar független 
kormányban Kossuth Lajos is szerepet 
kapott, mint pénzügyminiszter.

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc Magyarország történetének 
egyik meghatározó eseménye és a nem-
zeti identitás egyik alapköve.

Társadalmi reformjaival a polgári át-
alakulás megindítója, és a magyar nem-
zet történetének leghíresebb háborús 
konfliktusa.

 
- N. Kékedy -

Emlékezzünk Petőfi Sándor

A MAGYAROK ISTENE

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet! 

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze. 

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett. 

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt. 

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek? 

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel! 

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő. 

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet! 

Pest, 1848. április
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Az Üllői Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.

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

P R O G R A M O K

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig
vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig és 17.00 – 18.00 óráig.

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Március 1–7-ig: Csillag Patika (Pesti út 100.)
Március 8–14-ig: Szent Ilona Gyógyszertár (Faiskola u. 11.)

Március 15–21-ig: Szent Ilona Gyógyszertár 
(15-én vasárnapi rend szerint!)

Március 22–28-ig: Csillag Patika
Március 29–Április 4-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Április 5–11-ig: Szent Ilona Gyógyszertár 
(5-én, Húsvét Hétfőn a vasárnapi rend szerint!)

Április 12–18-ig: Csillag Patika

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

Folytatódik...A Sportcsarnok március 
havi programja

Kedd-Péntek 18:00-19:00 alakformáló aerobik

Kedd-Péntek 19:00-20:00 zsírégető, erősítő aerobik

Szerda 18:30-19:30 aerobik

Kedd-Csütörtök 17:00-18:00 Judó

2010. március 6. NBI Bajnoki Női Kézilabda 
14:00 Hunnia-Békéscsaba Felnőtt

16:00 Hunnia-Békéscsaba Ifi

18:00 Hunnia -Békéscsaba Serdülő

2010. március 14. Férfi Bajnoki Kézilabda

16:00 Üllő-Vecsés II

2010. március 20.  9:00- 19:00  Fitness Bajnokság

2010. március 21. NBI Bajnoki Női Kézilabda 

14:00 Hunnia-Siófok Felnőtt

16:00 Hunnia -Siófok Ifi

18:00 Hunnia- Siófok Serdülő

2010. március 10. Magyar Futsal kupa elődöntő

20:00 Aramis - Üllő Fc Cső-Montage

2010. március 17. Magyar Futsal kupa elődöntő

19:30 Üllő Fc Cső-Montage - Aramis

2010. március 22. NBI férfi futsal bajnoki 

19:30 Üllő Fc Cső-Montage - Aramis

Március 7-én folytatódik a 2009-2010. évad Pest-megyei I. osztály 
labdarúgó csapatainak tavaszi küzdelmei.

A táblázatból kitűnik, hogy az őszi szezont az üllői labdarúgó csa-
pat az igen erős mezőnyben az előkelő 5. helyen zárta. 

Bízunk benne, hogy a nyáron átadott vadonatúj Sporttelep még 
nagyobb sikerélményben részesíti az oda kilátogató szurkolókat, 
a kulturált kiszolgálás pedig, lehetőséget biztosít a szabadidő 
hasznos eltöltésére is.

Az üllői labdarúgó csapat soronkövetkező mérkőzései:

2010. 03. 07. vasárnap 14:30  Üllő SE – Örkény SE
2010. 03. 21. vasárnap 15:00  Üllő SE – Bagi TC’96
2010. 03. 28. vasárnap 15:00  Tárnok KSK – Üllő SE
2010. 04. 03. szombat 16:00  Üllő SE – Diósdi TC
2010. 04. 11. vasárnap 16:00  Újlengyel DSE – Üllő SE

TKM Üllői Egyesületének 
2010-es túraprogramja

Április 10.  Szlovénia, Mura-völgye:
 műemlék és várlátogatás 
Május 15.  Alsó-Ausztria, Altenburg: 
 Apátság megtekintése 
Június 12.  Alsó-Ausztria, 
 Krauzenstein vára, Tulln városa 
Július 17.  Felvidék, Nagyszombat: 
 műemlék és városlátogatás 
Augusztus 14. Szlovénia, Maribor: 
 műemlék és városlátogatás 
Szeptember 18. Wachau, Duna-völgye, Ausztria 
 hajókirándulás, apátság   
Október 9. Stájerország, Vachau, Ausztria 
 Apátság megtekintése    
November 27. Advent Bécsben, 

 Schönbrunn: városnézés és kastélylátogatás 

Elérhetőség: dr. Lőréné Rónaszéki Beáta: 
06/20 38 38 194, 06/29 320-033, 06/29 322-002, 

E-mail: sztilona@monornet.hu



Tartsa pénzét modern 
megtakarítási formákban!

Országos hálózatú, magyar tulajdonú pénzintézet összeghatártól függetlenül

évi 10,50%-os
kamatozású, tőke- és hozamgarantált befektetései 

a banki lekötött betéteknél 
jóval magasabb hozamra kínál lehetőséget.

Magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak egyaránt.
Számlavezetési díj: 0.-Ft.

Dolgoztassa pénzét a legjobb helyen!
Bővebb információért érdeklődjön a 06-30/242-2413-as telefonszámon

Jelenlegi hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek és nem helyettesíti az értékpapír kibocsátási tájékoztatóját.







EBOLTÁS
Tisztelt Ebtulajdonos!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan ismét szervezünk 
veszettség elleni eboltást rendelőnkben, 
az alábbiak szerint:

Az oltás helye: 
Az EB-ORVOS-LÓ Bt. állatorvosi rendelője
Üllő, Ecseri u. 1.

Az oltás ideje:
Március 12., péntek, 13-16 h 
Március 13., szombat, 09-12 h 
Március 19., péntek, 13-16 h 
Március 20., szombat, 09-12 h 
Március 26., péntek, 13-16 h 
Március 27., szombat, 09-12 h	

A	fenti	időpontokon	kívül	Önnek	lehetőséget	kínálunk	
kutyája	 beoltására	 saját	 otthonában	 vagy	 állatorvosi	
rendelőnkben	(EB-ORVOS-LÓ Bt. Üllő, Ecseri u. 1.).

•	Rendelőnkben	a	megszokott	rendelési	időben:	hétfőtől	
péntekig:	16-18	óráig,	illetve	szombaton:	09-11	óráig.

•	Ha	a	házánál	szeretné	beoltatni	kutyáját	Önnek	idő-
pontot	kell	egyeztetnie	telefonon	keresztül	vagy	sze-
mélyesen	a	rendelőnkben.
Telefonszámunk: 06-30/314-0808 (napközben) 
06-29/320-058 (rendelési időben).

Az	 oltás	 díja:	 3.500.-Ft/kutya,	 a	 féreghajtó	 díja:	
250.-Ft/10	testtömeg	kg.

2010.	 január	1-jétől	a	164/2008	FVM	rendelet	előírásainak	
megfelelő,	egyedileg	sorszámozott	oltási	könyv,	úgynevezett	
„Kisállat	Egészségügyi	Könyv”	használható	az	ebek	veszett-
ség	 elleni	 oltásának	 igazolására.	 A	 tavalyi	 évben	 a	 rende-
lőnkben	oltott	kutyáknak	térítésmentesen	lecseréltük	a	régi	
típusú	oltási	könyvét	új	típusúra.	Idén	ismét	ezt	a	kedvezmé-
nyes	 lehetőséget	kínáljuk	Önöknek,	vagyis	 térítésmentesen	
cseréljük	a	 régi	 típusú	oltási	könyveket,	 illetve	 térítésmen-
tesen	 adjuk	 kölyökkutyáknak	 az	 első	oltás	 alkalmával.	 Az	
elveszett	oltási	könyvek	cseréje	500.-Ft/db.

EB-ORVOS-LÓ Bt.
2225 Üllő, Ecseri u. 1.


