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MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELÕ –
KIKELET HAVA

Március 12.-Gergely napja
I. Nagy Gergely pápa, az iskola patrónusának ünnepe

Március 18.-Sándor napja
"Sándor napja ma vagyon,
Átbillegtem a fagyon."

Március 19. – József napja
Amilyen az idõ József napkor,
Olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor.

Március 21. – Benedek napja
Sándor, József, Benedek
Zsákban hozzák a meleget

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony
Jézus fogantatásának ünnepe, az angyali üdvözlet napja.
A fák oltására, szemzésére alkalmas nap.

A Szerkesztõbizottság gratulál 
az új polgármesternek, Kissné
Szabó Katalinnak és sok sikert
kíván a munkájához!

ÜLLÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
2007. MÁRCIUS
XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
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Ü N N E P  E L Õ T T …

"Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek:
Kit szeretnék,  ha tégedet
Nem szeretnélek? "

(Petõfi: Honfidal)

A tavasz elsõ nagy ünnepére készülõdnek
iskolánk tanulói. A városi megemléke-
zésen az idén a felsõ tagozatos tanulók,
az intézmény pedagógus kórusa, vala-
mint a Harmónia zeneiskola növendékei
vesznek részt.
Az irodalmi összeállításban fellépnek az
5., 6., 8., osztályos diákok, az iskola Bod-
zavirág  és Pedagógus Kórusa, valamint a
néptánc csoport tagjai.
Hangszeren közremûködik Dudinszky
Balázs és a Harmónia Zeneiskola növen-
dékei.
Az ünnepi megemlékezésre szeretettel
várjuk a város ifjúságát és felnõtt lakos-
ságát.

N E M Z E T I  Ü N N E P Ü N K

Ü l l õ  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a
2 2 2 5  Ü l l õ ,  Te m p l o m  t é r  3 .
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A  XX. századi magyar szellemiség
kiemelkedõ alakja,a nagy magyar író és
közgondolkodó Németh László 1942-es
írásából idézünk nemzeti ünnepünk
tiszteletére:

" M Á R C I U S  T I Z E N Ö T

… a pesti képbe szorult a legteljesebb
jelkép. A feleségével átvirrasztott éjszaka
után a költõ, Petõfi Sándor megindult,
hogy szabaddá tegye a sajtót. Összeszedi
a kávéházban búsan politizálgató ifjúsá-
got, megmutatja nekik versét és haditer-
vét, fölveri az egyetemet, elõbb az
orvosokat, aztán a mérnököket, a jo-
gászokat. A Landerer-nyomdában meg-
tanulják, hogy kell egy nyomdagépet
erõszakkal lefoglalni, délutánra gyûlést
hirdetnek a múzeum elé, a tízezernyi
tömegben, a Talpra magyar elsõ hallgatói
közt együtt van a három osztály: pesti
purgerek, a rákosi vásárról becsõdült
gubások és Táncsics munkásai.
Amikor Budára érnek: húszezren vannak.
S Táncsics Mihály, a sajtóvétségért elítélt
író, a Bécsi Kapu felõl egyre vidámabb
hangokat hall: az ijedt börtönparancsnok
a pártfogását kéri, s megéri a legcsodá-
latosabb szabadulást… Budavár ablakait
is kivilágítják…
Az a rejtélyes, többnyire megfoghatatlan
mozzanat, hogy a szellem, mint válik
tetté, átalakulássá: itt egy nap történe-
tében szökik a szemünkbe.
Ennek a szép szimbólumnak azonban
tüzes magja is van. Március15: a for-
radalom a szabadságharcban… Petõfi,
aki pontosan érezte élete körül a históriát,
ezt hangoztatta:
"Forradalom van barátom… sokan el
akarják mozgalmainktól ezt a nevet vitat-
ni és miért, mert nem vér folyt. Ez csak
dicsõsége a dolognak, de a nevét nem
változtatja meg. Én forradalomnak tartok
minden erõszakos átalakulást."
Petõfi könyvében Illyés Gyula is így
örökíti meg március 15-öt: ez az a for-
radalom, amelyet egyetlen elszánt költõ
támasztott maga körül… Március tizenöt
legmélyebb sarkallása azonban mégis-
csak az, hogy belsõ programja, nem a
tizenkét pont, hanem amire gondoltak
vele: ma is aktuális és ma is megvalósí-
tatlan."

MEGHÍVÓ

Városunk minden kedves polgárát, kicsiket és 
nagyokat szeretettel várunk

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE
Március 15-én, 10 órakor a Templom téren.

Ünnepi köszöntõt mond a város újonnan választott polgármestere.
Az ünnepi mûsort az általános iskola tanulói adják elõ.

ÜLLÕ VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
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H Á Z U N K  T Á J A

A  k ö n y v t á r  n y i t v a : Hét fõn és Kedden: 1/211-18- ig
Szerda: Zár va; Csütör tökön: 1/211-18- ig ; Pénteken: 8-16- ig ;

Szombaton: 8-12- ig ; Vasárnap: zár va

A Z  I K O N F E S T É S R Õ L

Az Árpád napi programok keretén belül
Küzmös Enikõ festõmûvész kiállítását
tekinthetik meg az érdeklõdõk

Küzmös Enikõ, Nyírbátorban élõ festõ-
mûvész, akinek ikonjai számos magyar-
országi templomban láthatók. A mûvész-
nõ alkotásaiból az idei Árpád-napok ren-
dezvénysorozat keretében március 29-én,
16 órakor nyílik kiállítás a Vargha Gyula
Városi Könyvtár kiállítótermében.
"… a hit akarat és sejtelem, de nem meg-
ismerés, míg a forma lényege csak a meg-
ismerés számára tárul fel. Ami örök,
olyan sokrétû, egymást kizárni látszó for-
mákban nyilatkozik meg, melyek mégis-
csak egyre utalnak. A mûvészet segít a
szellemnek, hogy a dolgok átláthatatlan
sokrétûségébõl az átfogó Egységhez
emelkedjék."

(Titus Burckhardt)

SZÜLETÉSNAP A
HARMÓNIA ZENE-
ISKOLÁBAN

A Harmónia Zeneiskola a 2007. eszten-
dõben ünnepli fennállásának tizenötödik
évfordulóját. 

A zeneiskola léte – többek között – váro-
sunk szellemi gazdagságát mutatja,
hiszen a rendszerváltás után sorra alakult
alapfokú mûvészetoktatási intézmények
közül kevesen juthattak el idáig. Ez alka-
lomból február 1-jén és 2-án, csütörtökön
és pénteken este rendezték meg jubileumi

hangversenyeiket. Az
elsõ estén a növen-
dékek, a második
estén pedig a fen-
ntartó, a képviselõk, a
többi intézmény
vezetõi és dolgozói,
valamint a szülõk és

érdeklõdõk vehettek részt az ünnepi ren-
dezvényen. A tanárok és tanítványaik
együtt muzsikáltak, így a zenepedagógu-
sok nemcsak felkészítették növen-
dékeiket erre az alkalomra, hanem maguk
is tevékenyen részt vettek a koncerten. 
A mûvésztanárok mellett a Szülõi
Egyesület is óriási segítséget nyújtott,
hiszen készültek a vendégek és gyer-

mekek részére apró ajándékokkal, stí-
lusosan Mozart csokigolyóval, üdítõvel,
süteményekkel, valamint külön erre az
eseményre készítettek a zeneiskola
logójával ellátott könyvjelzõket. A nö-
vendékek is – születésnaphoz illõen –
megajándékozták a zeneiskolát: raj-
zokkal, különbözõ kézmûves tech-
nikákkal készült képekkel, festett üve-
gekkel lepték meg az ünneplõket. 
A fellépõk Pechtolné Kis Melinda alapító
zeneiskolai igazgatónõtõl a zeneiskola
címerével és emblémájával gravírozott
tollat kaptak. Öröm volt látni, hogy a
meghívott vendégek, a hangverseny hall-
gatói mennyi szeretettel halmozták el az
"ünnepeltet". Azóta is szemet gyönyör-
ködtetõek a zeneiskola falait díszítõ
emlékek, így például a magokból kirakott
Üllõ címer, a foltvarrással (patchwork)
készült falikép, a Mecénás Klub által
ajándékozott festmény és rengeteg más
szebbnél szebb ajándék. 
Ez alkalomból került sor arra is, hogy a
zeneiskola legrégebbi növendékét, Májer
Szilviát - aki tizenöt éve "koptatja" az
intézmény hangszereit - felköszöntötte az
Igazgatónõ. A születésnapi ünnepségek
elmaradhatatlan kelléke a torta, mely ter-
mészetesen ezen az estén is a hang-
versenyt követõ állófogadás egyik
leghangulatosabb eleme volt. A pohár-
köszöntõt Kovács István alpolgármester
úr mondta a zsúfolásig megtelt, az ünnep-
ségre rendbehozott, megszépült hang-
versenyteremben.
A Harmónia Zeneiskola történetében har-
madszor fordult elõ, hogy színvonalas
évkönyvet adhatott ki egy-egy évforduló
megünneplésére, viszont elõször készítet-
tek ehhez cd-mellékletet is, melyen a
zeneiskola tanárai és növendékei muzsi-
kálnak. Az eseményrõl és a zeneiskola
elmúlt tizenöt évérõl a Plusz 29 Televízió
tizenöt perces összeállítást készített, így
azok is "csatlakozhattak" az ünnep-
lõkhöz, akik személyesen nem tudtak
részt venni a koncerteken. Mindezekrõl a
zeneiskola házi lapja, a Melódia címû
újság is beszámolt részletesen, ebben
olvasható az Igazgatónõ köszöntõ be-
széde is. 
Jó volt érezni ezt a hangulatot, jó volt
látni az együttmuzsikálás örömét a sze-
replõkön, hiszen tanárok és növendékeik
együtt készültek, együtt izgultak és
együtt örülhettek a sikernek. Jó egy olyan

iskolába bemenni, ahol tanár és diákja
ennyire együtt gondolkozik, együtt érez,
és ráadásul mindez a mûvészet szol-
gálatában történik. Üllõn van egy lehe-
tõségünk, amelybõl rengeteg "hasznot
húzhatunk". Ez a nagy lehetõség pedig
nem más, mint a zeneiskola. Kevés lenne
egy könyv terjedelme ahhoz, hogy le-
írhassam – mégpedig egykori saját zene-
iskolás élményeim alapján – mennyit
"profitálhat" valaki a zenei tanulmányai-
ból, kiváltképp, ha közelebbrõl megis-
merkedhet egy hangszeren keresztül a
zenével. 

Dr. Mezei Zsófia

DORADO XXI.
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI

ALKUSZ KFT.

Üllõ, Pesti út 41.
Tel./Fax: 06-29/322-235
Mobil: 06-30/9708-083

E-mail: pinczel@hu.inter.net

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.
Hitelfelvételhez szükséges személy- és

vagyonbiztosítások, gépjármû-biztosítás,
élet-és balesetbiztosítás, nyugdíjpénztár,

lakáskassza, egészségpénztár!
Újdonság! JELZÁLOGHITEL!

– AEGON Magyarország Zrt.
– ALLIANZ-HUNGÁRIA Biztosító Rt.
– UNIQA Biztosító Rt.
– UNION Biztosító Rt.
– GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Rt.
– QBE Atlasz Zrt.
– TIR Biztosító Egyesület

Az iroda nyitvatartása:
hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig

péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

ÉPÍTKEZÕK FIGYELEM!

1240 nm-es, bekerített, 
csatornázott fásított telek a

Vadvirág utcában eladó!
Ára: 10.000 Ft/nm
Telefon: 320-210
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T Á J É K O Z T A T Ó

a helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körhöz kapcsolódó talajterhelési díj
megállapításához

A környezetterhelési díjról szóló, több-
ször módosított 2003. évi LXXXIX.
törvény alapján 2004. július 1-tõl talaj-
terhelési díjat kell fizetni azon kibocsá-
tóknak, akik a kiépült,  mûszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem kö-
töttek rá. 
A 2006. évi díjfizetési kötelezettségrõl
2007. március 31-ig kell bevallást ten-
ni – az Önkormányzat által minden
érintett fogyasztóhoz eljuttatott nyom-
tatványon – és a megállapított talajter-
helési díjat megfizetni az Üllõ Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal-
nál vezetett talajterhelési díj beszedési
számla javára.

Üllõ Nagyközségi Önkormányzat
21/2004(VII.3.) sz. Ö. K. rendelete ér-
telmében mentesül a díjfizetési kötele-
zettség alól:
a.) az a természetes személy, aki egye-
dül él és a bevallás idõpontját megelõ-
zõ évben szerzett összes nettó jövede-

lem alapján számított egy havi átlagjö-
vedelme nem haladja meg a mindenko-
ri öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.
(40.695,- Ft.)
b.) az a természetes személy, akinél a
saját és a vele közös háztartásban élõk-
nek a bevallás idõpontját megelõzõ év-
ben szerzett összes nettó jövedelme
alapján számított egy havi nettó jöve-
delme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 100 %-át.
(27.130,- Ft).

Fontos tudnivaló, hogy azon szemé-
lyeknek is ki kell tölteni és be kell
nyújtani a bevallást, akik méltányossá-
gi kérelemmel fordulnak a hatósághoz!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a
GYÁVIV Kft. adatszolgáltatása alap-
ján 

• a tárgyidõszakra vonatkozó vízfo-
gyasztását a bevallási nyomtatvány
IV/1. sora, 

• a jogszabály alapján megállapított
locsolásra felhasznált vízmennyisé-
get a bevallási nyomtatvány IV/2.
sora tartalmazza.

• A locsolási kedvezmény figyelem-
bevételével megállapított díjfizeté-
si alap a bevallási nyomtatvány
IV/4. sora, mely tovább csökkent-

hetõ az igazoltan elszállított
szennyvíz (bevallás IV/3. sora)
mennyiségével. 

Amennyiben a bevallás IV. egységének
1. oszlopába általunk beírt fogyasztott
víz mennyisége  nem csökkenthetõ to-
vábbi, igazoltan elszállított szennyvíz
mennyiséggel (bevallás IV/3 sora), úgy
a bevallást elegendõ személyi adatai-
nak kitöltésével és aláírásával ellátva
visszaküldeni  hatóságunkhoz.

A bevalláshoz csatolni kell az elszállí-
tott szennyvíz mennyiségét igazoló
számlák másolatát, mentességi igény
esetén az erre irányuló kérelmet és a
közös háztartásban élõ személyek jö-
vedelemigazolását.

A bevallás kitöltésével, a talajterhelési
díj megfizetésével kapcsolatos kérdé-
seivel az ügyintézõhöz fordulhatnak!
(Polgármesteri Hivatal A épület 1-es
szoba, tel: 29/320-011; 109-es mellék) 

2007. február 27.

Konyecsni Éva  sk.
Adóügyi elõadó

Idõközi polgármester-választás
elõzetes eredménye

Kissné Szabó Katalin 734
Füles József 687
Kovács István 576
Fülöp István 169
Szabó László 154
Ifj. Birta István 80

A 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Az önkormányzatok talán legnagyobb és
legnehezebben emészthetõ falatja a
februárban elfogadandó éves költség-
vetés. A képviselõ-testületnek két
hosszúra nyúlt tanácskozás után sikerült,
hogy a képnél maradjunk, lenyelnie a
békát. Hogy mi adott okot a nyögve
nyelésre, azt talán érzékelteti néhány
idézet a 2007. évi költségvetéshez írott
elõterjesztésbõl. Ezt a szöveget a Hivatal
készíti a Képviselõ-testület számára. A
következõ részletek innen kiragadott
illusztrációk, kommentár nélkül.

- A beruházásokra fordítható összeg a
vártnál jóval kisebb.
- A 2007. évi költségvetésünket megter-
helik a 2006. évrõl áthúzódó kötelezett-
ségek:…80 millió Ft hitel…, sõt kifize-
tetlen számlák is maradtak, mintegy 30
millió forint összegben
- növekedtek a mûködtetési költsé-

gek…és az áthúzódó kötelezettségek
"elvitték" …a beruházásokra szánt
összeget.
- A 2006. évrõl pénzmaradvány nincs.
- A költségvetési tervezet nem tartalmaz-
za a Sportcsarnok és a Sportpálya hasz-
nálatbavételéhez szükséges önkormány-
zati feladatok költségeit, sem az üzemel-
tetés kezdeti költségeit…
- Nem tartalmaz ez évben kezdõdõ fel-
újításokra, beruházásokra fedezetet, még
az útfelújítási pályázatra is csak a ter-
vezési költséget, önrészt nem.
- Összefoglalóan: ez az év - az áthúzódó
kötelezettségek, - a kistérségi többlet nor-
matíva elmaradása,- a költségvetési tör-
vényben az ez évre meghatározott nor-
matívák stagnálása vagy csökkenése,- az
energiaárak és az infláció miatti jelentõs
költségnövekedések miatti jelentõs költ-
ségnövekedések, - az iparûzési adóbevé-
tel stagnálása - miatt igen kevés mozgás-
teret hagy az önkormányzatnak.
- Az intézményrendszer mûködtetése, a
közfeladatok ellátása a rendelkezésre álló

forrásokat szinte teljesen kimeríti.
Pénz tehát nincs, a vetés már megvolt,
most csak a költségek aratása követ-
kezhet.

Közreadta: Kondás Imre a 4. számú
választókerület megválasztott területi
képviselõje.

Szándékunk szerint majd szakszerû meg-
fogalmazásban ismertetni fogjuk az elfo-
gadott költségvetési rendeletet. 

(szerkesztõség)

Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság: Antal Beáta, Fehér
András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. 
Email: ullokonyvtar@monornet.hu  Nyomda: Predicham Nyomda  Nyomdavezetõ: Gara György Tel.: 06 20 364-9298
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Tájékoztató a
magánszemély
adóazonosí tó
jelének 

a kifizetõ, az
önkormányzati
adóhatóság és a
m u n k a ü g y i
k i r e n d e l t s é g
részére történõ
kiadásáról

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban Art.) alap-
ján az állami adóhatóság az adószámmal
nem rendelkezõ magánszemélyt az adóa-
zonosító jelén – a magyar állampol-
gársággal nem rendelkezõ magánszemély
esetén az állampolgárságát is feltüntetve
– tartja nyilván (Art. 24. § (3) bekezdése).

A kifizetõ, az önkormányzati adóhatóság
és a munkaügyi kirendeltség kérheti az
állami adóhatóságtól a magánszemély
adóazonosító jelének megállapítását az
erre a célra rendszeresített 07T341. szá-
mú adatlapon. Az adatlap kereskedelmi
forgalomban nem kapható, kizárólag 
az APEH internetes honlapjáról
(www.apeh.hu) tölthetõ le. A nyomtat-
vány kitöltéséhez az állami adóhatóság
kitöltési útmutatót is készített, melyet cél-
szerû a kitöltés elõtt figyelmesen elolvas-
ni. A nyomtatvány kizárólag papír alapon
nyújtható be az illetékes elsõfokú állami
adóhatósághoz 2 példányban.

A kifizetõ abban az esetben kérheti a ma-
gánszemély adóazonosító jelének meg-
állapítását, ha a magánszemély nem 

rendelkezik adóazonosító jellel és
belföldön eseti jelleggel szerez adóköte-
les, a kifizetõ adatszolgáltatási kötele-
zettsége körébe esõ jövedelmet. Ameny-
nyiben a magánszemély már rendelkezik
adóazonosító jellel, ebben az esetben az
adóazonosító jelet a magánszemélynek
kell közölnie a kifizetõvel (Art. 24. § (3)
bekezdése).

Az önkormányzati adóhatóság abban az
esetben kérheti az adóazonosító jel
megállapítását, ha a magánszemély adóa-
zonosító jellel nem rendelkezik (Art. 24.
§ (4) bekezdése).

A munkaügyi kirendeltség a Magyar-
országon lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel nem rendelkezõ munkavállaló
esetén kérheti az adóazonosító jel képe-
zését az alkalmi munkavállalói könyvvel
történõ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerûsített
befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV.
törvény 6. § (1) bekezdése alapján.

A magánszemélyt adóazonosító jelérõl az
adóhatóság a kifizetõt, önkormányzati
adóhatóságot és a munkaügyi kirendelt-
séget is tájékoztatja. 

Visszaélés az APEH által kiküldött
SZJA egységcsomaggal

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
felhívja a tisztelt Adózók figyelmét,
hogy illetéktelen személyek az APEH
által ingyenesen biztosított SZJA beval-
lási egységcsomagokkal visszaélést
követnek el. Jellemzõen a postai úton,
névre szólóan kiküldött egységcso-
magokat a postaládákból eltulajdonítják,
majd a címzett részére pénzért és szemé-

lyesen "kézbesítik".
Az APEH ezúton is tájékoztatja az állam-
polgárokat, hogy a bevallási egységcso-
magok kizárólag térítésmentesen és
postai úton kerültek kiküldésre, az
adóhatóság személyes kézbesítést nem
végez és arra megbízást sem adott. 
Szükség esetén a bevallási egységcso-
magok egyébként bármelyik régiós igaz-
gatóság ügyfélszolgálatán ingyenesen
átvehetõk, ill. beszerezhetõk, vagy az
SZJA nyomtatvány a www.apeh.hu hon-
lapról letölthetõ.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A d ó j a  1 % - á t kérjük, adomá-
nyozza az alábbi civil szervezeteknek
illetve egyházaknak:

Adorján Endre 
Tûzoltó Egyesület  18677746-1-13
Közalapítvány az üllõi temetõk 
szépítésére és fejlesztésére 18675380-1-13
Magyar Vöröskereszt  19002093-2-41
"Szemünk fénye" Nagycsaládosok
Egyesülete  18670196-1-13
Szent Flórián Alapítvány  19177294-1-13
Üllõi Gyermekekért 
Alapítvány 19180083-1-13
Üllõi Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 18664940-2-13
Alapítvány Monor és Környéke
biztonságáért 19183440-1-13
Magyar Evangélikus 
Egyház 0035
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyar Református Egyház 0066
Üllõi Templomért Alapítv.18703351-1-13

Körzeti megbízott: Sallai József  • Iroda: Malom utca (tûzoltóság épülete) Félfogadás: szerda 8-12 ig • Telefon: 06 29 320-007
Monor Rendõrkapitányság: Éjjel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

VARGHA GYULA SZAVALÓVERSENY

Helye, ideje: Vargha Gyula Városi Könyvtár, 2225 Üllõ, Vasadi utca 1. 
2007 május 5 (szombat) 10 óra.

A versenyre jelentkezhetnek a költõ nevéhez kötõdõ települések: Káva, Nemesgörzsöny, Üllõ iskoláinak tanulói és a
települések lakói – a könyvtár címén.
Jelentkezni az e célra kiadott, saját kezû aláírással ellátott Benevezési Lapon lehet 2007 március 25.- ig.

A versenyen két Vargha Gyula verset kell elõadni, egy kötelezõ és egy szabadon választottat

Kötelezõ versek:
6-9 éveseknek Ütött-kopott öreg szûr; Álom országban
10-14 éveseknek Szitakötõk; Csigabiga
Középiskolásoknak Szõlõhegyen; Csillagos ég
Felnõtteknek Végtelen felé (I-II); Születésem napján
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ÁRPÁD-NAPI PROGRAMOK

2007. március 29-én

• 16 órakor
Festmény és ikon kiállítás

Köszöntõt mond:
Kovács Kornél
Katolikus Plébános Úr

Helyszín:
Vargha Gyula Városi Könyvtár

2007. március 30-án

• 10 órakor
Szavalóverseny az alsó tagozatosok
részére

Meghívott zsûri:
Déry Mária, Gazdagné Boda Emõke, 
Sir Katalin

• 11 órakor
Történelmi vetélkedõ a felsõ
tagozatosok részére

•13 órakor
Néptánc és kórus  találkozó

Köszöntõt mond:
Üllõ Város Polgármestere

Helyszín:
Közösségi Ház

• 14 órakor

Üllõi Mecénás Klub kiállítása

Köszöntõt mond:
Sárándi Tibor
Üllõi Mecénás Klub vezetõje

• 16:30 órakor
Árpád napi Ünnepség

Köszöntõt mond: Hamikus Ferencné
igazgató

• 17 órakor

ÁRPÁD-DÍJ átadás

A díjakat átadja: Kondás Imre
Oktatási Bizottság Elnöke

2007. március 31-én

• 18 órakor

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
Jótékonysági Bálja

Helyszín:
Közösségi Ház

T I S Z T E L T  S Z Ü L Õ K !
T I S Z T E L T  O L V A S Ó !

Iskolánk Szülõi Munka Közössége és az
Árpád Fejedelem Általános Iskola
közösen elõadássorozatot indít ,,Szülõk
Akadémiája” címmel 2007. tavaszától.

Az elõadássorozat idõpontjai:

2007. 03. 28. 17,00 Istvánfi Zoltán elõ-
adása, majd a speciális tagozat és a nap-
közi értékelése.
2007. 04. 02. 17,00 Ranschburg Jenõ
pszichológus elõadása
2007. 05. 07. 17,00 Istvánfi Zoltán
elõadása
2007. 05. 14. 17,00 Pesti Imréné igazgató
helyettes alsó tagozat éves beszámolója
2007. 06. 04. 17,00 Hamikus Ferencné
igazgatónõ, Szülõi Munka Közösség
évesbeszámoló.
Az elõadásokra minden érdeklõdõt
szeretettel várunk az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában.

Szülõi Munka Közösség

190 éve született a XIX. századi
költészetünk klasszikusa Arany János,
irodalmunk népi, nemzeti irányának –
Petõfi Sándorral és Tompa Mihállyal
együtt – a megalapozója.
Versével emlékezünk rá.

RENDÜLETLENÜL

Hallottad a szót: „rendületlenül -”
Midõn fölzengi myriád ajak
S a millió szív egy dalon hevül,
Egy lángviharban összecsapzanak?...
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon
Merõ szokássá szent imád ne váljon!
Sokban hívságos elme kérkedik,

Irányt még jóra, szépre is az ád;
Nem mondom: a hont õk nem szeretik;
De jobban a tapsot, mint a hazát...
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!

Fényt ûz csinált érzelmivel nem egy,
Kinek világát csak divat teszi:
Õnála köntös, eb, ló egyremegy,
S a hon szerelmén a hölgyét veszi...
Oh, értsd meg a szót s függve nõi bájon,
Külcsillogássá szent imád ne váljon!

Van - fájdalom! - kinek cégér hona.
Hah! tõzsér, alkusz és galambkufár:
Ki innen! e hely az Úr temploma:
Rátok az ostor pattogása vár!...
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany
kináljon:
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: -
Ha bûnbélyeg sötétül homlokán,
Gyarló erényünk öntagadni kész,
Mint Péter a rettentõ éjtszakán.
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy
homályon –
De kishitûvé szent imád ne váljon!
Szeretni a hont – ah! még nehezebb,
Midõn az ár nõ, ostromol, ragad...
És - kebleden be-vérzõ honfiseb -
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s gyõzve a ragályon
Káromkodássá szent imád ne váljon!

Hallottad a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, -
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
- Szirt a habok közt - hûséged
megálljon!

H Á Z U N K  T Á J A

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

www.kabor.hu weboldalon

Köszönetet mondunk mindazoknak ,
akik lányom, édesanyánk, nagy-
mamánk BALÁZS IRÉN temetésén
megjelentek, részvétüket nyilvánítot-
ták, és elkísérték Õt utolsó útjára.

A gyászoló család



KRISZTINA
VIRÁG - AJÁNDÉK

Üllõ, Pesti út 75.

Tel.: 06 70 278-4504

T e l e f o n :  0 6  7 0  2 7 8 - 4 5 0 4

PINTÉR KRISTÓFNÉ
GÖNDÖCS ZITA

K O Z M E T I K U S

Újonnan nyíló kozmetikai-sza-
lonomba szeretettel várom
kedves régi és új vendégei-
met klasszikus és exkluzív
kozmetikai kezeléseimre.

Üllõ, Dózsa György u. 1/C
06 29- 323-617,  
06 -30-3970-114

A jövõ így
kiszámíthatóbb! 

Nyugdíjmegoldások
elõtakarékos-

kodással.

www.elotakarekossag.hu

Czinege István
06 20 / 383 - 6692

UTÁNFUTÓ-KÖLCSÖNZÉS
NYILT ÜLLÕN!

Árvácska u. 1.

VÁRJUK KEDVES ÜGYFELEINKET 
MINDEN NAP  8:00-19:00 óráig.

Tel.: 06-20/459-6580
06-20/210-0528

Fax.: 06-29/322-025
Idõpontok telefonon, faxon elõre leköthetõk.

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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y 
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õ
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ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám: 
503/0804



Az Auchan Magyarország Kft. ÜLLÕI LOGISZTIKAI
KÖZPONTJÁBA 

az alábbi pozícióba keres munkatársat:

ÁRUELLENÕR 2 fõ
(Hivatkozási szám: PFÁE0219)

Feladatok:

– Az áruházaknak kiküldendõ áruk mennyiségi és minõségi 
ellenõrzése, a hibák dokumentálása 

– A  raklapok osztályozása minõség szerint
– Az áruházakba kimenõ kamionok plombálása és nyilván-

tartása
– A tranzit területen áthaladó termékek ellenõrzése

Elvárások a pályázókkal szemben:

Nyitott és jó kapcsolatteremtõ képesség
Alapszintû számítógép kezelõi ismeret ( Word, Excel)

Rugalmasság
Csapatjátékosság

Agilitás
Lehetõleg Üllõ, vagy Üllõ közeli lakhely

Kérjük, hogy pályázatát a hivatkozási szám feltüntetésével 
juttassa el az alábbi címre:

AUCHAN Magyarország Kft.,Toborzási osztály
2040 Budaörs, Sport u.2-4.

Fax: 23/888-746
E-mail: toborzas.kozpont@auchan.hu

OKÉV: 07-0311-03                      AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0572

TANFOLYAMOK “B”, “A”, “A korl.” “A1”, “M”
KATEGÓRIÁKBAN

I rodánk c íme: 2225 Ül lõ ,  Kossuth La jos u. 46.
Ügyfé l fogadás: H-K-CS: 9-17- ig ,  P: 9-14- ig

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

Internet : www.del ta jogs i .hu


