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Virágvasárnap
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának
emlékünnepe a húsvét elõtti ún. virágva-
sárnap.
A virágvasárnapi barkaszentelés egyházi
eredetû ugyan, de a népszokás szerint a
szentelt barkát felhasználták rontás ellen,
gyógyításra, mennydörgés, villámlás elhá-
rítására is.
Nagyszombat
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos
böjt. A nap legfontosabb  eseményei, közé
tartozik a tûzszentelés és a feltámadási
körmenet.
A gyertya a feltámadó Krisztus jelképe. A
feltámadási körmenet jellegzetesen közép-
európai magyar, osztrák, német katolikus
szertartás.
Húsvétvasárnap
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünne-
pe, e napon ünnepeljük Krisztus feltáma-
dását. Véget ér a nagyböjt, a hústól való
tartózkodás, innen származik az ünnep
magyar elnevezése.
Húsvéthétfõ
A víz tisztító, termékenységvarázsló erejé-
be vetett hit az alapja a húsvéti locsolás-
nak is. Eredete szerint a keresztelésre, ré-
szint arra a legendára utal, mely szerint a
Jézus feltámadását hirdetõ jeruzsálemi
asszonyokat locsolással akarták a zsidók
elhallgattatni.

ÜLLÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
2007. ÁPRILIS
XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM



2

is számítok.
A pártszimpátia Üllõn nem lehet akadá-
lya az együttmûködésnek, az együttgon-
dolkodásnak.
Úgy tartom, hogy a polgármestert és a
képviselõket azért választják, hogy párt-
állástól függetlenül a legjobb tudásuk
szerint mûködtessék a várost.
Biztos vagyok abban, hogy közös felelõs-
ségvállalással, összefogással, a jelen gaz-
dasági helyzet ellenére is ezt az alvó tele-
pülést fel fogjuk tudni ébreszteni!
Olyan polgármester szeretnék lenni, akit
nemcsak megválasztottak, hanem gazdá-
ja is lesz a városnak.
Olyan polgármester szeretnék lenni, aki a
választók szemébe tud nézni akkor is, ha
jó hírei vannak, akkor is, ha rossz!
Hozzám bárki bármikor odajöhet, õszin-
tén megmondom, hogy milyen helyzet-
ben van a város és milyenek a lehetõsége-
ink. Az õszinteség fontos, ezen alapelv
szerint szeretném végezni munkámat, il-
letve szeretném vezetni a várost!
Végezetül köszönetet mondok Kovács
István fõállású alpolgármester és Bácskai
József társadalmi megbízatású alpolgár-
mester uraknak, az elmúlt idõszakban
végzett tevékenységükért és arra kérem
Õket, hogy ugyanilyen lendülettel és
energiával - most már velem közösen -
végezzék munkájukat városunk érdeké-
ben.

Friedrich Oetinger szavaival szeretném
befejezni:

"Adassék nékem annyi lelki erõ,
hogy mindazt elfogadjam,
amin változtatni nem tudok, és
Bátorság ahhoz, hogy mindazt
Megváltoztassam, amire képes vagyok,
És bölcsesség ahhoz, hogy
El ne tévedjek közöttük".

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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Köszöntõ az eskütétel után

Számomra ezek a pillanatok nagyon
meghatóak voltak és tudom, hogy életem
egy új szakasza következik. 
Amikor mondtam az eskü szövegét, egy-
re inkább az az érzés erõsödött bennem,
hogy nem hatalmat, hanem munkát, szol-
gálatot és felelõsséget kaptam.

Idézni szeretnék egy nagyon sikeres pol-
gármestertõl, aki több cikluson keresztül
vezette városát: "A városvezetés az egy
szakma, amelyet semmilyen iskolában
sem oktatnak.  Ezt csak szisztematikusan,
saját illetve mások tapasztalatát felhasz-
nálva, véleményeket meghallgatva, tanul-
ságokat leszûrve, információkat össze-
rendezve, hosszadalmasan lehetséges
csak elsajátítani!"
Tudom, hogy elõttem is rettenetesen
hosszú út áll, aminek csak az elsõ métere-
it tettem meg. Tudom azt is, hogy az új
képviselõ-testület többsége is a leckét még
tanuló tagokból áll, de látom azt is, hogy
egy tettrekészséggel, tanulni vágyással
felvértezett, Üllõért tenni akaró csapat
állt össze, akik támogatni fognak mun-
kámban.
Ugyanezt, tisztelettel kérem, a mögöttem
álló önkormányzati apparátustól, a teljes
képviselõ testülettõl, az intézmények ve-
zetõitõl, dolgozóitól.
Köszönöm a választópolgároknak, hogy
bíznak bennem és szavazataikkal hozzá-
segítettek ahhoz, hogy most itt állhatok
Önök elõtt.
Köszönöm a polgármester jelölteknek a
tisztességes, lejáratás nélküli, korrekt
kampányt. Együttmûködésükre továbbra

Április 29-én, vasárnap az új benzinkútnál az "Autoport 4" szabadterületén
Nagyszabású majálist rendezünk  az-Autoport 4, a Nagycsaládosok

Egyesülete és Üllõ Város Önkormányzatának összefogásával.
Egész napos rendezvénysorozat várja a kedves vendégeket, 

kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a szórakozási lehetõséget!

A költészet napjára

Április 11. József Attila születésnapja.
Ekkor tartjuk minden évben a magyar
költészet napját. 

József Attila
Nem emel föl...

Nem emel föl
Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindkét szükségemben.

Tudod, szivem mily kisgyerek -
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te õrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielõtt magam feláldoznám.

1937. február - március
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Üllõ Város Önkormányzat képviselõ-tes-
tületének március 8-i és 22-i ülés közér-
deklõdésre számot tartó határozatai

Március 8-i ülésén módosította a város
2006. évi költségvetési rendeletét. A költ-
ségvetés módosítására azért van a tárgyév
befejezése után is szükség, mert az elõzõ
módosítás óta történt testületi döntéseket,
folyósított állami támogatásokat stb. át
kell vezetni a rendeleten (pl. tartalék fel-
használása).

Március 22-i ülésén módosította a pénz-
beli és természetben  nyújtott szociális el-
látásokról, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról szóló, többször
módosított 7/1993. (V.22.) számú Ö.K.
rendeletét. Április 1-jétõl változtak a szo-
ciális rászorultság megállapításának fel-
tételei, az étkezési és a házi gondozási dí-
jak.

Kiegészítette a csatorna- és vízdíjakról
szóló, többször módosított 19/1994.
(VII.9.) számú Ö.K.  rendeletét az átalány
mértékének meghatározásával, arra az
esetre, ha nem mérhetõ a vízfogyasztás.
A vízfogyasztási átalány a lakásba beve-
zetett víz esetén: 180l/fõ/nap, udvari víz-
csapról való vételezés esetén 40l/fõ/nap a
lakosság részére.

Döntött arról, hogy költségelemzést vé-
geztet az egyes településrészeken túl ala-
csony víznyomás okozta problémák meg-
oldásának lehetõségeirõl. Az egyik meg-
oldás: víztorony létesítése, ennek helyé-
rõl az érintett településrész lakosságát
összehívja, véleményüket kikéri. 

A szükséges ingatlanok megvásárlásának
magas költség miatt nem bõvíti tovább a
katolikus temetõt, ezért kiveszi a temetõ
bõvítését a szabályozási tervbõl.

Megtárgyalta és elfogadja az Üllõi Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete Támogató
Szolgálat 2006. évi mûködésérõl szóló
beszámolót.

Az elkészült Ecseri út vasúti gyalogátjá-
róhoz kapcsolódóan gyalogátkelõ helyet
kíván létesíteni a Bimbó út, Liszt F. u. és
Maglódi út irányába és a Szövetkezet ut-
ca Ecseri út felõli végén; továbbá az
Ecseri út - József A. utca keresztezõdésé-

ben. Levélben kéri ki a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság hivatalos álláspontját az en-
gedélyezéssel kapcsolatban.

Döntött a Pávay-Vajna utcai köztéri ját-
szótérnek – a gyermekek és az eszközök
védelme érdekében – bekerítésérõl, két
darab kapu kialakításával 

Pályázat beadásáról döntött. A Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nács ez évben is kiirt pályázatot "a tele-
pülési önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújításának
támogatására". E pályázaton a következõ
utcák felújításával vesz részt: Liszt Fe-
renc utca, Maglódi út,  Berkes András ut-
ca, Baross utca. 

A képviselõ-testület az önkormányzati
bizottságok összevonását határozta el,
így a bizottságok száma 8-ról 6-ra csök-
ken:
– Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság
– Pénzügyi Bizottság
– Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság
– Egészségügyi és Szociális Bizottság
– Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság
– Sport és Ifjúsági Bizottság

Elfogadta a Közoktatási Intézkedési Terv
esélyegyenlõségi programmal való kiegé-
szítését.

Döntött arról, hogy kezdeményezi a Har-
mónia Zeneiskolában folyó nevelõ- és
oktató tevékenység szakmai minõsítését
(a következõ tanévtõl ugyanis a minõsítés
feltétele a teljes normatív állami támoga-
tás folyósításának).

Üllõ Város Önkormányzatának
Képviselõtestülete meghatározta 

• a 2007-2008-as nevelési évre az óvodai
beiratkozás idõpontját:
– 2007. április 11. 8,00 - 16,00 óra
– 2007. április 12. 8,00 - 12,00 óra

• a 2007. évi II. negyedév testületi ülés-
napjait: április 2, április 26, május 24, jú-
nius 21.
Munkabizottságot hozott létre a telepü-
lés-központ, illetõleg a piac céljára kije-
lölt terület hasznosítására. A bizottság el-
nöke: Hajdú Róbert, a munkabizottság

tagjai:
– Nagy Sándor, Id. Jónás József, Kiss Ti-
bor, Medvedovszky Béla, Füles József,
Békés István és Farkas Levente.

A továbbiakban tájékoztatások hangoztak
el a testület részére a következõ témák-
ban:
Nagy Sándor a Településfejlesztési bi-
zottság elnöke beszámolt arról, hogy a
város virágosítása érdekében készülnek
kovácsoltvas virágtartók az Üllõn mûkö-
dõ patkoló kovács szakmai szervezet ki-
vitelezésében (az anyagot az önkormány-
zat adja), és az üllõi kertészekkel is tár-
gyalást folytat.

Miczkó József, az Egészségügyi és szoci-
ális bizottság elnöke örömmel tájékoztat-
ta a testületet arról, hogy a közétkeztetés
minõsége jelentõsen javult a tárgyalások
eredményeképpen.

Hajdú Róbert képviselõ az uszoda terv le-
hetséges változatairól számolt be. A ter-
vet a Sportcsarnok beruházója készítteti
el, megvalósítására pályázat estén kerül-
het sor.

Az Állami Számvevõszék 2006. október
közepétõl 2007. január közepéig tartott
átfogó, az önkormányzat gazdálkodására
vonatkozó vizsgálatot, a 2004-2006.
évekre. A jelentést a Testület megtárgyal-
ta. Kovács István alpolgármester volt je-
len az ÁSZ szóbeli tájékoztatóján, ahol
elmondták, hogy a gazdálkodás lényegé-
ben megfelelõ, de az írásbeli szabályozá-
sokban van hiányosság.

Polgármesteri Hivatal
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N é h á n y  g o n d o l a t …

A képviselõ-testület 2007. március 22-én tartotta soron követ-
kezõ rendes ülését 14 órai kezdettel, az önkormányzati hivatal
házasságkötõ termében. Ismételten igen sok napirendi pont ke-
rült a testület elé, egyik másik nem kis vitát kiváltva. 

Több háztartásban okozott már problémát a vízvezetékek rejtett
meghibásodása, és az ilyen esetekben kiszámlázott vízdíj. Mivel
erre a helyzetre eddig nem volt külön szabályozás, a képviselõ-
testület módosította a közüzemi vízdíj és csatornadíj megállapí-
tásáról szóló helyi rendeletét miszerint a házi vízvezeték - a fo-
gyasztó által nem ellenõrizhetõ vagy nem karbantartható helyen
történõ - rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztás mértékét
átalányban határozza meg: udvaron belül található vízcsap ese-
tén 40 l /fõ/nap; épületeken, lakásokon belüli vízcsapoknál 180
l/fõ/nap. A képviselõ-testület a rendelet módosítását egyhangú-
lag elfogadta.

Régi kérdés Üllõn - fõleg a nyári idõszakban - a település lakott
területének északi részén felmerülõ víznyomás probléma. A
víznyomás kiegyenlítésére a legjobb megoldást - a képviselõ-
testület reményei szerint - egy várost ellátó víztorony megépíté-
se jelentené. 

A víztorony építésének lehetséges helyszíneként felmerült a
Sport tér, valamint a Gyöngyvirág tér. A két helyszín közül ta-
lán a Gyöngyvirág tér lenne megfelelõ, nagy valószínûséggel itt
teljesülnének leginkább az ellátáshoz szükséges hidrológiai fel-
tételek. Mivel a lakosságot érintõ fajsúlyosabb kérdésrõl van
szó, ezért a képviselõ-testület egyhangúlag a lakosság vélemé-
nyének kikérése mellett döntött. A jövõben megrendezésre ke-
rülõ lakossági fórumon mondhatják el a tisztelt lakók vélemé-
nyüket ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. 

Módosította a képviselõ-testület Üllõ Helyi Építési Szabályza-
tát, pontosabban a Deák Ferenc utca szabályozási elõírásait mó-
dosította a következõképpen: " A Deák Ferenc utcában az elõ-
kert mérete egységesen 5 m. Tûzfalas beépítés esetén a tûzfalat
minimum 10, maximum 11,5 m hosszan kell kialakítani. A be-
építési oldal telekhatárán folytatódó, befordított épületszárny
nyílászáróinak kialakítására az OTÉK rendelkezéseit kell alkal-
mazni. Az épületet minden esetben a már kiadott építési enge-
déllyel rendelkezõ, vagy már megépült épülethez igazodva kell
elhelyezni!" A hivatal a továbbiakban megvizsgálja, hogy van e
lehetõség a Deák Ferenc utcai telkek esetében az elvi építési en-
gedély elhagyására, könnyítve ezzel a telektulajdonosok admi-
nisztrációs problémáit. A képviselõ-testület a rendeletmódosí-
tást 16 igen szavazattal elfogadta. 

A napirendi pontok között szerepelt a katolikus temetõ bõvíté-
se, amely kérdés szintén régóta foglalkoztatja a mindenkori tes-
tületet. 

Ebben a kérdésben 11 igen szavazattal a testület elfogadta, hogy
a temetõ további bõvítése kerüljön ki a szabályozási tervbõl - te-
kintettel a megvásárolandó ingatlanok magas vételárára. Így a
képviselõ-testület egyhangúlag elutasította Katona Ernõ és Ka-
tona Károly tulajdonában levõ 1350 m2 területû ingatlan megvé-
telét. Megvásárolja azonban – élve elõvásárlási jogával – id.

Papp Imre és ifj. Papp Imre tulajdonában levõ összesen 2000 m2

területû ingatlanokat 11 millió forintért. Ezzel a vétellel hosszú
idõre rendezõdhet a temetõ bõvítése, rendezése körüli kérdés.

Szintén egyhangú döntés született a 46 hrsz.-ú út (Sportcsar-
nok területe) közvilágításának kivitelezésére vonatkozó ajánla-
tok megtárgyalásakor. Három cég árajánlata között kellett dön-
teni, az EL-MÛ SZOLG Kft., a BEST-VILL 2000 Kft. és a
Vilati Signálbau  Huber Kft. küldte be terveit. Ebben az esetben
Üllõ város anyagi helyzete segített a döntés meghozatalában, a
képviselõ-testület a legolcsóbb lehetõséget választotta, így nyert
az EL-MÛ SZOLG Kft. 2.952.164 Ft-os ajánlata. Az EL-MÛ
Kft. földkábeles hálózat kiépítésével készíti el a 46. hrsz-ú út
közvilágítását. 

Pályázatot ír ki a képviselõ-testület a Városüzemeltetési Kft.
vezetõi álláshelyére. E napirendi pont tárgyalása ismételten
nagy vihart kavart. Nincsen egyetértés a Kft. fontosságát, illet-
ve gazdasági indokoltságát illetõen. Vannak akik azt az állás-
pontot képviselik, hogy a Kft. megalapítása nem a megfelelõ
idõben történik, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a taka-
rékoskodás lenne a cél, ám tudni kell azt, hogy igen nagy össze-
geket fizet ki az önkormányzat külsõs cégeknek. Példának ve-
hetjük a szemétszállítást, az étkeztetést, vagy akár az útfelújítá-
si munkálatokat, a karbantartási és a város tisztántartásának
munkáit is. A Városüzemeltetési Kft. célja pedig éppen az lehet,
hogy az ilyen jellegû munkálatokat próbáljuk saját vállalkozás
keretein belül elvégezni, hiszen így a város és a lakosok pénze
is Üllõn marad, nem beszélve azokról a munkahelyekrõl, ame-
lyeket a Kft. biztosít majd az évek során. 

A Kft. négy üzletággal kerül megalapításra: ingatlanhasznosí-
tás, városüzemeltetés, közétkeztetés és környezetvédelem. A
Kft. elsõ feladata a sportcsarnok üzemeltetése lesz. A pályázat-
tal kapcsolatosan érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban lehet, a
benyújtási határidõ 2007. április 20.

Eldõlt Üllõ város hivatalos jogi képviselõjének kérdéses
személye a márciusi ülésen. Mint köztudott hivatalosan január
1-je óta nincs a városnak jogi képviselõje.

Elõzetesen az Ügyrendi bizottság hallgatta meg a pályázókat,
majd a benyújtott hét pályázat közül három ügyvédi iroda közül
javasolta a választást a képviselõ-testületnek. 

A márciusi ülésen végül 15 igen szavazattal a képviselõ-testület
bizalmat szavazott Dr. Dobrovitz Magdolna vecsési ügyvédnõ-
nek és ügyvédi irodájának. Személye, felkészültsége a megje-
lent pályázók közül a legmegfelelõbb volt, elõnyt jelentett iro-
dájának közelsége, valamint Üllõ város személyes ismerete. 

Átalakításra kerülnek a bizottsági struktúrák, a jelenlegi
nyolc bizottság helyett hat bizottság mûködik a jövõben. 

Többször okozott problémát a sok bizottság és bizottsági ülés
összhangba szervezése, elõfordult, hogy egy bizottsági tagnak
két különbözõ ülésen kellett részt vennie ugyanabban az idõ-
pontban. Tévedés azonban azt hinni, hogy ezzel magasabb jöve-
delem járt volna egyes képviselõknek, az átalakítást nem gazda-
sági okok idézték elõ. Az eddigi bizottsági struktúrát az Ügy-
rendi és Rendvédelmi valamint a Környezetvédelmi és Telepü-

Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!
Lapzárta: minden hónap utolsó napján!
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lésfejlesztési bizottságok összevonása
változtatja meg. A személyi kérdések
még nem tisztázottak egyes bizottságok-
ban, azokról döntés április végén szüle-
tik. 

Az elõterjesztés érdekessége egyébként,
hogy Kissné Szabó Katalin polgármester
asszony elsõ beadványa volt megválasz-
tása óta. 

Ehhez kapcsolódva fontos megjegyezni,
hogy a márciusi testületi üléssel a város
életében véglegesen lezárult egy régi, és
elkezdõdött egy új korszak Kissné Szabó
Katalin polgármesterré választásával.
Polgármester asszony hivatalosan márci-
us 22-én vezette elsõ testületi ülését. 

Erõt, kitartást és egészséget kívánunk a
további munkájához!

Varga Norbert
képviselõ

K e v e s e b b  b i z o t t s á g ,  
k ö z ö s  m u n k a …

A polgármester megválasztásával véget
ért a hosszú választási kampány!
Azt hiszem, mindenki tapasztalhatta a vá-
rosunkban uralkodó hangulatból, egyes
sajtótermékekbõl, pletykákból, hogy a
közös munkára erõsen rányomta bélyegét
a megosztottság.
Most, hogy túl vagyunk mindezen, min-
den képviselõnek elemi kötelessége a kö-
zös munkában való részvétel!
Polgármester Asszony javaslatára a kép-
viselõ-testület elhatározta a bizottságok
számának csökkentését nyolcról hatra.
Amikor októberben létrehoztuk a nyolc
bizottságot, annak jegyében tettük, hogy
kiemelten szerettük volna kezelni a sport-
és az ifjúság ügyét, valamint a környezet-
védelmet. Ezért kaptak ezek a területek
külön bizottságot.
Azonban rá kellett jönnünk, hogy némely
bizottságnak sok feladata van, másoknak
alig valami, illetve nyolc bizottság mûkö-
dését nehezebb összehangolni, mint ha-
tét.
Ezért racionális szempontok miatt úgy
döntöttünk, támogatjuk Polgármester
Asszony javaslatát!
Mindehhez hozzátartozik az is, hogy ok-
tóberben úgy határoztuk meg a bizottsági
elnökök és tagok tiszteletdíját, hogy az ne

kerüljön többe a városnak, mint az elõzõ
testület idején, természetesen azzal szá-
molva, hogy most néggyel több képvise-
lõ lett megválasztva.
Október óta, a bizottsági tagok tiszteletdí-
ja ugyanannyi, ha egy, vagy akár több bi-
zottságban visel tagságot, csupán a mun-
kája több!
Ugyanígy a két alpolgármester tisztelet-
díját is kigazdálkodtuk!
Jelen változtatást tehát nem anyagi, ha-
nem munkaszervezési okok magyaráz-
zák!
Arról nem is szólva, hogy gesztust kíván-
tunk gyakorolni az eddig minket bíráló
képviselõtársaink felé.
Polgármester Asszony több képviselõnek
is felajánlotta, hogy más bizottságokban
is vállaljanak szerepet, így õk is láthatják,
hogy több pénz nem, de több munka jár a
kettõs bizottsági tagsággal!
Pár szó a két alpolgármesterrõl! A tör-
vény szerint az alpolgármestereket a
képviselõ-testület saját megbízatásának
idejére választja! Idõközi polgármester
választás esetén, az új polgármesternek
nincs joga kiválasztani azt az alpolgár-
mestert, akivel együtt szeretne dolgozni,
örökli az eddigi alpolgármestereket!
Ismét azzal kell szembesülnünk, hogy
"rossz a törvény", de nekünk alkalmaz-
kodnunk kell hozzá!
Mindent összevetve, most három és fél
évig ebben a felállásban kell dolgoznunk,
közösen, Üllõ érdekében! 

Most azért éreztem szükségét a
megszólalásnak, hogy kifejezzem abbéli
reményemet, hogy minden képviselõtár-
sam a város érdekeit szem elõtt tartva fog
az eljövendõben dolgozni!
Mi azon leszünk!

Bácskai József
alpolgármester

E b z á r l a t

A hatósági állatorvos 2007. április 7-tõl
május 10-ig ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el.  Az ebzárlat tartama alatt:

– tartási helyén minden kutyát és macskát
elzárva, illetõleg a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek

– a zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellõzni lehet, ha azok onnét
ki nem szökhetnek

– kutyát tartási helyérõl csak pórázon
vezetve és szájkosárral szabad kivinni

– a város területérõl kutyát vagy macskát
csak hatósági állatorvos kedvezõ ered-
ményû vizsgálata után és engedélyével
szabad kivinni

– vadászebek, fegyveres erõk és
testületek ebei használatuk idejére mente-
sek a korlátozás alól,

– pásztor ebeket szájkosárral ellátva
szabad állatok õrzésére alkalmazni,

– a helyi polgármesteri hivatal köteles
ebzárlat idején szabadon talált kutya és
macska befogadása és állami kártalanítás
mellõzésével történõ leölése iránt
intézkedni.

Polgármesteri 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

Magyar Evangélikus 

Egyház 0035

Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyar Református Egyház 0066

Üllõi Templomért Alapítvány18703351-1-13

P L U S Z  2 9  M A G A Z I N 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
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Április 22-én, vasárnap 10-15 óráig
EGÉSZSÉGNAP lesz a Közösségi
Házban. Fogalmazzunk úgy, hogy az
egészségügy "reformja" nehéz
helyzetbe hozta a magyar vérellátást. 
Segítenünk kell, és van lehetõségünk
segíteni. Aki eljön, 4,5 dl vért ad,
estére 1 kg-mal könnyebb lesz (fogyó-
zók figyelem!), másnapra vagy elfele-
jti, vagy örök jó érzéssel gondol vissza:
"Megmentettem egy életet!!!"
Kérem, jöjjenek minél többen! Ez a
legfontosabb!

De, lesz más is. A fiam most jár gépjár-
mûvezetõi tanfolyamra "csinálja a
jogsit". Ilyenkor persze elsõsegé-
lynyújtásból is vizsgázni kell. Nekem
is kellett annak idején, önnek is, de én
most elõször néztem szembe a ténnyel:
mekkora felelõtlenség, hogy annak ide-
jén nem vettem eléggé komolyan. Meg
tudnám-e bocsátani magamnak, hogy
állok és nézek egy tragédiát, akár az
utcán, akár a családban, nem tudok
segíteni, mert nagyon könnyen elsa-
játítható, alapvetõ ismereteim hiányoz-
nak. Ön meg tudná bocsátani magá-
nak? Szóval: itt a lehetõség! Meg-
tanulhatjuk hogyan segíthetünk.

Sok más program is lesz. Komputeres
szem-, és hajvizsgálat, hallásvizsgálat,
vérnyomás, vércukorszint mérés, dia-
betológiai elõadás. Éljenek a lehetõséggel!
Még valami, mondok egy címet:
"Üzenet a fény mögül…"
Két órakor kezdõdik majd az elõadás.
A hölgy, aki bemutatja a verseit, VAK.
A barátai, akik zenészek, szintén.
Máshogy "látják" a világot, de õk lega-
lább látják. Legyünk mellettük mi is.

A vizsgálatok, a rendezvények ingye-
nesek. Várjuk Önöket!  

Vámos Éva

L o m t a l a n í t á s

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy városunkban
2007. május 5-én lomtalanítást tartunk.
Kérjük, hogy a keletkezett lomot ( nem
háztartási hulladék, nem építési törme-
lék!) a kora reggeli órákban helyezzék ki
a házuk elé. Ez évben lehetõség nyílik ar-
ra, hogy a keletkezett zöld hulladékot,
zsákokba csomagolva, a lom mellé kirak-
va elszállítják. ( Felhívjuk a figyelmüket,
hogy a zöldhulladék alatt kizárólag a
kertbõl összegyûjtött falevél, avar, fû, gaz
stb. értendõ. )

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy
ugyanezen  a napon a  lakosság összefo-
gásával tervezzük a települést szegélyezõ
erdõk megtisztítását is, melynek részlete-
irõl a késõbbiekben tájékozatjuk Önöket.

Üllõ Város Önkormányzata

Üllõ Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete pályázatot ír ki a Város-
üzemeltetõ és Környezetvédelmi Kft.
ügyvezetõ igazgatói munkakör betöl-
tésére:

P á l y á z a t

Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete pályázatot hirdet a 100 %-
os önkormányzati tulajdonú Város-
üzemeltetési és Környezetvédelmi Kft.
ügyvezetõ igazgatói munkakör be-
töltésére. A kft. az alábbi négy üzletággal
került megalakításra: ingatlanhasz-
nosítási, városüzemeltetési, közétkezte-
tési és környezetvédelmi. Elõször a
Sportcsarnok mûködését biztosító ingat-
lanhasznosító üzletág, majd a városüze-
meltetési üzletág kezdi meg mûködését.
Középtávú fejlesztési elképzelések között
szerepel a környezetvédelmi és a
közétkeztetési üzletág beindítása. 

Elvárások:
• Felsõfokú mûszaki vagy közgazdasági

végzettség,
• Vezetõi, üzleti tapasztalat,
• Jó kommunikációs képesség,
• Dinamikus, kreatív gondolkodás,
• Jó szervezõ képesség,
• Felhasználói számítógép ismeret,
• Jogosítvány, saját gépkocsi,

• Nyereséges üzemeltetés,
• Mûködési koncepció leírása.

Amit kínálunk:
• Biztos munkahely
• Határozatlan idejû munkaszerzõdés 3

hónapos próbaidõ kikötésével
• Havi fix fizetés, próbaidõ alatt: bruttó

200.000 Ft
• Próbaidõ után bruttó: 280.000 Ft
• Évi egyszeri jutalék: a bevétel és a

kiadás közötti különbség 8%-a
• Utazási és telefon költségtérítés
• Étkezési utalvány
• Számla ellenében 50.000 Ft/év ruházati

költségtérítés 

Fõbb feladatok:
• Középvezetõk útján mûködtetni a Kft.

üzletágait,
• Kapcsolattartás a Hivatal vezetésével,

Képviselõ-testülettel, 
• Pályázatok figyelése, ezekre reagálás, 
• Új technológiák és módszerek felku-

tatása, 
• Kapcsolattartás a környezõ települések

hasonló szervezeteivel

A pályázat benyújtásának határideje:
2007. április 20.

A pályázat részei: 
• szakmai önéletrajz, 
• a végzettségeket igazoló bizonyít-

ványok másolatai,
• munkakör betöltésével kapcsolatos

elképzelések.
• korábbi munkahelyek és beosztások

megnevezése.

A pályázatot az alábbi címre kell, zárt
borítékban, elküldeni: 
Üllõ Város Önkormányzat, 2225 Üllõ,
Templom tér 3. 
A borítékra kérjük ráírni a "Város-
üzemeltetés" feliratot.
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Tisztelt  ül lõi  Lakosok!

Településünk területén 2006-ban végre-
hajtott fejlesztéseket röviden az alábbiak-
ban foglalom össze.

1. Elkészült az Ócsai út 8 sz. alatti régi in-
gatlan teljes körû felújítása és bõvítése.
A felújítással lehetõvé vált, hogy a regio-
nális szolgáltatásokat is végzõ Humán
Szolgáltató Központ végleges és a súlyá-
nak megfelelõ szintû épületbe költözzön.
Bekerülési összeg: br. 39. 257. 590.- Ft

2. Elkészült az Általános Iskola felújítá-
sa, korszerûsítése, valamint a Templom
téri Óvoda felújítása, tetõtér beépítése.
Bekerülési összeg: br. 52. 396. 747.- Ft
(ebbõl állami támogatás: 26. 000. 000.- Ft)

3. Felújításra került a Közösségi Ház tetõ
szerkezete.
Bekerülési összeg: bruttó 4. 550. 303.- Ft

4. Megtörtént az 550 fm hosszú 106-os
vízelvezetõ csatorna teljes körû felújítá-
sa, a Gyöngyvirág-téri szakasz mélyárká-
nak befedése.
Bekerülési összeg: br. 25. 590. 656.- Ft
(ebbõl a Csatorna Társulat által átadott
összeg: 10. 000. 000.- Ft)

5. Elkészült a Széchenyi út, Malom utca
és a Kistemetõ utca burkolatának felújítá-
sa, aszfaltozása kb. 2500 fm hosszban,
10. 000 m2-es felületen.
Bekerülési összeg: br. 38. 938. 560.- Ft
(ebbõl állami támogatás: 15. 000. 000.- Ft)

6. Megtörtént a Gyömrõi út 1865 fm
hosszú acélcsöves ivóvíz vezetékének
felújítása. Ezzel várhatóan jelentõs mér-
tékben csökken a csõtörések száma.
A Gazdák erdeje utcában 329 fm hossz-
ban építettük ki az ivóvíz vezetékét.
Bekerülési összeg: br. 26. 590. 656.- Ft
(ebbõl a Csat. Társulat által átadott ösz-
szeg: 23. 931. 000.- Ft)

7. Megtörtént a szennyvíz kapacitás 50%-
os bõvítése
Bekerülési összeg: br. 17.000.000 Ft.
(ebbõl a Csatorna Társulat által átadott
összeg 14.200.000 Ft)

8. Elkészült a Vasvári Pál utca burkolatá-
nak felújítása és a Takarék Szövetkezet
elõtti parkoló megépítése. Három helyen
került sor gyalogátkelõ megépítésére. Az
Állomás utcai óvodánál, a Katolikus te-

metõnél és a Kossuth L. u. végénél
Bekerülési összeg br. 14.878.704 Ft.

9. 1200 fm hosszú járda felújítására ke-
rült sor aszfalt, viakolor és járda lapok
felhasználásával. A lakosság bevonásával
1250 fm járda épült, ahol az anyagot
biztosítottuk a beton járdák építéséhez.
Beszerzési összeg: br. 33.000.000 Ft.

10. Kisebb beruházások:
– Katolikus temetõ bõvítésének  parcellá-

zási terve, terület rendezés (hátra van
még a kerítés építés és a közmûvek ki-
építése.) 3 mill. Ft értékben.

– játszótér létesítéséhez játékok vásárlása
(2 mill. Ft.)

– Parkosítások, fák ültetése (3 mill Ft)
– Bölcsõde felújítása   (1,5 mill. Ft)
– Zeneiskola és a Kisfaludy téri óvoda

tervei  (10 mill. Ft)
– Városközpont rendezési tervének elké-

szítése (2 mill. Ft )
– Sportcsarnok építésével kapcsolatos

járulékos munkák (20 mill. Ft)
– Árvácska utca - Akácfa utca közötti

terület vízelvezetésére, kiviteli terv
elkészítésére (0, 3 mill. Ft)

– Gyár utcai belvíz- csapadékvíz el-
vezetésére tanulmány terv készítése 
(0, 3 mill. Ft)

A fentiekbõl kiderül, hogy 2006-ban az
Önkormányzat (Képviselõ Testület)
összesen: 294. 303. 000.- Ft - értékben
valósított meg fejlesztéseket. A pénzügyi
fedezet három forrásból adódott.

1. Üllõ Önkormányzat költségvetésébõl:
204. 572. 000.- Ft
2. Állami támogatásból:
41. 000. 000.- Ft
3. Csatorna Társulattól átvett források:    
48. 731. 000.- Ft

Tisztelt üllõi Lakosok!

Szeretném Önöknek megköszönni azt a
támogatást, melyet 2006-ban a be-
ruházási, fejlesztési feladatok meg-
valósításában nyújtottak.

EGYÜTTMÜKÖDÉS ÜLLÕÉRT
EGYESÜLET nevében

Zubor György
Képviselõ

S P O R T

Elkezdõdött a 
megyei bajnokság

A másodosztályban szereplõ futballcsa-
patunknál történtekrõl, Juhász János
gazdasági vezetõ számolt be lapunknak.

Az alapozást idõben elkezdtük, bár elég
nehezen indult be a társaság.
Úgy tûnt sikerült a csapat élére, egy a
szakmában elfogadott edzõt találni Gidl
Zoltán személyében, azonban családi
okok miatt sajnos, csak néhány edzésen
tudott együtt dolgozni a csapattal. Vissza-
lépésével a régi rend szerint folytatódik a
munka, Roik István játékos-edzõ veze-
tésével. A dabasi teremtornán vett rajt
ugyan nem sikerült, de a nagypályás
edzõmérkõzéseken már sok pozitívumot
lehetett felfedezni. A Monor elleni, ide-
genbeli 4:4 után, hazai pályán 5:2-re
gyõztük le Nagykáta együttesét, Bugyiról
pedig kétszer is gyõztesként térhettünk
haza. Ezeken a meccseken nem az ered-
mény, hanem a csapaton belüli posztok
megtalálása volt a legfontosabb.

Azóta túl vagyunk a bajnoki rajton. A
szomszédvár, Péteri elleni rangadón az
idény eleji forma igencsak érzõdött a
játékon, de a 3:0-s gyõzelemmel biztosan
gyûjtöttük be a három pontot. A mér-
kõzés utáni beszélgetésen egyértelmû
volt a vélemény, hogy játékban és tak-
tikailag is van még bõven tennivaló.
Mindez megmutatkozott az itthoni 4:2-es
vereséggel zárult Pilis elleni találkozón
is, ahol szétesõen, enerváltan játszott a
gárda és kicsit talán alá is becsülte ellen-
felét. Gratulálunk a pilisieknek, igen
értékes pontokat sikerült elcsenniük
tõlünk.

Az elkövetkezõ idõben fejben és játék-
ban is össze kel szednünk magunkat
ahhoz, hogy a bajnokság megnyerése
továbbra is elérhetõ cél maradjon. Ha
mindez sikerül sok örömünk lesz még.

A csapatnak és a vezetõknek egyaránt
erõt, egészséget és sok sikert kívánunk!

Fehér András 
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A város 2007. évi költségvetési rendeletét
a képviselõ-testület február 15-i ülésén fo-
gadta el.
A vonatkozó jogszabályoknak eleget téve,
a rendelettervezetet megvitatta az önkor-
mányzat összes bizottsága, véleményezték
az intézmények vezetõi és az önkormány-
zat választott könyvvizsgálója.
A költségvetés megalkotását éjfélig tartó
bizottsági ülés elõzte meg, ennek ellenére
a testületi ülésen is fogadtak el a döntésho-
zók lényeges módosításokat.

A döntés azért volt igen nehéz, mert, mint
az egész országban, így Üllõn is, a bevéte-
lek jelentõsen csökkennek az állami támo-
gatás és az adóbevételek terén is (63 millió
Ft-tal).
Az adóbevételek közül az iparûzési adóbe-
vétel tovább csökken (már tavaly is, év vé-
géig a tervezettnél 40 millió Ft-tal keve-
sebb folyt be), a vállalkozások alacso-
nyabb adóalapja miatt. 

A város üzemeltetéséhez, az intézmények
mûködtetéséhez szükséges kiadások, a
múlt évit meghaladó arányban nõnek. A
kiadások növekedését fõleg az energiaárak
emelkedése (és várható további emelése),
a karbantartási és egyéb költségek növeke-
dése okozza, hiszen a köztisztviselõi és a
közalkalmazotti béreket "befagyasztották",
tehát nem emelkedhetnek.
Ez a helyzet - a bevételek csökkenése, a ki-
adások növekedése - gyakorlatilag behatá-
rolta a bizottságok és a testület mozgáste-
rét. Lehetetlen megvalósítani ez évben a
koncepció készítésekor tervezett elképze-
léseket vagy annak akár egy részét is.

A képviselõ-testületnek e helyzetben a leg-
fontosabb célkitûzései:
• Az önkormányzati feladatok és közte az
intézmények takarékos, hatékony, bizton-
ságos mûködtetéséhez a fedezet megte-
remtése
• A pénzügyi egyensúly biztosítása az év
folyamán, azaz a befolyó bevételekhez
igazodó kiadások
• A Sportcsarnok befejezése, az üzembe
helyezéséhez szükséges feltételek biztosí-
tása

A 2007. évi költségvetés összes tervezett
bevétele: 1.749.170 eFt.
Mire kell jutnia ebbõl a pénzbõl?

1. A 2006. évrõl áthúzódó kötelezettsé-
gek teljesítésére (130 millió Ft) 
• A 2006. évben elkészült beruházások

azon részénél (Templom téri óvoda bõvíté-
se, felújítások az iskolában, utak felújítá-
sa), amelyekre pályázatot nyert az önkor-
mányzat  (összesen 41 millió Ft-ot, de 3
évre elosztva) meg kellett elõlegezni a tel-
jes összeget, melybõl 25 millió Ft kifizeté-
se ez évre maradt.
• Néhány számla kifizetése pl. a  106-os
csatorna felújításának számlái, étkeztetés
stb.  is ez évre húzódott át pénzhiány miatt
(15 millió Ft).
• Az iparûzési adóbevétel év végére sem
érte el a várt összeget, ezért decemberben
szükségessé vált 40 millió Ft folyószámla-
hitelt és 30 millió Ft bérhitelt felvennie az
önkormányzatnak a számlák fizetéséhez,
az intézmények mûködtetéséhez. (A 2006.
évi költségvetésben tervezve volt 80 millió
hitel felvétele, melyre év közben azonban
nem volt szükség.)
• A Csatornatársulatnak is tartozott év vé-
gén az önkormányzat 20 millió Ft-tal

2. A folyamatban levõ beruházások foly-
tatására: 
A Sportcsarnok 2007. évben kerül átadás-
ra. Az odavezetõ út, víz, csatorna, telefon-
vonal, közvilágítás kiépítése, az önkor-
mányzat feladata. További költség a mini-
málison felüli berendezés beszerzése, ri-
asztórendszer építése, hangosítás az öltö-
zõkben is (nemcsak a pályán), stb. ez mint-
egy 45 millió Ft-ot tesz ki. Az új Sportpá-
lyával kapcsolatos önkormányzati költsé-
gek valószínûleg áthúzódnak a 2008. évre.

3. Az ez évi önkormányzati feladatok el-
végzésére: 
• Intézmények mûködtetésére. (A mûköd-
tetési feladatok nem csökkennek ez évben,
bár az iskolai tanulólétszám alacsonyabb a
korábbi évekénél, de az óvodai és bölcsõ-
dei gyermeklétszám nõ. A Zeneiskola ta-
nuló létszáma stabil). 
• A költségeket növeli, hogy a jogszabály
szerint 10.000 lakos feletti településen 13
képviselõ helyett 17-et kell választani
• A helyi egyesületek, szervezetek, klu-
bok, egyházak támogatására, hiszen az ön-
kormányzat a jelenlegi gazdasági körülmé-
nyei között is támogatja e szervezeteket,
mégpedig a tavalyinál összességében na-
gyobb összeggel. Hozzájárul továbbá a he-
lyi közlekedés üzemeltetésének költségei-
hez, az iskolás és óvodás gyermekek napi
2 dl tejjel való ingyenes ellátásához (isko-
latej), továbbra is ingyen biztosítja  az elsõ
osztályosok részére a tankönyveket. 
• Az Üllõi Hírmondó megjelentetésére,

amely ez évben már 11 alkalommal jelenik
majd meg és jut el ingyen a lakossághoz.
• A folyamatos orvosi ügyeletet költségei-
nek finanszírozására, amely közel 8 millió
Ft-ot jelent évente.
• A Közösségi Ház mûködésének támoga-
tására, ahol helyet kapnak a kulturális ren-
dezvények, a civil szervezetek, a véradás
(évi 9 millió Ft). 

4. 2007. évi fejlesztésekre
Ennek keretében a Sportcsarnokkal kap-
csolatos beruházások, eszközbeszerzések
és mûködtetésének költségei élveznek pri-
oritást, illetve kiemelten fontos feladatnak
tekinti az önkormányzat a városban a csa-
padékelvezetéssel kapcsolatos legégetõbb
problémák megoldását. Tekintettel azon-
ban arra, hogy az elsõ három pont költsé-
gei szinte kimerítik a bevételeket, e felada-
tok megvalósításához további forrásokra
van szükség, így a képviselõ-testület 35
millió Ft fejlesztési hitel felvételérõl dön-
tött.
Ezen túlmenõen az évközi pénzügyi
egyensúly megteremtéséhez a folyószám-
la-hitel keretet 120 millió Ft-ra kellett
megemelni (2006. évben 40 millió Ft volt
a keret).

5. Tartalékok képzésére
• Az önkormányzat általános tartaléka ad
fedezetet az év közben felmerülõ feladatok
költségeire. Ez évben ez a 38 millió Ft-os
összeg tartalmazza a beadandó pályázatok
(útfelújítások, mûfüves futballpálya stb.).
önrészét is (nagysága az elnyert pályáza-
tok számától és összegtõl függ).
• A céltartalékon belül elkülönített 16 mil-
lió Ft-ot a testület, az intézmények bizton-
ságos mûködése érdekében, gondolva az
energiaköltségek növekedése miatti esetle-
ges évközi többletigényre. 
A 2007. év tehát szûkös esztendõ lesz. (Ez
az önkormányzatiság 17 éve alatt már
többször elõfordult.) Bízzunk abban, hogy
az ország gazdaságának fellendülése, a vá-
ros körüli ipari parkok kialakulása és be-
épülése következtében több építmény és
iparûzési adóbevételhez jut városunk a
2008. évtõl kezdve.

Vargáné Harmath Ágnes
pénzügyi irodavezetõ
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Jogcím 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006 változás %
Bevételek:
Állami támogatás összesen
• Átengedett személyi jövedelem adó
• Normatív állami támogatás
• Egészségügy támogatása 

587

564
174
376
14

96,1

Adóbevételek
• Iparûzési adó
• Gépjármûadó
• Építményadó

580

540
360
90
90

93,1

Kiadások:
Intézmények kiadásainak önkormányzati 
támogatás része 
(a tartalékba helyezett 16 M Ft nélkül)

660 683 103.5

Hivatal által ellátott feladatok költsége 468 469 100,2

Szociális segélyek, támogatások 60 62 103,3

Civil szervezetek, egyházak támogatása 9 13,5 150
Új fejlesztésre jutó összeg 240 35 14,6
Általános tartalék 28 38 135,7
Fajlagos költségek:
Egy általános iskolásra jutó költség 365 eFt 374 eFt 102,5

Egy óvodásra jutó költség 432 eFt 453 eFt 104,9

Egy bölcsõdei gondozottra jutó költség 675 eFt 703 eFt 104,1

Egy zeneiskolás tanulóra jutó költség 221 eFt 236 eFt 106,8
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Néhány összehasonlító adat a 2006. évi és a 2007. évi tervbõl:

A helyi egyházak, a civil szervezetek, alapítványok, és a helyi 
autóbuszt közlekedtetõ vállalat támogatásának adatai:

Millió Ft

Szervezet neve
2007. évi  támogatás

eFt-ban

Üllõi Temetõk Szépítéséért Alapítvány 200

Üllõ Közrendjéért Közalapítvány 600

Polgárõrség 950

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1500

Sportegyesület 4000

Diáksport Egyesület 2563

Ipartestület 150

Katolikus Egyház (a templom felújításához) 1000

Katolikus Baráti Kör 50

Református Egyház (a templom felújításhoz ) 600

Nagycsaládosok Egyesülete 700

Vöröskereszt 150

Mecénás Mûvészeti Klub 300

Nyugdíjasok (3 klub) 450

Ruhaipari Természetjáró Egyesület 100

Aranyi Állatotthon Alapítvány 170

Helyi Közlekedési Kft. 5000

Összesen: 18483

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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V á l t o z á s o k  a  
s z o c i á l i s  e l l á t á s b a n

Az önkormányzat rendeletet alkotott az
adósságkezelési szolgáltatásról.
A lényegét tekintve ez a szociálisan rászo-
rult személyeknek nyújtott, lakhatást segí-
tõ ellátás. Az a személy jogosult rá, akinek
-egyéb feltételek mellett- a közüzemi díj-
tartozása meghaladja az 50 000 Ft-ot és
akinek a szolgáltatók valamelyike felé
fennálló tartozása legalább  hat havi, ill.
akinek a közüzemi díjtartozása miatt a
szolgáltatást kikapcsolták. 
Az adósságkezelési szolgáltatás két pillé-
ren nyugvó ellátás. Annyiban több, mint a
lakásfenntartási támogatás, hogy a pénzbe-
li támogatás mellett magában foglalja a ta-
nácsadást is. Ezen ellátás biztosításának
feltétele, hogy a támogatott az önkormány-
zat által nyújtott adósságcsökkentési támo-
gatás és az adósság különbözetének megfi-
zetését vállalja, és vegyen részt az adós-
ságkezelési tanácsadáson. 
Aki jogosultként adósságkezelési szolgál-
tatásban részesül ezen az alapon jogosult
lakásfenntartási támogatásra is. 
Az adósságkezelési szolgáltatás bevezeté-
sét indokolja, hogy az emelkedõ energia-
árak kifizetése egyre nagyobb terhet ró a
lakosságra, így a már 1993 óta létezõ la-
kásfenntartási támogatás mellett szükséges
egy mentális, az emberek felelõsségérzetét
is erõsítõ személyes támogatás. Ebben a
formában az igénylõk nem "csak" kapnak
valamit, nem fizeti ki helyettük az önkor-
mányzat a díjhátralékukat. Csak akkor ré-
szesülhetnek támogatásban, ha maguk is
melléteszik az anyagi erõiket, a szándéku-
kat és elfogadják a szakemberek támogató
segítségét. 
A Humán Szolgáltató Központ is felké-
szült a feladatra, képzett adósságkezelési
tanácsadóval ill. családgondozói révén se-
gíti a bajba jutottakat.

Megváltozott a szociális étkeztetés vala-
mint a házi segítségnyújtás térítési díjaira
vonatkozó szabályozás is.
Az új igénylõknél térítési díjként legfel-
jebb az ellátás önköltsége és az állami nor-
matíva közötti különbség határozható meg.
A szociálisan nem rászorulók esetében a
térítési díjat a fenntartó szabadon határoz-
hatja meg. 
Ehhez önkormányzati rendeletben kell
meghatározni a szociális rászorultság ét-
keztetés esetében alkalmazandó kritériu-

mait. (A házi segítségnyújtás esetében a
szociális törvény adja meg a jogosultsági
feltételt.) A már korábbi idõponttól ellátot-
tak esetében a jogosultságot 2007. év fo-
lyamán felül kell vizsgálni és a továbbiak-
ban az új jogszabályi rendelkezés szerinti
térítési díjat lehet megállapítani. 
Szakmai egyeztetést követõen az elfoga-
dott önkormányzati rendelet szerint szoci-
álisan rászorultnak tekintendõ az 
– az 50 év alatti személy, akinek családjá-

ban az egy fõre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 120 %-át,

– aki egyedülélõ, tartós beteg vagy súlyos
fogyatékos és az  egy fõre jutó jövedel-
me nem  haladja meg  az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át,

– az 50 év feletti személy
akinek családjában az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150 %-át,

– aki egyedülélõ, tartós beteg vagy súlyos
fogyatékos és az  egy fõre jutó jövedel-
me nem  haladja meg  az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.

Az ellátásokkal kapcsolatos bõvebb infor-
mációval a Polgármesteri Hivatalban és a
Humán Szolgáltató Központban állunk
rendelkezésükre.

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

G é p j á r m û a d ó

Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármû tulajdo-
nosokat, hogy a késedelmes adatszolgálta-
tás miatt csak késve tudta adócsoportunk
postázni a gépjármûadó határozatokat. A
fizetési határidõ természetesen ennek meg-
felelõen nem március 15-e, hanem minden
esetben a határozat kézhezvételét követõ
30. nap. 
Azon tulajdonosok, akik gépjármûvének
teljesítményadatát nem tartalmazza a ható-
sági nyilvántartás még nem kapták meg az
adó kivetésérõl szóló határozatot. A jármû-
nyilvántartásból késõbbi idõpontban, pót-
lólag megkapott adatállomány alapján fog-
juk kiküldeni. A fizetési határidõ itt is a
kézhezvételt követõ 30. nap. 

Polgármesteri Hivatal
adócsoport

H Á Z U N K  T Á J A

A május 1. ,  keddi  szemétszál l í tás  idõpont ja :
ápr i l is  28. ,  szombat

R á g c s á l ó i r t á s

A rágcsálók túlzott elszaporodása miatt
az önkormányzat költségvetésének elké-
szítése során   úgy döntött, hogy ebben
az évben is részt vállal patkányirtásban
és arra fedezetet biztosít.
A NéDu Kkt. szakemberei 2007. április
14-én és 15-én majd azt követõen 2007.
május 5-én és 6-án  végzik a gócszerû
patkányirtást településünkön. Mivel
évek óta tevékenykednek nálunk az ön-
kormányzat megbízásából, jól ismerik a
területet. Azokon az ingatlanokon fog-
nak patkányirtást végezni, ahol már ko-
rábban is voltak problémák, ahol hivata-
los tudomásunk van a rágcsálók elszapo-
rodásáról és hatósági eljárást folytattunk
ezzel kapcsolatban illetve amelyeket be-
jelentettek az önkormányzathoz. A szak-
emberek a helyszínen minden esetben
megvizsgálják a nyomokat és döntenek a
patkányirtó szer kihelyezésének szüksé-
gességérõl. 
Felhívjuk azonban a figyelmet arra,
hogy önkormányzat szûkös költségveté-
se nem teszi lehetõvé a teljes terület irtá-
sát, csupán segítséget biztosít a lakosok
számára a már kezelhetetlen problémák
orvoslásában szakemberek bevonásával.
A köztisztaságról szóló önkormányzati
rendelet értelmében minden ingatlantu-
lajdonos kötelessége ingatlanát rendben,
tisztán tartani, a szemetet elszállíttatni, a
rágcsálóirtásról gondoskodni. Aki ezen
kötelezettségeit megszegi szabálysértést
követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
sággal sújtható.
Az önkormányzat ebben az évben ki-
emelt feladatként kezeli a köztisztaság-
gal kapcsolatos teendõket. Ellenõrzése-
ket fogunk végezni, és ha szükséges ha-
tósági eljárások lefolytatásával  teszünk
lépéseket a rendezett és tiszta környezet
megteremtése érdekében. Hiszen a pat-
kányirtás önmagában kevés, csupán tûz-
oltás. Ha a körülmények, a gócokat je-
lentõ ingatlanok elhanyagolt, szemetes
állapota nem változik, úgy a rágcsálók
folyamatosan megtelepszenek, kiirtásuk
lehetetlen.

Kérjük segítõ együttmûködésüket! 

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
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H I T É L E T

Farsangtól böjtig vidám családi délutánt
tartottunk gyülekezetünkben. Közös
énekléssel kezdõdött a délutáni együttlé-
tünk. Az ünnepek jelentõségérõl való be-
szélgetést a farsangról és böjtrõl szóló
gondolatok megfogalmazásával folytat-
tuk. A jelmezesek bemutatkozása már ko-
moly fejtörést okozott a négytagú zsûri-
nek. Nem is beszélve arról, amikor szem-
besültek a szülõk gyermekek ötletgazda-
ságával, amelyek a szendvicskészítések
idején is megmutatkoztak. Míg fejüket
törték, s számolgattak, a vidámság a gyü-
lekezeti teremben tovább folytatódott a
fánkevõ versennyel.  Komoly fogadal-
mak is születtek. Egy kis papírra minden-
ki felírhatta, mire vigyáz a böjt idején,
amit egy kehelyben helyeztek el. A cédu-
lákat húsvét elõtti húsvétváró csendes na-
punkon vesszük elõ, s mindenki végig
gondolhatja, mennyire vette komolyan a
feladatot, és mit sikerült megvalósítania
ígéreteibõl. Mindenkit szeretettel hívtunk
és vártunk virágvasárnap (április 1.) de.
10 órára a református templomba ige kö-
rüli elcsendesedésre, délután 3 órára pe-
dig a Gyülekezeti Terembe (Kossuth 1)
Virágvasárnaptól Húsvétig címû családi
délutánunkra. Tudjuk ünnepelni jó, így
igei vezérfonalunk továbbra is él: "Taná-
csot tarta pedig az egész gyülekezet, hogy
még hét napig szentelne ünnepet..."
2Krón 30,23.  Jöjjenek, gyertek, s ünne-
peljünk együtt!

A januári ökumenikus imahét után ismét
az egész világon imanapra hívogattak
bennünket március elsõ péntekjére. Így
mi is március másodikán Együtt-Isten sá-
tora alatt címen ökumenikus imaestet tar-
tottunk a református templomban. Az
imanap anyagát paraguayi asszonyok ál-
lították össze. Néhány gondolat az imana-
pi mozgalom történetérõl
"Amikor az imanapi "mozgalom" elin-
dult, 1887-et írtak. Az Amerikai Presbite-
riánus Egyház lelkipásztorai kezdtek ag-
gódni az egyház jövõjét illetõen… A
presbiteriánus egyház asszonyai tették
közzé a felhívást, hogy imádkozzanak a
hazai misszió ügyéért. 1920-ban lett az
imanap dátuma március elsõ péntekje.
1945-ben a megbékélés jegyében egyre
több nemzeti bizottság alakult, 1961-ben
a 75. évforduló alkalmával már 5 földré-

szen 37 imádkozó testvéri közösséget
tarthattak számon. Napjainkban több
mint 170 országban van szervezett ima-
napi elõkészület számtalan felekezet
részvételével." Nõi imanapként tartják
számon ezt az ökumenikus mozgalmat,
mert valóban az asszonyok kapcsolódtak
be a legtöbb országban, s kezdtek egymá-
sért imádkozni. De ez nem jelenti azt,
hogy csak az asszonyok imádkozhatnak. 
Mi is közösen olvastuk fel azokat az
imádságokat melyeket megfogalmaztak,
Isten igéjére figyeltünk, együtt énekel-
tünk, s hallgathatunk paraguay-i zenét.
Már most gondolhatunk a következõ év
március elsõ péntekjére, ahová akkor sem
csak az asszonyokat hívjuk az imádko-
zásra, hanem a férfiakat is, kicsinyeket és
nagyokat, aggokat és fiatalokat! Könyö-
rögjünk Istenünkhöz, amíg még nem ké-
sõ! A 2008-as év imaanyagát a guayanai
asszonyok állítják össze.

Dr. Kun Mária

Ü l l õ i  K a t o l i k u s  B a r á t i  
é s  I f j ú s á g i  K ö r

Az üllõi katolikus egyházközség sokszí-
nû életét ismertetõ sorozatunkban most
az Üllõi Katolikus Baráti és Ifjúsági Kört
mutatjuk be.
Közösségünk 1993-ban alakult azzal a
céllal, hogy összefogja a templomba járó
és az erre nyitott fiatalokat. Közel har-
minc tagja között 14-15 éves gimnazis-
ták, egyetemisták és 30 éves családos em-
berek is találhatók.
Péntekenként hittanórák keretében talál-
koznak a kör tagjai, melyeken amellett,
hogy mélyítjük hittani ismereteinket, szá-
mos a mindennapi életben felmerülõ
problémára keresünk és találunk választ. 
A Kör mûködése nem merül ki abban,
hogy minden héten részt veszünk a szent-
misén és a hittanórán. Számos olyan
programot szervezünk, ahol együtt lehe-
tünk és ahol hasznosan tölthetjük szabad-
idõnket, például kerékpártúrákat, kirán-
dulásokat. 
Hagyományos nyári program a testi-lelki
megújulást szolgáló diósjenõi lelkigya-
korlat, ahol a délelõttök elmélkedésekkel,
a délutánok pedig túrázással, focizással
és strandolással telnek. Két éve nyáron

Lengyelország déli részén töltöttünk el
egy hetet. Megnéztük Krakkó, Tarnó és
Krosznó nevezetességeit, és meggyõzõd-
hettünk arról, hogy a lengyel emberek
számára napjainkig nagyon fontos katoli-
kus vallásuk, csakúgy, mint a hagyomá-
nyos lengyel-magyar barátság. Tavaly
nyáron ellátogattunk Székesfehérvárra,
ahol a város kulturális értékeinek megis-
merése mellett jutott idõ egy kis kikap-
csolódásra is, de táboroztunk Esztergom-
ban is és túráztunk a Rám-szakadékban.
Közösségünk tagjai minden nyáron tábort
szerveznek az általános iskolás hittano-
sok számára Tiszakécskére vagy Diós-
jenõre.

Bekapcsolódtunk a Katolikus Egyház
területi és országos szervezeteibe. Több-
ször részt vettünk a Dél-Dunamenti Ré-
gió ifjúsági találkozóin, sõt Üllõ is helyt
adott már ilyen találkozónak. Ezeken
majd száz fiatal vett részt a környékbeli
falvakból, városokból. 
Nagy kihívást jelentett a 2001-es Taizé-i
találkozó helyi programjainak megszer-
vezése, melyre Spanyolországból, Auszt-
riából, Németországból és Európa szá-
mos más országából érkeztek fiatalok. A
találkozóval járó feladatok elvégzésében
nagyon sokat segítettek református bará-
taink, akikkel közös összejövetelt is tar-
tottunk.

Közösségünk tagjai rendszeresen köz-
remûködnek az egyházi ünnepeken és a
városi rendezvényeken. A virágvasárnapi
és a nagypénteki passióéneklés immár
hagyománnyá vált. Karácsonykor ünnepi
mûsorral készülünk, a kisiskolásoknak
pedig rendszerint pásztorjátékot tanítunk
be. Minden évben a latin nyelvû szentmi-
séken gregorián énekeket és latin nyelvû
kórusmûveket énekelünk.

Többször közremûködtünk a Harmó-
nia Zeneiskola által rendezett hangverse-
nyek mûsorában és a Vargha Gyula Vá-
rosi Könyvtár által rendezett kiállítások
megnyitóin.

Az Üllõi Katolikus Baráti és Ifjúsági
Kör tagjai a közösség alkalmaira szeretet-
tel várnak minden érdeklõdõ fiatalt.

Farkas Vajk

Adójának 1%-át  vár ja  és köszöni  az
Ü l l õ i  Te m p l o m é r t  A l a p í t v á n y
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Üllõ Város Önkormányzata köszönetét
fejezi ki a városi ünnepség résztvevõinek!
Külön megköszönjük az Árpád fejedelem
Általános Iskola tanulóinak színvonalas
mûsorát!

Alább olvashatják a Polgármester Asz-
szony ünnepi beszédét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Ünneplõ Közönség!

Fellobogózott falvak városok, ország-
szerte és határainkon túl és talán ez a szép
napsütés is azt jelzik számunkra, hogy
egy nemzet emlékezik hõseire, emlékezik
dicsõ múltjára. Talán ez a nap az minden
évben 1848 óta, amikor az emberek
együtt, egy akaratként nyilvánítják ki
tiszteletüket azoknak, akik kezükbe vet-
ték nemzetünk sorsát.

Ez a nap az, amikor emlékezünk és em-
lékeztetünk.
1848-ban a "népek tavaszának" forradal-
mi eseményei elérték határainkat is. Szü-
letõben volt egy új Európa. 

Egy új Európa, ahol nem voltak elõjo-
gok, ahol minden felnõtt embernek joga
volt dönteni saját sorsa felett. Ebbe az
Európába kívántak tartozni március lel-
kes forradalmárai, akik mögé egy ember-
ként sorakozott fel az "istenadta nép". 
Az akkori élethez is elengedhetetlenül
hozzátartozott a szabadság vágya. A
nemzet minden tagja abban volt érdekelt,
hogy a feudalizmus idejétmúlt államrend-
jét megdöntse. A koronás fõk pedig ret-
tegtek attól az elkötelezettségtõl, hevület-
tõl, melyet népünk is magáénak vallott.

"Március 15.! Ezen a napon virradt fel a
magyar szabadság napja. Ezen a napon
rázta le a magyar nép az abszolutizmus
jármát, ezen a napon törte ketté azokat a
bilincseket, melyek megkötve tartották a
magyar nemzet akaratát." 
Ilyen egyszerû március 15-e üzenete!
A szabadság felelõssége: valóra kell vál-

tanunk mindazt, ami a szabadságból kö-
vetkezik. Ki kell teljesítenünk az életün-
ket. A szabadság csak lehetõség: magunk
éljük az életünket.
Minden lehetõség csak annyit ér, ameny-
nyit valóra tudunk váltani belõle.
Március 15-ét Vajda János költõnk "Petõ-
fi napjának" nevezte. Petõfi tevékeny ré-
szese, kezdeményezõje volt a forradalmi
eseményeknek. Ma rá is emlékezünk. 

Tisztelt Ünneplõk! Kedves Barátaim!

Az 1848-as szabadságharc ünnepére ké-
szülõdve óhatatlanul elõkerülnek jelképe-
ink: a kard, a nemzetiszínû zászló, a nem-
zetõri karszalag, a kokárda.
A kokárda, melyet a francia forradalom-
ban használtak elõször. A márciusi ifjak
tõlük vették át. 
Íme, ez az egyetlen jelkép is milyen sok
tartalommal bír. Magában hordozza a ha-
zaszeretet, a haladást, a szellemiséget, a
szabadságot, az együvé tartozást.     És,
jelentett elkötelezettséget is!
Március 15-e évrõl évre nagy kérdést ad
elénk, a szabadság nagy kérdését. Mi is
lenne a szabadság? Figyelünk rá? Fontos-
nak tartjuk? Megbecsüljük? Vajon boldo-
gít-e minket a szabadság, vagy csak
"mint a gyémánt a bérczek kebelében"-
ahogy a legnagyobb magyar, gróf Szé-
chenyi István mondotta- elõlünk mélyen
rejtve van?
A szabadságot azonban kezdettõl fogva

veszély fenyegette. Rövidesen kiderült,

hogy a halálos veszély. A nemzet egy
emberként állt talpra ebben a veszélyben,
és vállalta a harcot szabadságáért.
"A márciusi ifjak nemzedékébõl hányan

adták oda fiatal életüket! Elég, ha a Se-
gesvárnál eltûnt Petõfire és az Érchegy-
ségben elesett Vasvárira gondolunk.
Vagy gróf Batthyány Lajosra, Magyaror-
szág elsõ mártír miniszterelnökére, aki
mindvégig a béke útját járta. Vagy az ara-
di vértanúkra, a kitûnõ honvédtáborno-
kokra, akik Európa legjobb hadseregét
szalasztották meg.

Tisztelt polgártársaim!

Magam is igyekszem útravalónak tekin-
teni március 15-e üzenetét, megszívlelni
azt a fajta tisztes alázatot, amit annak ide-
jén a nép szolgálatába állítottak nagyja-
ink.
Jókai Mór tudósítása az eseményekrõl
így hangzott: "Tartsátok tiszteletben e na-
pot, melyen a nép szava elõször megszó-
lalt. Március 15. az, írjátok fel szívetek-
be, és el ne felejtsétek. A magyar nemzet
szabadsága e naptól kezdõdik."

Most miután megálltunk egy pillanatra,
és emlékeztünk, engedjék meg, hogy az
Önkormányzat és a magam nevében is
városunk minden polgárának, nemzetünk
valamennyi tagjának vidám családi
együttlétet, békét és méltóságteljes ün-
neplést kívánjak!

Kissné Szabó Katalin 
polgármester

M Á R C I U S  1 5 .

Fotók: Bodrogközi Szilárd

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
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Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1.
Tel: 29/320-054, Fax: 29/320/053
ulloaltisk@monornet.hu
OM: 032513

Elsõ osztályosok beíratása

A 2007/2008-as tanévben tanköteles I. osztályos tanulók beíratása.

2007. április 2-án (hétfõ) 13.00 -17.00 
április 3-án (kedd)   8.00- 12.00

2007. március 28-án szerdán 1700 - órától  szülõi értekezlet a leendõ elsõs
gyermekek szülei részére.

Tisztelt Szülõk!

Köszönjük Önöknek, hogy gyermeküket Üllõ Város Árpád Fejedelem
Általános Iskolájába íratják be.
Örömmel tájékoztatom a Kedves Szülõket, hogy az elmúlt évek gyakorlata
szerint a 2007/2008-as tanévben is megkapják a leendõ elsõ osztályosok az
ingyenes tankönyveket.
Az intézmény minden tanulója kérheti a 2 dl ingyen iskolatejet.
Köszönjük a Képviselõ-testület hozzájárulását, mellyel a szülõk terheit eny-
hítik.
A tanévhez, a munkához sok sikert, jó egészséget és együttmûködést kívánok
az intézmény nevelõtestülete és tanulóifjúsága nevében:

Üllõ, 2007. március 29.

Hamikus Ferencné
igazgató

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy a szülõi munkaközösség kezdemé-
nyezésére az iskolában elindult a "Szülõk
Akadémiája", ami egy elõadás sorozat a
gyermekekrõl, a nevelésrõl, a problémák-
ról és a lehetséges megoldásokról. Az el-
sõ elõadást Dr. Raushburg Jenõ a "Csalá-
di kör" híres gyermek-pszichológusa tar-
totta, április 2-án. Minden gyereknek az
ellenõrzõjébe tették az osztályfõnökök a
felhívást. Az intézményekben és szerte a
városban plakátokat helyeztünk el. Névre
szóló meghívókat küldtünk szét, ennek
ellenére nagyon kevés szülõ jött el az elõ-
adásra. Pedig Dr. Raushburg Jenõ 69 év
tapasztalatát osztotta meg velünk pszi-
chológusként és apaként egyaránt. Nagy
élmény volt hallgatni a szavait. Azt gon-
dolom, hogy nekünk szülõknek ugyan-
úgy tanulnunk kell, mint a gyerekeink-
nek, vagy egy 70 éves mesterembernek.
Nem elégedhetünk meg azzal a tudással,
ami van. Mindig fejlõdnünk kell, hogy
igazán jó szülõk legyünk. Remélem az
elõadássorozat következõ részére, ami
2007. április 16-án du. 17.00 órakor lesz
az Árpád Fejedelem Általános Iskolában,
már több érdeklõdõ  szülõt köszönt-
hetünk..Az elõadást Istvánfy Zoltán tanár
úr tartja, a "Gyermek nevelés problémái
más szemszögbõl" címmel.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Ezúton szeretném megköszönni minden
tanárnak, és a Szülõi Munkaközösség
tagjainak azt a sok-sok segítséget, amit
adnak önzetlenül a rendezvényekhez,
szabadidejüket, energiájukat nem kímél-
ve gyermekeinkért.

Köszönöm:

Virág Tímea
A Szülõi Munkaközösség elnöke

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága édesanyánkat,
Fülöp Istvánnét, született Bimbó
Ilonát utolsó útjára elkísérték, jelen-
létükkel együttérzésüket kinyilvánítot-
ták, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

Fia és leánya

I S K O L A I  H Í R E K

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu
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T i s z t e l t  O l v a s ó k !

Köszönjük Önöknek, családtagjaiknak,
munkatársaiknak, ismerõseiknek, hogy a
2005. évi személyi jövedelemadójuk egy
százalékát felajánlották az Üllõi Mozgás-
korlátozottak Egyesületének. A befolyt
összeget – 130 382 forint – egyesületünk
a tagok karácsonyi ajándékozására és a
mindenki számára ingyenes jogi tanács-
adás fenntartására használta fel.
Joggal mondhatjuk azt, hogy az immár ti-
zenhét esztendõs múltra visszatekintõ
egyesület – száztíz rendes és hat pártoló
tagságával – a térség legnagyobb érdek-
érvényesítõ és szolgáltató társadalmi
szervezete. Az elmúlt években munkájá-
nak központjában mindig a mozgássérült
emberek érdekeinek védelme és képvise-
lete állt, miközben tevékenységében fon-
tos szempontként jelenik meg a hátrányos
helyzetûek életminõségének javítása is. 
Az egyesület állami és helyhatósági ten-
nivalókat is ellát: ügyintézõje a lakás-át-
alakítási támogatásnak, segít eligazodni a
törvények, jogszabályok útvesztõiben, el-
látások, támogatások rendszerében, Tele-
házat és Támogató Szolgálatot mûködtet
azért, hogy a legsúlyosabb helyzetû moz-
gáskorlátozott emberek ne a négy fal kö-
zött éljék le az életüket. 
Egyesületünk nagy figyelmet fordít az
egyre nehezülõ segédeszköz-ellátásra,
ezért segédeszköz kölcsönzõt mûködtet a
rászorulóknak, továbbá felkészült jogász
ingyenes jogi tanáccsal szolgál minden
szerdán 12-13 óra között az egész lakos-
ságnak. 
Kirándulásokat, rendezvényeket szerve-
zünk és a gyógytorna foglalkozásokat is
igyekszünk minél több ember számára el-
érhetõvé tenni szûkös anyagi és helyhiá-
nyunk ellenére is. 
Évekkel ezelõtt rájöttünk, hogy a megvál-
tozott munkaképességgel élõ embernek
nem a segély az életcélja, hanem a saját
munkájával megkeresett jövedelem az,
ami az életét értékessé teszi a saját maga
számára is. Ezért hozta létre egyesületünk
a Civil Kht-t , ahol az elsõdleges munka-
erõpiacról kiszorult emberek dolgozhat-
nak, valamint UNIÓS forrásból létrehoz-
tuk a Civil Munkaközvetítõ Irodát, ahol
munkatársaink segítenek az alacsony is-
kolai végzettségû és hátrányos helyzetû
embertársainknak visszakerülni a munka
világába.

Fennmaradásunkat és az Önök számára
nagyrészt ingyenes szolgáltatásainkat pá-
lyázatokból tudjuk megvalósítani. 

E sokrétû és mindannyiunk számára fon-
tos teendõk ellátásához kérjük, ajánlják
fel szervezetünk mûködéséhez személyi
jövedelemadójuk egy százalékát! Kérjük,
hívják fel erre hozzátartozóik, munkatár-
saik és barátaik figyelmét is. Kérjük se-
gítsenek, hogy mi is segíthessünk!  Elõre
is köszönjük!

Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Adószám: 18664940-2-13

További információ kérhetõ munkaidõ-
ben a 321-876-os telefonszámon, vagy
személyesen a Civil Központban Üllõ,
Pesti út 124.

Horváthné Rózsika 
alelnök

A Polgárõrség közgyûlésérõl!

Az Üllõi Polgárõrség 1990. óta végzi
közcélú társadalmi feladatait a közbizton-
ság és a környezetvédelem érdekében. Je-
lenlegi létszámuk 24 fõ, egy évben közel
3000 órai önkéntes munkát látnak el a la-
kosság érdekében. 

2007. március 3-án Üllõn az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában tartotta tizen-
hatodik éves közgyûlését az Üllõi Polgár-
õrség.

Tevékenységükrõl ifj. Fülöp Árpád a pol-
gárõrség elnöke adott számot, a 2006-os
évet értékelve. Elmondta, hogy a bûn-
megelõzés területén végzett munkájuk
nem volt hiába való, felesleges idõtöltés.
A 2006-os év a korábbi évekhez viszo-
nyítva nyugodtabb volt. Ebben az évben
legtöbbször biztosítási feladatot kellett
ellátniuk. A rendõrség körzeti megbízott-
jával együtt több alkalommal végeztek
közös éjszakai járõrszolgálatot.   
A környezetvédelemmel való foglalkozá-
suk komoly erõfeszítéssel járt. Szomorú
tény, hogy a helyzet minden évben rosz-
szabb, elkeserítõbb. A külterületek rend-
betételével több alkalommal foglalkoztak,
mások után kellett szemetet szedniük. 

A településen történõ rongálásokról be-
szélve, elmondta, hogy százezrekbe ke-
rült az önkormányzatnak a növények te-
lepítése és az utcatáblák kihelyezése, me-
lyet egy-két éjszaka leforgása alatt egy fi-
atalokból álló társaság tönkretett.

Megköszönte a rendõrség vezetõinek
egyesületük felé nyújtott segítséget, a
képviselõtestületnek az anyagi támoga-
tást. Az általános iskola igazgatónõjének
a közgyûlés rendezésének lehetõségét, a
támogatók adományait. 
A közgyûlés meghívott vendégei között
jelenlévõ Gyebnár Imre õrnagy úr, a
Vecsési Rendõrõrs parancsnoka, köszö-
netet mondott a polgárõröknek, akik sza-
bad idejüket, pihenésüket feláldozva,
végzik feladatukat a lakosság nyugalmá-
ért. A rendõrõrs létszáma bõvült, így a
polgárõrséggel közösen még több szolgá-
latot, járõrözést fognak tartani.  
Hamikus Ferencné igazgatónõ is megkö-
szönte a polgárõrség munkáját, akikkel a
megalakulásuk óta együttmûködési meg-
állapodásuk van. Az iskolai rendezvénye-
ken ellátják a biztosítási feladatokat,
melyre igen nagy szükség van. 

Ifj. Fülöp Árpád elnök a polgárõrök fe-
gyelmezett munkáját megköszönve, to-
vábbi eredményes bûnmegelõzõ munkát
kért társaitól. A családtagok megértését
megköszönve további jó egészséget kí-
vánt.

Pesti Sándorné
a közgyûlés 
jegyzõkönyvvezetõje

Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, ismerõsöknek, akik
szeretett édesanyánk özv. Monostori
Sándorné (született Földi Ilona) (82
év) temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

N Á L U N K  T Ö R T É N T

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
Tel.: 06/29 321-933 • Üzemeltetõ: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu
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Á r p á d  d í j

Árpád-díjat az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola 2002-ben alapította.

A díj kiosztásakor az iskola tanulóinak
érdekében végzett eredményes munka, a
közösségi és szabadidõs foglalkozások
szervezésében kiemelkedõ tevékenységet
jutalmazzuk.

Javaslatot tehetnek:
– szakvezetõk
– munkaközösség-vezetõk
– Közalkalmazotti Tanács
– Igazgatóhelyettesek
– Igazgató

A kitüntetetést kapták:

2002/2003 Gergely Klára

2003/2004 Balázsné Varga Gizella
Csetneki Klára

2004/2005 Békiné Gulyás Gizella
Szõnyiné Bán Ilona
Pesti Imréné
Fehér László

2005/2006 Dudinszky Gézáné
Némethné Fetter Judit
Kovács Sándorné
Peresa Miklósné
Toldi Miklósné
Erdõ Lyubov
Toldiné Horváth Sarolta

Ebben a tanévben 
Kaliczáné Baráth Erika
Molnárné Gyöngyösi Katalin
Lõrincz Andrea
Erdõ Endre
Fehér Györgyné  

kaptak Árpád-díjat.

Árpád plakettet egész évben kiemelkedõ
közösség érdekében végzett munkájáért

Nagy Sándorné
Lózsi Tamás
Molnár Zoltánné

és az intézmény Pedagógus Kórusa ka-
pott.

V e r s e k  v e r s e n y e
Szavalóverseny az iskolában

2007. március 14-én került sor az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola felsõ ta-
gozatának szavalóversenyére, közel
negyven tanuló részvételével.

A nemes versengés délután 14 órakor
kezdõdött az iskola színpadán. A zsûri és
a közönség több mint másfél órán keresz-
tül hallgatta a költeményeket, amelyeket
a gyerekek hol színvonalas, értõ tolmá-
csolásban, hol az izgalomtól meg-megbi-
csakló hangon adtak elõ. Az elszavalt
versek között szerepeltek az örökérvényû
kedvencek éppúgy, mint a kevésbé is-
mert, modernebb alkotások. Ebbõl lát-
szik, hogy a kiskamaszok között még ma
is vannak, akik szívesen olvasnak olyan
költeményeket is, amelyek nem részei a
kötelezõ tananyagnak.

Sajnos a közönség nagyrészt a többi
versenyzõbõl, illetve a felkészítõ ma-
gyartanárokból állt, szülõt csak keveset
lehetett látni. Pedig a látszólag elszakad-
ni készülõ, önállósodó serdülõknek épp-
úgy szükségük van szüleik támogató je-
lenlétére, éppúgy nekik (is) akarják meg-
mutatni magukat, mint kisiskolás társaik.

A szavalatok elhangzása után a zsûri
összesítette az eredményeket. Haness
Lászlóné, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
szakértõje, mint a zsûri elnöke kiemelte,
hogy egy ilyen versenynek minden részt-
vevõ nyertese. Ennek a gondolatnak a je-
gyében kapott minden tanuló – helyezés-
tõl függetlenül – emléklapot. 

A zsûri másik hölgytagja, Vámos Éva,
a Közösségi Ház vezetõje szakmai érté-
kelésében kifejtette, hogy a legjobb elõ-
adómûvészek nem kívülrõl mondanak
verset, hanem – ahogy az angol nyelv ki-
fejezi – "belülrõl" szólaltatják meg a köl-
teményeket. Természetesen ezt a szintet
még kevés tanuló érte el, de sokakon lát-
szik a tehetség és a törekvés. 

A zsûri nevében külön megköszönte
Pintér Diána 6. osztályos tanulónak, hogy
híres költõ helyett a nagypapája, Pintér
István alkotását szavalta el, s ezzel a he-
lyi "népi" irodalomnak teremtett helyet
az iskolában. 

Végül a zsûri harmadik tagja, Kondás
Imre, az önkormányzat oktatási bizottsá-
gának elnöke, a képviselõtestület nevé-
ben köszönte meg a versenyzõknek és az
õket elindító, felkészítõ magyartanárok-

nak, hogy a város kultúrájáért munkál-
kodtak.

Ezután az eredményhirdetés követke-
zett. A zsûri két kategóriában (5-6. évfo-
lyam és 7-8. évfolyam) osztott díjakat,
minden díjazott könyvjutalomban része-
sült. S íme a gyõztesek (zárójelben az ál-
taluk megszólaltatott költemény címe):

5-6. évfolyam:
I. helyezett:
G. Horváth Csenge 
(Zelk Zoltán: Van az asztalfiókban)
Varga Bernadett 
(Zelk Zoltán: Ez aztán a vásárfia)
II. helyezett: Mészáros Kristóf 
(Petõfi Sándor: János vitéz - részlet)
III. helyezett: Zubornyák Edina
(Szabó Lõrinc: Lóci óriás lesz)

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Agócs Kristóf 
(Szabó Lõrinc: Bagoly)
II. helyezett:
Vincze Márk  (Simon István: Mirza)
III. helyezett: Virág Luca 
(Tóth Árpád: Láng)

Gratulálunk a helyezetteknek, köszön-
jük minden résztvevõnek, a felkészítõ ta-
nároknak (Bayer Istvánné, Gál Lászlóné,
dr. Kövérné Sándor Erzsébet, Takácsné
Soós Mária, Lózsi Tamás), s természete-
sen a zsûri tagjainak, hogy munkájukkal
emelték a rendezvény fényét, és hozzájá-
rultak Üllõ kultúrájához.

A következõ versenyekre az a zsûri és
a szervezõk tanácsa, hogy csak biztos
szövegtudással érkezzenek a gyerekek,
hiszen itt az elõadás színvonala verseny-
zik, és nagyon kellemetlen versenyzõnek
és hallgatónak egyaránt, ha akadozó, hiá-
nyos a szavalat. Ugyancsak felhívjuk a
gyerekek, szüleik és tanáraik figyelmét
arra, hogy igyekezzenek a tanulók életko-
rának megfelelõ verset választani, hogy
képesek legyenek azt a versenyzõk tény-
leg belülrõl megszólaltatni.

Reméljük, jövõre még több tanulóval
találkozhatunk a versenyzõk között, s
több szülõvel a közönség soraiban.

Lózsi Tamás
magyar szakvezetõ

Árpád Fejedelem Általános Iskola

D Í J A K ,  V E R S E N Y E K

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
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S z o m s z é d o l á s  Ü l l õ n

Idén harmadik alkalommal indult útjára,
és 2007. március 13-án 17 órakor nyílt
meg a "Szomszédolás" kiállítás-sorozat
Üllõn, a Vargha Gyula Városi könyvtár
Kiállítótermében. A rendezvény negye-
dik, utolsó állomásához érkezett.
Felsõpakony, Vecsés és Gyál után látoga-
tott el hozzánk a négy település 7-7 alko-
tójának válogatott mûveibõl álló vándor-
kiállítás. 
A kiállítás-sorozat 2005-ben indult
Vecsés-Gyál, majd 2006-ban Vecsés-
Gyál-Felsõpakony mûvészeinek részvé-
telével és idén csatlakozott Üllõ is. A
szervezõk reményei szerint pár év múlva
egy egész térséget összefogó, egész éves
kiállítás-sorozattá növi majd ki magát a
rendezvény. 

Az üllõi kiállítást Kovács István, Üllõ
Város Alpolgármestere nyitotta meg.
Utána a Napsugár Napköziotthonos Óvo-
da növendékeinek és az Árpád fejedelem
Általános iskola tanulóinak elõadását,
majd Kajos Zsuzsanna szavalatát hallhat-
tuk. Közben Sípos Klaudia furulyán és
Hera László gitáron játszott.
A kiállításokon 29 képzõmûvész vett
részt. A mûvek többnyire vegyes techni-
kával készült festmények és grafikák vol-
tak, de megcsodálhattunk nagyon szép
üvegfestményt is. A kiállításon többek
között Barcsainé P. Györgyi dombor-
kompozícióját sokan méltatták. Az üllõi
mûvész, Sugár Gábor, "Kisjézus a tér-
ben" címû képe komoly fejlõdést mutat
az eddigi mûvészetében. De Villa Ernesto
Celeste, "Hintázó gyerek" címû alkotása
ugyancsak figyelemre méltó érdekes tér-
hatásával. A vecsési Görög Béla új tech-
nikával készült. Mozaikhatású "Tehénbi-
ka" címû képe új színfolt volt az alkotá-
sok között.
A kiállított anyag nagyon sokféle stílust
képviselt, a figuratív festészettõl a nonfi-
guratívig, a grafikától az olajfestészetig.

Említésre méltó Szász Gyula impressziz-
must idézõ festménye. Csorba Tamás
Lánchídja is szép színfolt volt a palettán.
Sárándi Tibor lépcsõt ábrázoló alkotása
rendkívül érdekes mûvészi megköze-
lítésû, realista festmény. Érdekes volt
még Honffy Gábor absztrakt festménye,
továbbá Medvedovszky Anna "Sebeim"
címû alkotása. Az említetteken kívül még
több más alkotó is sikerrel szerepelt a
kiállításon. 
Örömünkre szolgál, hogy az üllõi meg-
nyitón nagyon szép számmal jelentek
meg érdeklõdõk és a kiállítás ideje alatt is
sokan látogatták a tárlatot. A kiállítás
március 24-éig volt látható. 

A Mecénás Mûvészeti Klub és a Vargha
Gyula Könyvtár következõ kiállításai:
– Az Árpád napok rendezvényeinek
keretében március 29-tõl április 14-ig
Küzmös Enikõ festõmûvész kiállítása.
Megnyitó: március 29-én 16 órakor.
– Április 26-tól május 12-ig Ernesto De
Villa Celeste üllõi festõmûvész kiállítása
látható. Megnyitó: április 26-án 17
órakor.
Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk
az érdeklõdõket.

Tömöryné

Köszönet a Nõnapi  
rendezvényért

2007. március 8-án, a Nõnapon, az Üllõi
Közösségi Házban egy verses, énekes,
zenei elõadáson vehettünk részt, melyet a
közösségi ház üzemeltetõi Vámos Éva és
Bodrogközi Szilárd szervezett kisváro-
sunk lányai, asszonyai számára, ahol igen
szép ünnepi dekoráció fogadta az odaér-
kezõket.

Az elõadás színvonalas, megható volt. 
A mûsor befejezését követõen még egy
gesztussal, meglepetéssel kedveskedtek,
amikor is minden jelenlévõ lányt, asz-
szonyt külön köszöntöttek fiatal emberek
egy-egy gyönyörû szál rózsa átadásával.   

A rendezvényen résztvevõ megjelentek
és a magam nevében is szeretném tiszte-
lettel megköszönni ezt a szép, felejthetet-
len délutánt.

Tisztelettel:  Pesti Sándorné

C s ü l ö k  F e s z t i v á l !

Az Üllõi Általános Ipartestület és Üllõ
Város Önkormányzata más civilszerve-
zetekkel együttmûködve, hagyomány-
õrzés céljából, megrendezi a második
Csülökfesztivál-t.

A fesztivál idõpontja: 
2007. 05. 27. vasárnap reggel 8 óra
(Rossz idõ esetén hétfõ) 

Helyszín: a Jobb-l kávézó melletti belsõ
terület, Üllõ, Pesti út 199.
Itt kerül megrendezésre a csülökfõzõ
verseny, amelyen baráti társaságok indul-
hatnak. A nyersanyagról és a fõzéshez
szükséges eszközökrõl, sátorról, padról,
mindenki maga gondoskodik.
Egyetlen feltétel, hogy az elkészített étel-
ben valamilyen formában, jelen legyen a
fesztivál névadója a csülök.
Az elkészült ételeket egy 3 fõs zsûri fogja
értékelni. A zsûri az elkészült ételt és a
terítést is értékeli. Az elsõ három helye-
zett díjazásban részesül, minden résztve-
võ emléklapot kap. Tervezünk különdí-
jazást is.

Tervezet idõpontok:
Regisztráció: 8. 00. tól 8.30percig
A fõzõverseny kezdete: 9 óra
A zsûrizés idõpontja: 13 órától
Eredményhirdetés: 15 órakor
Rock-zenekar: 18 óra

Nevezni az alábbi telefonszámon lehet:
06 20 9794636 – Tóth Béla – a fesztivál
fõszervezõje.
Érdeklõdni a Jobb-l kávézóban a 
29/320-680-as számon lehet.
Nevezési határidõ május 20.
Nevezés díj a helyszínen fizetendõ: 2500
ft A fõzõverseny ideje alatt a helyszínen
az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub
alkotóinak kiállítása is megtekinthetõ!

További programok: Légvár gyerekek-
nek, táncbemutató, Borkóstoló, Zene:
Baki-Várnai duó

A fesztivál idején a Jobb-l kávézó sörrel,
hideg italokkal, villányi borokkal várja a
kedves vendégeket!

P R O G R A M O K

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2. • Pf.: 50 Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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L á b j e g y z e t
A szerkesztõség rovata

Kedves, szigorú szemû olvasónk jó szán-
dékú észrevételeibõl jó szívvel idézünk:

"A legutóbbi szám 8 oldalas. Jellegtelen
annyira, hogy a postaszeméttel együtt
majdnem kidobtam a kukába. Ugyanis
megjelenésében teljesen arctalan, jelleg-
telen."

Valóban, a mi sajnálatunkra is az idõ szû-
kössége (a választás után és az ünnep
elõtt szándékoztunk megjelenni), no meg
a pénzszûke miatt is, tényleg 8 oldalon je-
lent meg az újság. Igaz, hogy késõbb sem
szándékozunk hiábavalóságokkal kitölte-
ni felesleges oldalakat.
Az, hogy a POSTA úgynevezett "posta-
szemetet" terjeszt, nem a mi rovásunkra
írható.
A /.../arcos, jellegzetes megjelenésen ter-
mészetesen mi is gondolkodunk.
Jelenleg más nem jutott eszünkbe, csak
Üllõ város címere, meg az, ami volt: a jel-
legtelen Üllõi Hírmondó, címként. Tudni
illik, hogy a lap Üllõ város önkormányza-
tának a lapja.
Ez ugyan behatárolja az arc- és jellegke-
resõ lehetõségeket, de minden további,
ilyen segítõ javaslatot várunk.

Még egy idézet:

"Egy hozzá nem értõ – nem értem mi ok-
ból – ír a költségvetésrõl, amely cikk iga-
zi blamázs az egész képviselõtestületre
nézve, nem beszélve az írójáról."
1. blamázs=baklövés, felsülés. 2. képvi-
selõtestületre, helyesen: képviselõ-testü-
letre (a szerkesztõség megjegyzése)
Sajnos nem derül ki, hogy melyik cikkre
vonatkozik ez az óvni szándékozó felve-
tés.
Újságunk pedig pont nem az a lap, ahol
név nélküli lehetne bármely forrás
Pont(!) nem az a lap, de a célpont most
mégis azonosíthatatlan.
Az éppen így nem derül ki, hogy melyik
képviselõ-testület baklövésérõl esik szó.
Köztudott, hogy a modern tömegdemok-
rácia választói akarata meglehetõsen át-
formálta az üllõi felállást is, a megválasz-
tott és a soha-meg-nem-választott-
képviselõk erõviszonyait. Most, szokás

szerint, az utódok gondozzák az elõdök
hagyatékát.
A teljességhez tartozik, hogy elõzõ szá-
munkban jeleztük a város költségveté-
sének szakszerû ismertetését, talán ezzel
nem okozva igazi "blamázst".

Kondás Imre 
a szerkesztõbizottság elnöke

Várjuk további jó szándékú, hasznos ész-
revételeiket!

Gavallér György, az üveges

Éppen tizenöt éve, 1992-tõl végzi a mun-
káját üvegesként, iparosként. A  Gyömrõi
út 41. szám alatt van szerény mûhelye, la-
kása. Elsõdlegesen helyi megrendelése-
ket teljesít, de hívják a környezõ települé-
sekre, sõt messzebbre is. Megy bármikor,
ha mennie kell. A kisteherautójával legin-

kább úton van. Intézmények, magánsze-
mélyek egyaránt számíthatnak rá. Kirakat
vagy épületüvegezés, bútorüveg vagy tü-
kör, képkeretezés, homokfúvással mintá-
zás, hõszigetelõ üveg, egyszóval minden,
ami üveg. Ez a kínálata.
Nem csak hétköznapi munkákat vállal,

üvegezett templomot, imaházat, meg még
madárházat is.
Egyedül dolgozik, de ha a munka megkí-
vánja, az egész család segít. Mindenki
beletanult a mesterségbe. "Ez a pedagó-
gia része, ki tudja, mit hoz a jövõ"–
ahogy felesége mondja. Megélhetés ez,
de alkotás, mûvészet, ízlésformálás is,
vall mesterségérõl Gavallér György. Ala-
pító tagja, most vezetõségi tagja is az Ül-
lõi Ipartestületnek. Munkájából adódóan
sokat találkozik sokféle emberrel. “Az

üvegest mindenhova beengedik, bizalom
kérdése ez – mondja – õ mer ott dolgoz-
ni, ahol lakik.”  
Az anyag árának emelkedése neki is ne-
hézséget okoz. Sok ugyan az új épület, de
a korszerû, kész gyári technológia vissza-
szorítja a kézmûves iparost. Az egyedi
megrendelések azonban õrá várnak.
A megélhetéshez, az emberi tartáshoz be-
csületes munka, példamutató magatartás
kell. E mellett két dolog a fontos, a gye-
rekek és az idõsek. Felnevelni és gondos-
kodni a dolgunk. Feleségével ezt teszik
most is.
Így érez munkájáról: "A szép munka si-
kerélmény, meg kell találni benne a szép-
séget. Állj meg és nézd meg , hogy mit al-
kottál."

Kondás Imre

Ezúton mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik szeretett férjemet, édes-
apánkat, Szekeres Lászlót utolsó
útjára elkísérték. Sírjára koszorút, virá-
got helyeztek. 

Szekeres Lászlóné és családja

Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, ismerõsöknek, szomszé-
doknak, akik szeretett hozzátartozónk
Béky Antal temetésén részt vettek, sír-
jára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

S Z A K M A I  O L D A L

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

www.kabor.hu weboldalon



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.

Üllõi telephelyû Cégünk,
haszongépjármû javító

részlege az alábbi
munkaköreibe keres

munkatársakat:

– Autószerelõ
– Hidraulikaszerelõ

– Mechatronikai 
technikus

Tel: 06/20 339- 4622
06/20 599- 7181

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

Üllõ, Wesselényi u. 6
Tel.: 320-881

Szemüveg készítés,
javítás, speciális 

szemüveglencsék.

Autószerelés
Várnagy Tibor

Autószerelõ mester

Üllõ, Wesselényi utca 6.
Tel.: 320-881

Mobil: 06-20-3549-483

Autó javítás,
vizsgára elõkészítés,

környezetvédelmi 
felülvizsgálat

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

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



Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.

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

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

ellenõrzését, javítását
• faanyagvédõ szereket
• tûzgátló ajtókat

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

eg
y 

h
el

yr
õ

l}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám: 
503/0804

DORADO XXI.
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI

ALKUSZ KFT.

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

E-mail: pinczel@hu.inter.net

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.
Hitelfelvételhez szükséges személy- és

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

lakáskassza, egészségpénztár!
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

Ezt a hirdetést 
mindenki elolvassa!

Kenguruprint Kft. Telefon: 242-1300 E-mail: info@kenguruprint.hu 
www.kenguruprint.hu

Önnek is szívesen készítünk
olyan reklámot, amit

mindenki elolvas!



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

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


