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Tisztelt Üllõi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy elkészült a Városi

Sportcsarnok, amelynek ünnepélyes átadására 

2007. május 26-án de. 11:00 órai kezdettel kerül sor,

ahová Üllõ minden lakosát szeretettel várjuk!

Kissné Szabó Katalin

polgármester

Virágül te tés Majál is
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N Y I T  A  S P O R T C S A R N O K

Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság: 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

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

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
elkészült a Városi Sportcsarnok,
amelynek átadására.

2007. május 26-án de. 11:00 órai

kezdettel kerül sor ünnepélyes kere-
tek között.

Ezúton tisztelettel meghívom
településünk minden lakosát az avató
ünnepségre, amelyet nagyszabású
rendezvénnyel kívánunk még
emlékezetesebbé tenni. 

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

Üllõ, 2007. május 7.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

A  SPORTCSARNOK  ÁTADÓ ÜNNEPSÉG  PROGRAMJA

11:00 órától ütõhangszeren játszik a  Kongó-Bongó együttes 

11:15  Fellép az üllõi Kenderes néptánccsoport

11:30- Versenytáncosok bemutatója 

11:50- Táncolnak a maglódi mazsorettek 

12:00- ZENÉSZ VÁLOGATOTT - ÜLLÕI ÖREGFIÚK csapatának mérkõzése 

12:50- Mazsorettek tánca 

13:00- AVATÓÜNNEPSÉG

14:00- Az üllõi iskolások  tornabemutatója

14:30- SZÜNET az ÁLLÓFOGADÁS megtartására 

15:00- Táncol a Fashion dance tánccsoport  

15:30- A Seiken Egyesület karate-bemutatója  

16:00 Az NB I. oszt. Futsal CSÕ-MONTAGE - ÜLLÕI FELNÕTT CSAPAT

mérkõzése  

16: 50- Fuego De La Salsa tánccsoport SALSA Show mûsora

A  p r o g r a m o k o n  v a l ó  r é s z v é t e l  d í j t a l a n !
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Tisztelt  Ül lõi  Polgárok!

Nagymértékben terheli Üllõ lakos-
ságát az átmenõ elsõsorban teherfor-
galom, a légi közlekedés és vasúti for-
galom is. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a váro-
sunkat keresztül szelõ 400-as és 4603-
as fõutak forgalmával kapcsolatosan a
következõket intéztük: 

1. A 400-as fõútra visszakerülõ forga-
lomra sajnos a 4-es fõút Vecsés - Üllõ
elkerülõ szakaszának díjfizetése miatt
került sor. 2007. április 1-jén lépett
hatályba a 36/2007. (III.26.) GKM
rendelet, az autópályák, autóutak és
fõutak használatának díjfizetésérõl. A
rendelet 4.§ szerint az M4-es autóút
(4. számú fõút jelzés) Budapest-Üllõ
vonatkozásában a 19+100-tól a
29+100 km szelvények között fizetõs
útszakasszá vált. Ez a hatás már
mérhetõ a városon áthaladó 400.
számú fõúton, mivel megnõtt a teher-
gépjármû-forgalom.  

Errõl elõzetesen nem történt konzultá-
ció, abban az esetben ki tudtuk volna
fejteni álláspontunkat, miszerint a
tehergépjármû-forgalom várhatóan
visszarendezõdik. Véleményünk sze-
rint a 2005. december 17-én forgalom-
ba helyezett 4. számú fõút Vecsés-
Üllõ elkerülõ szakasza azért épült,
hogy a város forgalmát csökkentse.
Véleményünk szerint – ha a jogsza-
bályalkotónak az volt a szándéka,
hogy az elkerülõ út betöltse szerepét,
amit az adófizetõk pénzébõl épített a
kormány – akkor a 400. számú fõút
Vecsés-Üllõ belterületi szakaszát kel-
lett volna fizetõssé tenni, ez komoly
garancia lenne arra, hogy a teherforga-
lom jelentõs része nem a városon
keresztül áramlik.

Munkatársaim szakmai fórumot is fel-
használtak arra, hogy a problémát
felvessék a GKM részérõl jelenlévõ
Dr. Lányi Péter fõosztályvezetõ
helyettes úrnak, akinek a válasza nem
volt meggyõzõ. 

Üllõ Város képviselõ-testületének
nevében arra kértem a Miniszter urat,
hogy néhány hónapos megfigyelési
idõszak tapasztalatait levonva, változ-
tasson a díjfizetõs szakaszokon a
tárca, valamint a döntés elõkészí-
tésekor vonják be az érintett telepü-
lést, vegyék figyelembe kérésüket.

2. A 4603. számú fõút forgalmának
csökkentése érdekében már az elmúlt
évben elkezdõdtek az egyeztetések a
Magyar Közút Kht. munkatársaival a
súlykorlátozás ügyében. A képviselõ-
testület elfogadta, hogy a 400. számú
fõúton a JET Benzinkút és a központ,
valamint a Gyömrõi úton a Templom
tér és a Kistemetõ utca közötti sza-
kaszán egyaránt 7,5 tonnás súlykorlá-
tozás lépjen életbe. Ezek az utak álla-
mi kezelésben vannak, azokra táblát
csak a kezelõ helyezhet ki. A kép-
viselõ-testület határozatát elküldtük a
Magyar Közút Kht.-nak, Thomka
Péter fõosztályvezetõ úrral a jövõ
héten kedden találkozom és meg-
beszéljük a további feladatokat. Ennek
az útnak a végleges forgalomcsök-
kenését az Üllõt elkerülõ szakasz
megépítése jelentheti, de sajnos pénz-
szûke miatt erre még várnunk kell.
Addig viszont megragadunk minden
lehetõséget, amely akár részleges
eredményt is hoz. 

Korábban megkerestük a Pest Megyei
Közlekedési Felügyeletet is annak
érdekében, hogy az Ócsa felõl érkezõ
teherforgalmat az M0-ás út új sza-
kaszára lehessen terelni Felsõpakony-
nál, álláspontjuk szerint ezt akkor
lehet elérni, ha az M0-ás további sza-
kaszát is átadják.

Mi ezzel sem értünk egyet, ezen
álláspontunkat el is mondtuk, de a
hatóságot egyelõre nem tudtuk meg-
gyõzni.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

A Képviselõ-testület április 2-i és 26-i
ülésén hozott határozataiból:

Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete pályázatot nyújtott be a
Közép-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanácshoz a következõ utcák
burkolatának felújítására:
– Liszt Ferenc utca és a Maglódi út
(21.182 eFt, pályázati önrész: 11.818 eFt,
nem támogatott projektelemek költsége
pl. árokkészítés, korlát, Kresz-táblák
kihelyezése 9.364 eFt), 
– Baross utca (4.079 eFt, pályázati önrész
2.420 eFt, nem támogatott projektelemek
költsége pl. földmunkák, padkakészítés,
1.659 eFt).
(A korábbi döntésben szerepelt a Berkes
utca egy szakasza is, de a terveztetés
után, a várható költségeket látva, módosí-
totta döntését a Testület.)

Döntött arról, hogy csatlakozik a
Szõlõskert utca ingatlantulajdonosainak
gázellátásra vonatkozó kezdeményezé-
séhez és megteszi a szükséges lépéseket a
TIGÁZ Rt.-nél a 3656 és 3657 hrsz.-ú,
önkormányzati tulajdonú telkek gázel-
látásának kiépítése érdekében.

Kihirdette az Üllõ 46 hrsz-ú út, járda,
építési, és parkosítási feladatokra kiírt
pályázat eredményét: nyertes az ÉPGÉP
2002. Kft.-t (bruttó 17.614.826.-Ft-os
ajánlatával), második helyezett az EGÚT
Zrt. vállalkozást (bruttó 17.816.134.Ft-os
ajánlatával). 

Felajánlott a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által kiírt "A községi és
városi könyvtárak állománygyarapítási
összegének támogatása" pályázathoz
önrészként 200 e Ft-ot az általános tar-
talék terhére. A pályázaton elnyert és az
önkormányzat által felajánlott összeg a
könyvtár beszerzési keretét növeli.

Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete április 26-i ülésén:

Elfogadta a Város, és benne az intéz-
mények 2006. évi gazdálkodásáról szóló
szöveges beszámolót, Egyszerûsített
mérlegbeszámolót, valamint az intéz-
mények pénzmaradvány elszámolását.
Engedélyezte a 2006. évben ki nem utalt
önkormányzati támogatás 2007. évben

Az Üllõi Hírmondó 2007-ben 11 alkalommal jelenik meg!
Lapzárta: minden hónap utolsó napján!
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való kifizetését (mivel feladatelmaradás
nem volt) és szabad pénzeszközeiknek a
következõkre való fordítását:
– Árpád Fejedelem Általános Iskola: 400
eFt, a korábban elfogadott eszközjegy-
zékbõl még hiányzó tételek egy részének
beszerzésére
– Napsugár Napközi Otthonos Óvoda:
643 eFt a nyári karbantartások elvég-
zésére
– Vargha Gyula Városi Könyvtár: 
125 eFt felszerelések vásárlására
Felkérte a jegyzõt, hogy gondoskodjon az
Egyszerûsített mérleg határidõn belüli
közzétételérõl és az Állami Számvevõ-
széknek való megküldésérõl.

Megalkotta a 2006. év teljesítésérõl szóló
Zárszámadási rendeletet.

Módosította a következõ rendeleteket:
• Az ösztöndíjrendszer létesítésérõl szóló,
többször módosított 9/1994. (IV. 16.)
számú O.K. rendeletét.
• Üllõ jelképeirõl és azok használatáról
szóló Üllõ Nagyközségi Önkormányzat
8/1999. (V.1.) számú O.K. rendeletét.
• A helyi építési szabályzatról szóló több-
ször módosított 9/2004. (III. 20.) sz. Ö.K.
rendeletét.
Döntött arról, hogy a 2007/2008.
tanévben elsõ osztályba lépõ gyermekek
számára a tankönyvekhez való ingyenes
hozzájutáshoz, a költségvetésben már ter-
vezett összegen felül, 429.445 Forintot ad
az általános tartalékból. A tankönyvek
magas ára miatt, a normatív támogatáson
felül további támogatás nyújtására lenne
szükség, melyre nincs forrás.

Munkájukat megköszönve, elfogadta
• a vecsési rendõrõrs 2006. évi mun-

kájáról készített beszámolót.
• az üllõi Polgárõrség és az üllõi Tûzoltó

Egyesület 2006. évi munkájáról ké-
szített beszámolót.

• az Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért
Közalapítvány 2006. évi munkájáról
készített beszámolót. A Közalapítvány
Felügyelõ Bizottsági tagjának Vangel
Jánost választja meg. 

A Képviselõ-testület döntött arról, hogy
100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft.-t
hoz létre, "Üllõi Városüzemeltetõ és
Környezetvédelmi Kft." néven. A tár-
saság székhelye: Üllõ, Templom tér 3. A

társaság törzstõkéjét 3.000.000.- Ft-ban
határozta meg, amelyet – a tartalékkeret
terhére – pénzbeli hozzájárulásként bo-
csát az önkormányzat a társaság ren-
delkezésére. A társaság fõ tevékenysége:
ingatlanhasznosítás. A társaság képvise-
letét az ügyvezetõ látja el, aki önállóan
jogosult a cégjegyzésre. A cég ügyve-
zetõjének 3 hónapra Vida Bernadettet
jelölte.
A Képviselõ-testület – 3 éves idõtartamra
– megválasztotta a felügyelõ bizottság
tagjait: Sajcz Pálnét, dr. Szikora Gábort
és Nagy Sándort, valamint a társaság
könyvvizsgálóját: dr. Kovács Józsefet.

Támogatta a Pest Megye Háza Admi-
nisztrációs és Üzleti Központ Kft. létre-
hozását, és  társasági tagként 500 e Ft-tal
járult az alaptõkéhez. A vagyoni hoz-
zájárulás összegét a 2007. évi költ-
ségvetés általános tartalékkerete terhére
biztosítja. A felügyelõ bizottság tagjának
Laza István képviselõt választotta.

A Testület a Lejtõ utca nevet adta a Pesti
útról nyíló, 1318/5 hrsz.-ú utcának 
A Városi Sportcsarnok megközelítésére
szolgáló 46 hrsz.-ú út és a Sportliget
Lakóparkban lévõ utcák elnevezésével
kapcsolatban a Képviselõ-testület kéri
Üllõ lakosságának javaslatait, és azok
alapján hozza meg döntését. Az utcák
elnevezésének sporttal kapcsolatosnak
kell lennie.
A lakossághoz szóló felhívást Üllõ Város
hivatalos honlapján, az Üllõi Hírmon-
dóban és szórólapokon a közintézmé-
nyekben jelenteti meg.
Üllõ Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete korábbi ülésén módosí-
totta a bizottságok számát és elnevezését.
Jelen ülésén döntött a személyi változá-
sokról:
• a Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság elnökének Nagy Sándort, 
• a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság

elnökének Laza Istvánt,
• az Egészségügyi és Szociális Bizottság

elnökének – Miczkó József lemondása
miatt – Varga Norbertet választotta.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság képviselõ tagjainak: id. Jónás
Józsefet, Udvardi Mátyást, Fehér And-
rást, Hajdú Róbertet és Kántor Józsefet,
nem képviselõ tagjainak Kiss Tibort,
Fehér Imrét és Medvedovszky Bélát;

a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság
képviselõ tagjainak: Miczkó Józsefet,
Nagy Sándort,
nem képviselõ tagjainak: Ifj. Fülöp Árpá-
dot és Farkas Vajkot;
A Pénzügyi Bizottság képviselõ tagjának
– Fazekas Violetta helyett – Kondás Imrét
Az  Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság
képviselõ tagjának  – Laza István helyett
– Hrutkáné Molnár Mónikát;
A Sport és Ifjúsági Bizottság képviselõ
tagjának Fazekas Violettát választotta.

Az összevonásra került bizottságokat
megilletik a költségvetésben az eredeti
bizottságok részére jóváhagyott keret-
összegek. (Tehát a rendelkezésükre álló
keret a következõ lesz: Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság: 400 eFt,
Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság:
250 eFt).
A Polgármesteri keret éves összegét
500.000,- Ft helyett 1 millió forintban
határozta meg a Testület.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes 

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

C s ü l ö k  F e s z t i v á l !

Az Üllõi Általános Ipartestület és
Üllõ Város Önkormányzata más
civilszervezetekkel együttmûködve,
hagyományõrzés céljából, megren-
dezi 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.

Tervezett idõpontok:
Regisztráció: 8. 00. tól 8.30percig
Megnyitó: 8. 45 óra  (Polgármester)
A fõzõverseny kezdete: 9 óra
A zsûrizés idõpontja: 12 órától
Eredményhirdetés: 15 óra
Have-Rock zenekar: 17 óra
Baki-Várnai duó 18 óra

A benevezett csapatoknak a nevezési
díj a helyszínen fizetendõ: 2500 Ft. 
A verseny ideje alatt a helyszínen az
Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub
alkotóinak kiállítása is megtekinthetõ!
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T I S Z T E L T  S Z Ü L Õ K ,
N A G Y S Z Ü L Õ K !

Januári számunkban ígéretet tettünk,
hogy amennyiben megérkezik az
Országos Élelmiszerbiztonsági és
Táplálkozástudományi Intézet ered-
ménye, tájékoztatjuk Önöket az
abban foglaltakról. 
Terjedelme miatt csak pár sort
szeretnénk kiemelni ebbõl a 17
oldalas szakvéleménybõl. Az elma-
rasztaló oldalak olvasása után az
alábbi mondatot idézném össze-
foglalásként szintén a szakvélemény-
bõl:
"A fent leírtak miatt az étrend nem
csak az élettani sajátosságoknak,
hanem az egészséges táplálkozás és
korszerû étkeztetés követelményei-
nek sem felel meg."  
(A szakvélemény teljes ter-
jedelmében megtekinthetõ az Önkor-
mányzatnál.)
Tekintettel arra, hogy a szakvéle-
mény teljes terjedelmében elmarasz-
taló, valamint a szülõk bizalmatlansá-
ga a cég felé rendkívül megnõtt, a
Város vezetése, valamint az Egész-
ségügyi Bizottság úgy döntött, hogy
gyermekeink egészséges fejlõdése
érdekében a közétkeztetés minõségét
és a bizalmat helyre kell állítani.
Ennek érdekében megtesznek min-
dent, hogy az ételeket újra Üllõn
készítsék és beüzemeljék az isko-
lakonyhát. 
Ezúton szeretném megköszönni min-
dazok munkáját, akik a hat hónapig
terjedõ vizsgálatok alatt kitartottak a
gyerekek érdekében a szülõk mellett. 
Köszönet azon képviselõknek, akik
segítették kezdeményezésünket, azon
óvónõknek és dolgozóknak, akik
felvállalták véleményüket, a gyer-
mekorvosoknak, akik végig segítet-
ték munkánkat!

Czinegéné Mezei Andrea

L Á B J E G Y Z E T !

A szerkesztõség rovata
A félreértések elkerülése végett
közöljük, hogy a szerkesztõbizottság
"hozott anyagból" dolgozik.

Hûséges olvasónk észrevételezte:
"Átnéztem az elmúlt négy év Üllõi
Hírmondó anyagait, mindössze Laza
István írt bele…
Az akkor regnáló képviselõk csak
elvétve nyilatkoztak."
/regnáló=uralkodó/
Az akkor is képviselõ Laza István
ezért valóban dicséretet érdemel. Az
pedig figyelemre méltó, hogy a
mostani képviselõk nemcsak regnál-
ni akarnak. Õk már megpróbálnak
élni a társadalmi nyilvánosság gyak-
ran kétélû eszközével. Feltételezhetõ,
hogy választóik ezt el is várják
megválasztott képviselõiktõl. Az
újság adott, várjuk írásaikat. 

Kondás Imre

ERDÉLYI JÓZSEF: 

Néma imák...

Legszebbek a néma imák... 
Imádkozik minden virág; 
kék imát mond a kék katáng, 
kék virága kék Miatyánk. 
Gyalogútak, dûlõk fele 
két katánggal van most tele; 
mélyült keréknyomok között 
milljó kék Miatyánk köszönt. 
- Ki itt jársz, légy jó emberünk 
s néma imát mondj mivelünk; 
tekints némán az égre fel, - 
egy pillantást megérdemel. 

Minden tövön száz kék katáng 
mondja némán hogy ,,Mi Atyánk'' 
s hervad hamar és boldogan, 
benne mert új élet fogan. 
Mert küllõkkel bár töretünk, 
kocsikenõcs a kenetünk; 
mig az égre felnézhetünk, 
örök élet az életünk... 

K i s k a l e n d á r i u m

Május – Pünkösd hava

Május 1. A májusfa vagy májfa a
természet újjászületésének szim-
bóluma és szerelmi ajándék is
lehet. A 15. századtól szólnak már
forrásaink a májusfa állításáról.

Május 4. Flórián napja. Flórián a
tûzoltók és tûzzel dolgozók
védõszentje volt. Patrónusuknak
tekintették a sörfõzõk, fazekasok,
kovácsok, pékek, kéményseprõk is.

Május 12-13-14. "Szervác,
Pongrác, Bonifác, mind a
fagyosszentek, Hogy a szõlõ el ne
fagyjon füstõljenek kentek!"

Pünkösd Pünkösd ünnepét a
keresztény egyház annak emlékére
tartja, hogy Jézus mennybe-
menetele után a Szentlélek leszállt
az apostolokra.
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H Á Z U N K  T Á J A

A Városi Sportcsarnok megközelítésére szolgáló 46 hrsz.-ú út és a Sportliget
Lakóparkban lévõ utcák elnevezésével kapcsolatban a Képviselõ-testület kéri
Üllõ lakosságának javaslatait, és azok alapján hozza meg döntését. Az utcák elne-
vezésének sporttal kapcsolatosnak kell lennie.

Javasolt névadók:

Olimpia bajnokok: Sportág: Aranyérmek száma:
Bozsik József Labdarúgás 1
Csák Ibolya Atlétika 1
Csik Ferenc Úszás 1
Elek Ilona Vívás 2
Énekes István Ökölvívás 1
Fuchs Jenõ Vívás 2
Gerevich Aladár Vívás 5
Hajós Alfréd Úszás 1
Halassy Olivér Vízilabda 2
Keresztes Lajos Birkózás 2
Kovács Pál Vívás 5
Kozma István Birkózás 2
Papp László Ökölvívás 3
Prokopp Sándor Sportlövészet 1
Puskás Ferenc Labdarúgás 1
Takács Károly Sportlövészet 1
Török Gyula Ökölvívás 1

A lakossági javaslatokat a könyvtárba várjuk!

A  K I H Í V Á S  N A P J A

Legyen Üllõ a legsportosabb város!

Május 23. a Kihívás Napja! (Challange Day)

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város
vezetõi elhatározták, hogy egy egésznapos verseny keretében döntik el,
melyikük városa a sportosabb. Május utolsó szerdáján ezért 0 órától este 9-ig
folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15
percen keresztül. 

A Kihívás Napja hamar meghonosodott 
szerte Európában és a nagyvilágban, 
majd 1991-ben Magyarországra is 
megérkezett. Hazánkban eddig 
összesen 1538 település vett részt 
a vetélkedésben. Tavaly a ver-
senyben részt vett falvak és 
városok lakói egyetlen nap alatt
több, mint 15 millió negyedórás 
testmozgást végeztek. 

Május elsõ vasárnapja az
ÉDESANYÁKÉ!

Ilyenkor ünnepeljük, köszöntjük
õket, megpróbáljuk a lehetetlent,
megköszönni mindazt, amit értünk
tettek, megköszönni önzetlen-
ségüket, áldozathozatalukat.
Ezen a napon külön is meghálálva
azt a sok szeretetet, jóságot, gondos-
kodást, törõdést, amelyet tõlük
kapunk.
Olyan ünnep ez, amelyet jöjjön akár-
milyen változás is, nem lehet
elsöpörni, hiszen értéke túlnõ min-
denféle társadalmi konvención, túlnõ
a politikán.
Mindenki ünnepel. A gyerekek az
édesanyjukat, az édesanyák a nagy-
mamákat, és ha van, aki már nem
lehet közöttünk, õt is ünneplik egy
szál virággal a temetõben, egy ked-
ves emlék felidézésével a szívekben.
Tõlük tanuljuk meg, hogy mi a be-
csületesség, a felelõsségvállalás. Õk
tanítanak bennünket elõször türelem-
re, kitartásra és arra, hogy a megis-
mert jóért kitartóan kell dolgozni.
Mindennek a jelentõségét a követ-
kezõ gondolat fejezi ki számomra:
Nem mindegy, hogy milyen világot
hagyunk az utódainkra, de nem min-
degy az sem, hogy milyen utódokat
hagyunk a világra.

Fontos tudni ezt minden anyukának,
ha már megfáradt is, életunt, hogy
szeretik, s ezen a napon rá is gondol-
nak, miatta is állnak sorba a virág-
boltokban, miatta is tanulják sok-sok
estén át a verseket.

Az örök igazság: "Minden halandó.
Az öröklét csak az anyáknak adatott
meg.”
(Iszaak Babel)
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Soron következõ ülését a képviselõ-
testület április 26-án, csütörtökön tartotta
14 órától. Az ismételten maratoni hosz-
szúságúra nyúlt eseményrõl nézzük
azokat a döntéseket, melyek leginkább
számot tartanak a közérdeklõdésre.
Megtartotta éves rendes beszámolóját a
rendõrség, a tûzoltóság, a polgárõrség és
az Üllõ Közrendjéért és

Közbiztonságáért Alapítvány. A kép-
viselõ-testületnek nem merült fel kérdése
a beterjesztett anyagokkal kapcsolatban,
egyhangúlag fogadta el mindegyik beszá-
molót. 

A rendõrség 2006. évi statisztikájában
szinte minden téren javulás látható, ami
mindenképpen bíztató lehet a jövõbeli
közbiztonságot illetõen. 
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2006-
ban is folytatta a tõle megszokott munkát,
továbbra is nagy figyelmet szentelve ifjú-
sági tagozatának. Tevékenységük, mun-
kájuk példaértékû lehet több civil
szervezet és egyesület számára. 
Bemutatkozott a képviselõ-testület elõtt
Üllõ város új jogi képviselõje dr. Dobro-
vitz Magdolna. Az ügyvédnõnek kezdés-
képpen máris három peres ügyben kell
képviselnie városunkat. Az egyik ügyben
több millió forint forog kockán és
várhatóan ez az összeg sajnos nem Üllõ
város bankszámlájára kerül átutalásra,
sokkal inkább távozóban van onnan. A
jelenlegi gazdasági helyzetet elnézve a
lehetõ legrosszabbkor.
Lejárt a Városgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Kft. vezetõi álláshelyére
benyújtható pályázatok határideje. A

tisztség betöltésére hét pályázat érkezett,
a pályázók – egy péceli jelentkezõ kivé-
telével – helyi lakosok voltak. A Tele-
pülésfejlesztési Bizottság véleményezte
elsõ körben a beküldött anyagokat,
melyek áttanulmányozása után három
pályázatot terjesztett a testület elé. A

pályázati kiírás szerinti
feltételeknek e három pályázat
felelt meg, így Vida Bernadett,

Burcsa Gábor és Szabó
László pályázata lehetett a

befutó a második körre.
A végsõ döntés
értelmében az ügyvezetõ
igazgatói tisztséget a
testületi ülésen történõ
meghallgatás után Vida
Bernadett nyerte el –
indulásképpen három
hónapra. A meghall-
gatáson a legmegfele-
lõbb személy benyo-
mását keltette, figye-
lembe véve, hogy a Kft.
koordinálása, a munka
megszervezése igen ne-

héz feladat elé állítja majd. 
Az igazgató személyén kívül megválasz-
tásra kerültek a Kft. felügyelõ bizottságá-
nak tagjai is: Sajcz Pálné, dr. Szikora
Gábor és Nagy Sándor. Megbízásuk
három évre szól. A társaság könyvvizs-
gálójának dr. Kovács Józsefet választotta
a testület szintén három évre. A
képviselõk tizenhárom igen szavazattal
elfogadták a határozatot.

A képviselõ-testület határozott a 2007-
2008-as tanév elsõ évfolyamos általános
iskolás gyermekeinek járó tankönyvtá-
mogatásról. Az elmúlt években meg-
szokottá vált, hogy az iskolakezdõ gyer-
mekek térítésmentesen jutnak hozzá a
tankönyveikhez, a támogatáshoz szük-
séges öszszeget az önkormányzat biztosí-
totta. A jelenlegi gazdasági helyzet – saj-
nos sokadszorra is hangsúlyozni kell,
hogy a kassza (a szabad tartalék) szinte
teljesen üres – mindenképpen megkíván-
ja a támogatás felülbírálását, abban az
esetben is, ha köztudott, hogy sok család
számára a támogatás elengedhetetlen. A
következõ tanév támogatásában változás
nem lesz, az ingyenes tankönyvekhez
való hozzájutáshoz a már tervezett össze-
gen felül szükséges 429.445 Ft-ot a
képviselõ-testület tizenkét igen szavazat-

tal elfogadta. 
Határozat született az önkormányzat

által 2007. évi városi rendezvényekre ter-
vezett összeg felosztásáról. 
A márciusban kiosztásra került kistérségi
díjjal kapcsolatos esemény, illetve már-
cius 8-a és március 15-e az önkor-
mányzatnak összesen 260 ezer forintjába
került. Az ipartestület kezdeményezésére
megtartandó Csülökfesztivált az önkor-
mányzat 600 ezer forinttal támogatja. Az
idén elõször megrendezésre kerülõ
Trianon Emléknap 40 ezer forint támo-
gatásban részesül. Hasonló összeggel
támogatja az önkormányzat az 1956-os
forradalom emléknapját, az október 23-ai
megemlékezést. Az üllõi sportcsarnok
átadására tervezett összeg 1.200.000 Ft.
A majális szervezésére a Nagycsaládosok
Egyesületének 100.000 Ft. 
Az augusztus 20-i ünnepi programokra
1.800.000 Ft-ot fogadott el a képviselõ-
testület, a városi karácsonyra pedig 300
ezer forint került megszavazásra. 
A 2007. évi városi rendezvények finan-
szírozására betervezett 4.400.000 Ft-ból
váratlan eseményre 60 ezer forint maradt
fent tartaléknak. A testület egyhangúlag
fogadta el az elõbb említett összegeket.

Ismét napirenden szerepelt a köztéri
szobor-szökõkút áthelyezésének kérdése.
Az elõzõ képviselõ-testület az Üllõ
múltjának emléket állító szobrot – vízbõl
felröpülõ madarat ábrázol – a város
központjában lévõ csomópont mellé
képzelte el, egy park közepén. Kérdéses,
hogy a keresztezõdés sarkában elhe-
lyezett parkba – az ott közlekedõ jár-
mûvek zajában és az általuk kibocsátott
nagy mennyiségû káros gázfelhõben –
valóban örömmel tolnák-e ki babakocsi-
jukat a kisgyermekes anyukák, szívesen
vinnék-e ki gyermekeiket? Valóban,
szüksége van a városnak egy megfelelõ
köztérre, ahová vidáman mehetnek ki az
emberek, megpihenhetnek egy padon
csöndben, nyugalomban. A park kiala-
kítása fontos dolog, de nem mindenáron!
A képviselõ-testület célja egy egységes
városközpont kialakítása, melyre jelen
esetben még nincsen kidolgozott koncep-
ció. A döntést nem is szabad elkapkodni,
hiszen a város talán eddigi legnagyobb
beruházásának egy része lesz a város-
központ, melynek részét képezi egy
köztéri park is. Szoborral vagy anélkül,
de ez a távolabbi jövõ kérdése, mellyel
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Üllõ Város Képviselõ-testülete legutóbbi ülésén kiválasztotta a pályázók közül
városüzemeltetõ vállalkozása vezetõjét. Miért is kell ez a vállalkozás a városnak?
Miért volt ilyen fontos, hogy minél hamarabb megalakuljon? Ilyen és ehhez
hasonló kérdéseket lehet hallani. Persze akadnak "jól értesültek", akik válaszokat
is adnak rájuk. 
Elsõ és legfontosabb érv, ami a gyorsaság mellett szól, hogy májusban átadják a
sportcsarnokot. A városnak szerzõdésben foglalt kötelezettsége, hogy a
kivitelezés ÁFA tartalmának – ami elég sok nullát tartalmaz – visszaigényléséhez
a csarnokot 10 évig bérbe adja. Amennyiben ez nem történik meg a már vissza-
igényelt Áfa-t vissza kell fizetni. Ez a jelenlegi költségvetési helyzetben nem
tenne igazán jót a gazdálkodásunknak.
Következõ gondolat volt, hogy a felépült csarnok üzemeltetésébõl és a kiadható
órák idejének hasznosításából a város és ezzel áttételesen annak minden lakója
profitálhasson.
A csarnok üzemeltetésén túl, áttekintettük a városban felmerülõ egyéb felada-
tokat. Közterületek rendben tartása, parkosítás, utak, járdák, vizes árkok állapota,
télen hóeltakarítás, egyszóval van teendõ bõven. De említhetnénk a hivatal
anyagbeszerzéseit, az étkeztetést (melyre ugyan most élõ szerzõdés van, de egy-
szer le fog járni), a környezetvédelmi tevékenységet, (zöldhulladék, valamint sze-
lektív hulladékgyûjtés) mely igen fontos feladat itt Üllõn is. 
Sok olyan feladat van a városban melyet idáig is elvégeztek, és eztán is el kell
végezni. Az nem mindegy, hogy hogyan, és mennyiért.
Azt mindenki tudja és már-már szállóige, hogy a vállalkozások Áfa-t igényelnek

vissza. Ez volt a következõ, ami arra ösztönzött bennünket, hogy megalakítsuk a
vállalkozást. Az eddig külsõs cégekkel elvégeztetett munkák saját magunk, vagy
a város cége kiválasztotta alvállalkozó által végzett munka, a megvásárolt
eszközök, berendezések, irodaszerek után kifizetett Áfa visszaigénylése és költ-
ségvetésbe való visszaforgatása a város helyzetének javulását eredményezi.
Összegezve tehát a város, valamint az anyagi kényszerhelyzet kezelése érdekében
vált szükségessé a kft megalapítása.

Nagy Sándor
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N Á L U N K  T Ö R T É N T

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

jelen esetben pénztárcánk vastagságát
ismerve kár foglalkoznunk. 
Czibor Éva szobrászmûvész elfogadható-
nak tartja a testület azon döntését, hogy a
szobor-szökõkút a most épülõ sport-
csarnok bejárata elõtt kerüljön elhe-
lyezésre, hiszen a körülmények adottak, a
csarnok elõtti rész parkosítása tervben
van. Az áthelyezést a testület tizenkét
igen szavazattal jóváhagyta. 

A testület tizenhárom igen szavazattal
elfogadta a 2007-2008-as sportszezonra a
Csõ-Montage Budapest Futsal Club aján-
latát, mely szerint az egyesület egyéves
határozott idõtartam alatt az üllõi sport-
csarnokban edz, és hazai mérkõzéseit itt
játssza. A futsal egyre nagyobb népsze-
rûségnek örvendõ labdajáték, a teremfo-
cihoz hasonlítható leginkább, kisebb el-
térésekkel a szabályokban, illetve a
pályán lévõk létszámában. A futsalt
kisebb és kevésbé pattanó labdával,
palánkra játsszák 4+1 fõs csapatok. A
Csõ-Montage hazánkban igen népszerû
és komoly eredményeket felmutató
egyesület a játékot kedvelõk köreiben. Az
elmúlt években megfordultak a nem-
zetközi kupaporondon is, eredményesen
szerepelve. A csapat mezén – mely ko-
moly reklámhordozó értékkel bír – a
jövõben szerepel Üllõ város neve. A
jegybevételeken a csarnok üzemeltetõje
és a klub 60-40 % arányban osztozik.
Reméljük izgalmas meccseket láthatunk
majd!

A képviselõ-testület 500 ezer forinttal
támogatja a Pest Megye Háza Admi-
nisztrációs és Üzleti Központ Kft. létre-
hozását, társasági tagként. A támogatásra
azért volt szükség, mert a Kft. most kere-
si új székhelyét, mely - a közlekedési
szempontokat figyelembe véve, a támo-
gatással megerõsítve - akár városunkban
is lehet. A kiszivárgott hírek alapján erre
igen jó esélyünk van. Ha a Kft. valóban
nálunk építené fel székhelyét, abból a
városnak csak haszna lehet, hiszen egy
ilyen közigazgatási intézmény letele-
pedése presztízsértékkel bír, munkahe-
lyeket teremt, és újabb befektetõket
hozhat magával. A támogatást a testület
tíz igen szavazattal hagyta jóvá, szintén
tíz szavazattal pedig a Kft. felügyelõ
bizottságába Laza Istvánt delegálta. 

Varga Norbert

A  VARGHA  GYULA  SZAVALÓVERSENY  EREDMÉNYE I :

I. kategória

I.    Mészáros Anna  Bénye-Káva
II.   Szabó Máté  Üllõ
III.  Balikó Fanni  Nemesgörzsöny

Különdíj: Hera Gergely Üllõ,
Papp Boglárka Üllõ  • Gál Norbert Káva

III. kategória

I.   Simorka Zoltán Káva
II.  Agócs Eszter Üllõ
III. Pethõ Enikõ Nemesgörzsöny

II. kategória

I.   Udvardi Kata Üllõ
II.  Bejczi Dóra Nemesgörzsöny
III. Lázár Luca Káva

IV. kategória

I.   Farkas Vajk Üllõ
II.  Szabó Erzsébet Üllõ   
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V i r á g o s  v á r o s

Milyen a szép tiszta környezet!.?............
Ki is tudná ezt jobban elmondani? Talán Gondi István / mindenki Pista bácsija /, aki
fiatalokat meghazudtoló lendülettel végzi munkáját. Korát ne is kutassuk, neki
nincs kora. Frissen, lendületesen minden reggel valahol feltûnik, kistalicskájával.
Megnézhetjük télen hol van elsöpörve a járda, amerre Pista bácsi útra kel. Hosszú
évek óta figyelem munkáját. Munka közben is van mindenkihez egy jó szava, és
mindig jókedvû, segítõkész. Köszönjük Pista bácsi, hogy mindig igyekszik széppé,
tisztává tenni a Város központját! Fiatalabbak, kövessük példáját, igyekezzünk,
megóvni, megvédeni lakóhelyünk és Városunk környezetét!!!!!!

E. Bné
óvodapedagógus   

V i r á g z i k  a  v á r o s

Tisztelt Lakosság!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik április 28-án akár egy tõ
virággal, akár munkájukkal, akár csak segítõ szándékukkal hozzájárultak a
"Virágozzon velünk" elnevezésû akciónkhoz, melyet a Településfejlesztési
Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság szervezett a Szülõi Munkaközösséggel
közösen. Akik virágot hoztak, kaptak egy sorsjegyet, mellyel kerékpárt és kerti
kisgépet lehet nyerni augusztus 20-án, az akkor megrendezésre kerülõ 

" 1. Üllõi Kovács és Kézmûves Találkozó és Vásár" elnevezésû rendezvényen.

Az ültetésben részt vett a lakosság, és a város vezetése is. Reggel 8 órakor
elkezdõdött a munka. A felajánlott növények sorra érkeztek. A végén kevésnek
bizonyult az elõre elkészített virágágyás ezért újabb területeket kellett mûvelés alá
vonni. Öröm volt látni, amint a város központja (ami egyelõre még csak nevében
városközpont, de jó úton halad a valós központiság felé) megszépül, az egy-
hangúságot a virágok tarkasága töri meg. Ez volt az elsõ lépés. A továbbiak a tavaszi
fagyos szentek után következnek. Reméljük akkor is számíthatunk az Önök segít-
ségére és együttmûködésére. 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

N Á L U N K  T Ö R T É N T

Felhívás gyommentesítésre

1./ A növényvédelemrõl szóló 2000.
évi XXXV.tv. 5.§ alapján a termelõ,
földhasználó köteles minden olyan
károsító – így a gyomok – ellen is vé-
dekezni, amelyek a szomszédos föld-
használók, illetve termelõk növényter-
melési, növényvédelmi biztonságát
vagy az emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik.

2./ A földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanán a par-
lagfû virágzását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntar-
tani /Tv. 5.§ (3)/.

3./ A védekezési kötelezettségüket
megszegõ tulajdonosokkal, földhasz-
nálókkal szemben növényvédelmi bír-
ságot kell kiszabni, melynek összege
20.000 - 2.000.000 forint  között van.
A törvény 7/A. § szerint a hatóság (kül-
területen a megyei MgSzH-Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság, belterületen
a jegyzõ)  a fertõzött területre, elõzetes
felszólítás nélkül közérdekû védekezést
rendelhet el, melynek eljárási és végre-
hajtási költségei a földhasználó terhe-

lik, és nem fizetés esetén közadók 
módjára behajthatók.

4./ Mindezek alapján felhívjuk a 
lakosságot a szükséges mechanikai és  
vegyszeres gyommentesítés végrehaj-
tására.

Földterületeink és közvetlen környe-
zetünk gyommentessége mindannyiunk
közös érdeke!

Gödöllõ, 2007. március hó

Benécsné dr.Bárdi Gabriella
Fõvárosi és Pest Megyei 
MgSzH Növény és Talaj
védelmi Igazgatóság 
igazgatója 

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; Csüt . : 1/211-18- ig ; Pénteken: 8-16- ig ; Szomb. : 8-12- ig ; Vasárnap: zár va

Május 14-tõl  június 11- ig a Könyvtár  le l tározás miatt  zárva tar t !
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Á R P Á D - N A P I  K Ó R U S  É S  N É P T Á N C  T A L Á L K O Z Ó

A március 30-án immáron harmadik
alkalommal megrendezésre kerülõ kis-
térségi kórus- és néptánc találkozón zsú-
folásig megtelt a Közösségi Ház színház
terme.
Üllõ város polgármestere, Kissné Szabó
Katalin köszöntötte a résztvevõket. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy "a múlt
hagyományainak felelevenítése a közös-
ségekben tovább élõ, tudatosan ápolt
ízlés, felfogás, szellemi örökség, amely-
nek ápolása mindannyiunk kötelessége".
Elsõként mutatkoztak be Üllõ legkisebb-
jei a Gyöngyvirág téri Óvodások, akik
azonnal fellelkesítették a nézõközön-
séget. Felkészítõik Lengyel Krisztina és
Tóth Józsefné óvónõk voltak. Köszönet
nekik.
Vastapssal jutalmazták a vecsési Falusi
Általános Iskola tánccsoportját is, akik
Kézmûves polkát és Baranyai táncot
adtak elõ. A táncokat Magyarné Kárpáti
Erzsébet tanította be
Ez évben második alkalommal láthattuk
intézményünk Speciális Tagozatának
növendékeit. A botos tánc és a lányok
csárdás lépései arról gyõztek meg ben-
nünket, hogy napjainkban szükség van
minden ember tenni akarására, és min-
dannyiunkban ott szunnyad a bemu-
tatkozási vágy. Felkészítette õket Toldi
Miklósné és Hajba Imréné.
Az iskola alsó tagozatosai Szatmári
karikázót, a felsõ tagozatosok pedig ma-
gyarlónai legényest és csárdást adtak elõ.
Felkészítõik Peresa Miklósné és Nagy
Sándorné voltak.
Örömünkre szolgált, hogy négy énekkar

mutatkozott be a találkozón.
Elsõ alkalommal köszönthettük a Zrínyi
Ilona Nyugdíjas Klub szépen szóló telt
hangzású vegyes karát. A mûveket be-
tanította és vezényelt Dudinszky Balázs. 

Az óvodapedagógusok Napsugár kórusa
szívet melengetõ népszerû dallamokat
adott elõ, akiket szintén Dudinszky
Balázs vezetett és kísért gitáron.

A zeneiskola Harmónia Kórusától több-
szólamú mûveket hallhattunk. Zongorán
kísért: Plutzer Gábor, vezényelt Hofbauer-
Mezei Márta.

A házigazda Pedagógus kórus mûsorán
többszólamú kórusmûvek, megzenésített
vers és moldvai csángó népdalcsokor
szerepeltek. Fuvolán közremûködött
Tóth Csenge 8.z/a osztályos tanulónk,
gitáron kísért Dudinszky Balázs.
A kórust Dudinszky Gézáné vezette.

Befejezésül az összkar – Bárdos Lajos:
Tiszai dallamok címû mûvét adta elõ
Hofbauer-Mezei Márta vezénylésével.

A bemutatókat követõen Laza István Üllõ
Város Ügyrendi Bizottságának Elnöke,
az Oktatási Bizottság tagja hozzáértõ,
meleg szavakkal biztatta további sike-
rekre a résztvevõket. Végezetül Hamikus
Ferencné az Árpád Fejedelem Általános
Iskola igazgatója emlékplaketteket,
ajándékkönyveket adott át.
A kistérség több mint száz fellépõ kis-
diákja és tanáraik arról adtak ismételten
tanúbizonyságot, hogy õk komolyan gon-
dolják népünk kultúrájának megbecsü-
lését, nemzeti értékeink tovább örö-
kítését. Elmondhatjuk, hogy a legifjab-
baktól a Nyugdíjas Klub Kórusáig min-
denki olyan élményekkel lett gazdagabb,
amelyek kiváltására csak ilyen lelkes,
komoly értéket képviselõ közösségek
képesek. Köszönet érte!

Nagy Sándorné és Dudinszky Gézáné
szervezõ pedagógusok

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

A d ó s z á m : 1 8 7 0 3 3 5 1  1  1 3

II. DIÁKNAP

Az Árpád Fejedelem Általános
Iskola Szülõi Munkaközössége és a
Diákönkormányzat már második al-
kalommal rendezi meg a tanévzáró
diáknapot. A tavalyi nagy sikerre
való tekintettel idén is hasonló
programmal szeretnénk a gyerekek-
nek kedveskedni.
A délelõtt a játéké lesz. Tanár, diák
és szülõ meccsek kerülnek megren-
dezésre foci, kosár, kézi és ping-
pong kategóriában. Közben a fõzõ-
verseny és akadályverseny is zajlik
majd. Szintén délelõtt lépnek fel az
ovisok és az óvónõk, mesével, tánc-
cal. Akik szeretik az alkotás örömét
kilenc órától jöjjenek kézmûves-
kedni. Sok-sok érdekes meglepetés
várja õket. Segítségükre lesznek a
Mecénás Mûvészeti Klub tagjai,
szülõk és tanárok egyaránt. Arc és
henna festés is lesz. Délután a szín-
padi produkcióké a fõszerep. Jön-
nek a jazz balettosok, akrobatikus
rock and roll bemutatót láthatunk,
táncház várja majd az érdeklõdõket,
és még mesét is hallgathatunk. A
gyerekek és a felnõttek egyaránt
megmutathatják tehetségüket a táti-
kában és a karaokéban. Természe-
tesen a tombolahúzás sem maradhat
el. Egész délután büfé mûködik,
virslit, palacsintát és üdítõt lehet
majd kapni.
Este a KOZMIX együttes koncertje
koronázza meg ezt a reményeink
szerint gyönyörû napot. 
Mindenkit szeretettel Várunk!

Virág TímeaAz Árpád-nap eseményeit megtekintette
Gál Zoltán országgyûlési képviselõ is.
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"A földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön"

T i s z t e l t  O l v a s ó !

Talán sokan megmosolyogják ezt a mon-
datot. Sokan viszont komolyan veszik a
tartalmát. Így tette ezt a Magnezit Va-
dásztársaság is. A társaság tagjaival
közösen az Üllõ körül található és a
vadászati szempontból kezelésükben lévõ
területek takarítását végeztük el 2007.
április 22-én, a Föld napján. Meg-
döbbentõ volt látni, hogy magát legfejlet-
tebb életformát élõnek valló ember meny-
nyire nem foglalkozik környezetével.
Mondjuk ez a mondat nem teljesen igaz
ebben a formában. A saját, szûk kör-
nyezete rendben tartása nagyon fontos
némelyeknek. 

A lakása felújítása során keletkezett
építési törmeléket gondosan zsákokba
csomagolja, majd határozott mozdulattal
utánfutóra, vagy valamilyen más szál-
lítóeszközre helyezi, és útjára indítja.
Nyilvánvalóan a legális, építési törme-
léket is befogadó hulladéklerakó a cél. Mi
is lenne más. Persze az útvonal meg-
választásánál ismételten gondosan jár el
embertársunk. 

Nem akarja azt, hogy a jármûve lassú ha-
ladásával feltartsa közlekedõtársait, ezért
néptelen, erdei vagy mezei utakat választ.
Közben még a természetet is megcsodál-
hatja.
Arról meg végképp nem tehet, hogy ezek
az utak olyan rossz minõségûek, hogy a
gondosan összegyûjtött és szemétlerakó-

ba szánt hulladék útközben lehullik a
szállító alkalmatosságról.
Milyen érdekes a hulladék lélektana?
Tudja, hogy nem maradhat az út közepén,
ahova leesett, mert azzal akadályozza a
tovahaladást. Egyedül meg fél, tehát tár-
sat keres magának, nagy halmokba gyûlik
és pihen, várja az arra járó üres jármûvel

közlekedõ embereket, akik majd meg-
szánják õket és a nagy közösségi találka-
helyre viszik õket.
Persze a nagy találkahelyen nem unat-
kozhatnak, ezért valamit tenniük kell.
Legjobb szórakozás számukra a televízió,
a rádió, a videó. Persze van, aki inkább az
autókat szereti. Javítgatja, olajat és gumit
cserél, vagy csak egyszerûen heverészik
az ágyon, amit szintén elhagyott valaki.
Akadnak aztán gondos, és pontos zsákok
is, akik õrzik gazdájuk minden titkát.
Nem beszélnének a számláikról, a postai
befizetéseikrõl, a lakáseladási szándé-
kukról és persze az étkezési is italozási
szokásaikról sem. Nem bizony. Ezek a
zsákok rendesek a gazdáikkal. Soha nem
árulnák el a titkaikat. Csak az idõ. Az idõ
viszont mindenki fölött eljár. A zsákok is
elfáradnak és beszélnek. No nem szán-
dékosan.  Elmondják, hogy ki veszítette
el õket. Ki az, aki befizette a számlát,
majd kidobta a csekket. Ki az, aki el
szerette volna adni a házát, majd miután
sikerült a segítõ hirdetést a ház körül fel-
lelhetõ többi szeméttel együtt az elõbb
leírt teljesen jó szándékú módon sorsára
hagyta.
Bizony, ilyenek a gondos emberek, akik

szeretik a rendet maguk körül. De mi
történik mások körül? Az õket már nem
érdekli. Felemelik hangjukat a ren-
dezetlen környezet ellen, hangoztatják a
mások felelõsségét. Reggel, amikor
belenéznek a tükörbe ezek az emberek,
vajon mit érezhetnek? Elégedettséget?
Milyen gondolatok járhatnak a fejükben,
amikor gyerekeiket elengedik sétálni,
vagy játszani barátaikkal a "ter-
mészetbe"? Nyugodtan teszik ezt meg?
Tiszta lelkiismerettel mondják gyere-
küknek, hogy gyermekem ezt tettem
azért, hogy Te élhess?! 
Természetesen behatárolható egyes
szemétkupacból a volt tulajdonosok köre.
Elég kevés például az, aki háztatásában
több 10 db televízió és videó készüléket,
monitorokat tart, majd szétszedve és a
használható elemeket kiemelve egyszer
csak valahogy egy néptelen úton "el-
veszíti" õket. Persze az sem biztos, hogy
minden háztatásban található 10-15 már
nem használható garnitúra autógumi,
autó alkatrész, kárpit, karosszéria elem.
Elég ritka azon emberek köre is, akik
zsákszámra fogyasztanak különbözõ
energiaitalokat, majd a visszamaradt cso-
magoló anyagot a város határában de-
ponálják további felhasználásig. 
Leginkább azonban az döbbentett meg,
hogy találtunk egy helyen 18 zsák levá-
gott füvet. Ezen azóta is gondolkodom.
Levágja a füvet, mûanyag zsákba teszi,
kocsira rakja, majd az erdõben zsákostól
eldobja. Nem értem. 
Tisztelt Olvasó!
Kérek mindenkit, hogy értékelje az álta-
lam leírtakat oly módon, ahogy írásom
elején a címben olvasható. 

"A földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön" Ezt
gondolja át mindenki, mielõtt kör-
nyezetünkben, a természetben "elveszít"
valamit, ami számára már értéktelen.

Nagy Sándor
A VKB elnöke

K Ö R N Y E Z E T Ü N K  V É D E L M E

A szemétszál l í tás  a  karácsonyi  ünnepek k ivéte léve l
minden hét fõn és kedden tör tén ik ,  az év e le jén megküldöt t

tá jékoztatónak megfe le lõen.
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Ó V O D A I  P R O G R A M O 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

Ó V O D A B Á L  
egy szervezõ (segéd) szemével

Nemes hagyomány az oktatási intéz-
ményekben, hogy bált szerveznek az
intézményközösség és az odajáró gyer-
mekek örömére /hiszen nekik szól a meg-
lepetés, ami megvalósul e bevételekbõl/. 
Ami a báli sokaságnak szórakozás, a
szervezõknek bizony kemény munka.
Hetekkel, de inkább hónapokkal a báli
idõpont elõtt összeülnek a szülõk és a
pedagógusok képviselõi, és indul a ter-
vezgetés, szervezés, elõkészületek, izga-
lom. Hogy legyen? Mint legyen? Ki
hová? Mikor mit? Merre? Meddig?
Bizony, bizony, aki szervezett már pél-
dául esküvõt, vagy akár bált tudja, hogy a
legapróbb részletekre is oda kell figyelni.
Nem mindegy, hogy milyen a teríték, a
díszítés, a vendégek fogadása, a menü és
még rengeteg apró és nagyon fontos
dolog, például a mûsor. Igen, igen a
mûsor. Ez azért fontos, mert ezzel meg
lehet alapozni a bál egész hangulatát. Ha
a bálozók jól szórakoznak a mûsor
közben, egykettõre táncolni is megjön a
kedvük. Már indulnak is az ötletek ezzel
kapcsolatban. Azt tudjuk, hogy az
óvónõk kedves és bájos énekkarának
szerepelni kell. Igen ám, de jó lenne vala-
mi, ami pergõs, lendületes, így jön az
ötlet, hogy táncot is tanuljunk. Rózsika
már intézi is. Az énekkar segítésére
felkéri Balázst, akinek a zene az élete.
Tehetségét számos területen bizonyította,
és ami a legfõbb, szívesen dolgozik
velünk is. Igaz nem könnyû tizenegy höl-
gyet irányítgatni, terelgetni, de neki sike-
rül. Kedves, de határozott, így hát szótfo-
gadunk és úgy énekelünk, ahogyan õ
kéri. Az, hogy Balázs gitárral kísér, külön
élmény és megérezzük az együtt éneklés,
együtt rezgés kellemes érzését.
Rózsika a tánc betanítására felkéri
Jolikát, aki szintén örömmel és nagy
lendülettel vesz "kezelésbe" minket. A
NOX nagyszerû zenéjére néptánc ele-
meket tanulunk. Próbáról, próbára alakul
a koreográfia és próbáról, próbára egyre
jobban fáj a lábunk, és egyre többet
nyafogunk. Sokszor már azt is elrontjuk,
amit pedig jól tudtunk. A holtpont a
Mûvelõdési Házban tartandó próba,
amikor már azt sem tudjuk, hogy melyik
a jobb illetve a bal lábunk. Nyugodjunk
meg, pihenjük ki magunkat és menni fog,

mondja Jolika. És igaza van, másnap
tényleg jobban megy. Igaz mindenki
gyakorol, ahol csak tud: fut-fut tititá,
lenget-lenget tititá, ugrik-ugrik tititá.
Indul, fordul, körbe, vissza, középre,
megkerül, kézfogás, elengedés és így
megy tovább, csak tovább. Közben
megjön Rózsika és megnézi az egész tán-
cot elölrõl. Az arcán olyan büszkeség és
öröm látható, amiért érdemes fájni és
kifulladni. Már érezzük, hogy nagyon jó
lesz. Drága Jolika és Balázs, mindent
köszönünk. 

Még mindig maradtak ötletek. Kitalálom
hát, mivel mi mégis csak óvodások
vagyunk, adjuk elõ a Piroska és a farkas
címû híres, és még annál is híresebb
mûvet. Már kérjük is óvodánk legtehet-
ségesebb szövegíróját, Marika nénit a
Süni csoportból, hogy írja meg nekünk a
forgatókönyvet. Nem csalódunk benne, a
mû remek. Köszönjük Marika. A neheze
ezután jön, rá kell venni a szereplõket,
hogy a bálon eljátsszák. Nem is vitás,
hogy kinek szánjuk Piroska szerepét. Hát
persze, hogy Annának, ennek a hihetetlen
színészi tehetséggel megáldott picike
lánynak, akiben Nórával mindketten
vakon megbízunk, hogy jól el fogja ját-
szani a szerepet. Igen ám, de a szüleit is

meg kellene gyõzni, hogy õk is szerepel-
jenek. 
Végül is vállalják, és csak a próbákon
derül ki, hogy mibe is vágták a
fejszéjüket. Lehet, hogy legszívesebben
visszakoztak volna, de becsülettel helyt
álltak és mindenben együttmûködtek,
mint anyuka és mint farkas. A maradék
szerepeket hamar elosztjuk: Nóra a nagy-
mama én pedig a vadász. Nekünk kevés
szövegünk van, a fõszerep ezé a nagy-
szerû családé, akik történelmet írtak a
bálokkal kapcsolatosan. Ilyen gyermek-
szülõ-pedagógus "produkció" nem
hiszem, hogy lett volna valaha. Nagy-
nagy köszönet a családnak. 
Az egész bálról fõleg a köszönet jut
eszembe, mert nagyszerû emberek,
nagyszerû cselekedeteket hajtottak végre,
hogy remek legyen ez az este. Nóra, aki a
"hátán vitte" az egészet, Rózsika, aki
buzdított. Az énekes és táncos óvó nénik,
akik fáradhatatlanul próbáltak és gyako-
roltak, nem sajnálva a szabadidejüket. A
zenész urak, akik a további hangulatot
szolgáltatták, a hastáncot lejtõ hölgyek,
az anyukák, apukák, akik a büfében dol-
goztak, és a terítésnél, asztalok leszedé-
sénél segítettek. A termet rendelkezé-
sünkre bocsátók, és a bálozók, akik
merték önfeledten jól érezni magukat.
Személyesen tartozom köszönettel a
Templom téri és a Gyöngyvirág téri
remek "lányoknak", akik egy életre feled-
hetetlenné tették a kerek évfordulómat. 

Korcsmárosné Akai Gabriella
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P R O G R A M O K ,  R E N D E Z V É N Y E K

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

T A V A S Z I  N A P S U G Á R  N A P O K  Ó V O D Á N K B A N

Már hagyomány, hogy áprilisban háromnapos rendezvénnyel köszöntjük a
tavaszt. Ilyenkor várjuk a kedves Szülõket, várjuk meghívott érdeklõdõ
vendégeinket. Így történt ez ebben az évben is.
Az elsõ alkalom 20-án, pénteken volt, amikorra barkácsolást terveztünk. Nagy
volt az örömünk, mert lelkes és igen ügyes kezû anyukák, nagymamák jöttek el.
A közvetlen, vidám beszélgetés közben hamar elkészültek az esztétikus és ötletes
apróságok.
A gyermekek végtelenül büszkék voltak, hogy együtt alkothattak szeretteikkel.
Hétfõn már a Föld napját ünnepeltük. Rendeztük udvarunkat, a kicsik hathatós
segítségével hamar beültettük a virágládákat, gyorsan elkészültek a kiskertek,
kialakult a sziklakert, szépültek a csoportrészek.
Köszönettel fogadtuk azokat a virághagymákat, palántákat, melyeket a kedves
Szülõk óvodánknak szántak, s a gyermekekkel beküldtek.
Õk azóta is külön figyelemmel gondozzák sajátjaikat.
Kedden, a vásár napján már reggeltõl lázasan készülõdtünk. Szerencsére szép
idõ volt, így az udvaron helyeztük el a portékákkal tömött asztalokat. Izgalommal
vártuk a vendégeket: a kedves Szülõket, Nagyszülõket, a meghívottakat. Nagy
örömünkre igen sokan eljöttek, kíváncsiak voltak ránk és az általunk rendezett
eseményre. Jelen volt városunk Polgármester Asszonya is.
10 órakor a nagycsoportosok színvonalas mûsorával kezdetét vette a forgatag.
Gabi és Nóra óvó néni tánca csak fokozta a várakozást és a jó hangulatot. A mûsor
után a segítségre mindig kapható anyukák gyorsan elhelyezkedtek a standok
mögött, s állták a gyermekek rohamát. Egy napsugár tallér egy ajándékot ért, s ha
elfogyott a pénz, kamatmentes kölcsön mindenkinek járt. Így nem is csoda, hogy
hamar tömve voltak a kosárkák. Finomság is került a pocakokba. Zsuzsa óvó néni
foszlós kaláccsal örvendeztetett meg minket, Monorról hozta, igazi madárlátta
eleség volt. Ahhoz, hogy a hangulat igazán vásári legyen, népzenei dallamok, rig-
musok szóltak a háttérben. Múltat idézõ kellékek; mint például: kötény, mellény,
kalap, kosár, kendõ kerültek elõ a szekrények mélyérõl, s leltek funkcióra, ha
rövid idõre is.
Amikor minden asztal üresen állt már, a gyermekek is szétszéledtek, várta õket a
csúszda, homokozó, libikóka.
Otthon aztán a vásárfiát mutogatva, újból átélték az elõzõ napok örömeit.

Köszönet minden kedves vendégünknek, várjuk valamennyiüket jövõre is!

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda dolgozói

Üllõi  Ifjúsági  Kulturál is  Klub

Megalakulásunk gondolata 2007. január-
jában indult, azzal a céllal, hogy az üllõi
fiatalság életének minõségét, lehetõségeit
javítsuk elsõsorban helyi szinten.
Fontosnak tartjuk, hogy a helyi fiatalok
megfelelõ közösséget alkossanak, szóra-
kozási és kulturális igényeiket lakóhe-
lyükön is kielégíthessék. Szeretnénk, ha
nyitottak lennének egymás felé, és
felpezsdülne a helyi ifjúsági élet. Fõ cé-
lunk az, hogy az itt élõ fiataloknak ne
csak más települések jelentsenek meg-
oldást szabadidejük eltöltésére, hanem itt
helyben is legyenek olyan színvonalas
programok, melyeket máshol több kilo-
méter utazás után, esetleg magas belépõ-
jegy kifizetésével kapnak. Azért szeret-
nénk dolgozni, hogy az üllõi fiatalok szo-
ciálisan és kulturálisan is elégedettek
legyenek településünkkel.
Szeretnénk továbbá azt is elérni, hogy
Üllõ városra ne úgy tekintsenek, mint egy
esemény nélküli, unalmas alvóvárosra.
Szeretnénk, hogy létrejöjjön egy olyan
közösség, amely egymást segítve, építve,
véleményét kinyilvánítva él lakóhelyén.
Fontosnak tartjuk, hogy mindenki el-
mondhassa véleményét környezetérõl,
hiszen csak közösen, összefogva tudjuk
kitûzött céljainkat megvalósítani.
A klub szervezésében indulna egy havi
rendszerességgel jelentkezõ program-
sorozat, melyen ismert közéleti személyi-
ségek tartanának elõadásokat, különbözõ
kérdéskörökben, mint például a mentál-
higiénia, irodalom, zene, sport, a fiatalok
aktuális problémái, továbbtanulás, mun-
kavállalás, a teljesség igénye nélkül. 
Szeretnénk, ha a klub rendezésében útjára
indulhatna egy film klub is, lehetõség
szerint két vagy háromhetente, külön-
bözõ stílusú filmek vetítésével, melyeket
követne egy beszélgetés az aktuális
filmhez kapcsolódva, annak hatásairól
értelmezésérõl. A késõbbiekben pedig a
felmerülõ igényekhez igazítanánk prog-
ramjainkat. Az elmúlt hetekben egy
kérdõívvel mértük fel a fiatalok helyzetét,
igényét. A visszaküldött kérdõívek biza-
kodásra adnak okot, néhány esetben
ötleteket is kaptunk a szervezéssel kap-
csolatban. A jövõben azon fogunk dol-
gozni, hogy ezeket megvalósíthassuk!
Honlapunk: www.ulloifiklub.fw.hu 

Varga Norbert

K i r á n d u l á s

A Ruhaipari Természetjáró Egyesület 5 napos, 4
éjszakás kirándulást szervez Lillafüredre 2007.
július 27-31-ig, reggelivel és vacsorával.

Magyar Rádió üdülõje
Részvételi díj 16000 Ft
Telefon: 320-740

Gyarmati Miklós
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R E N D Õ R S É G I  H Í R E K

F E L H Í V Á S

A lakosság segítségét kérjük az alábbi
közlekedési baleset kapcsán.
2007. 04.19-én 03 óra 00 perckor egy
nyáregyházai lakos az általa vezetett
Mercedes E 250 típusú taxi szgk.-val
közlekedett Monor lakott területén kívül,
a 4-es számú fõúton Budapest felõl
Cegléd irányába. Haladása során a fõút
32 + 100 km szelvényében /az Oázis
Kertészet elõtti útszakaszon/ elütötte az
úttesten ismeretlen okból tartózkodó
kivilágítatlan ismeretlen gyalogost. 

A baleset során a gyalogos olyan súlyos
fej, gerinc és végtag sérüléseket szenve-
dett, hogy a  helyszínen életét vesztette.
A baleset során a szgk. megrongálódott.
Az ügyben büntetõeljárás indult.
Az ismeretlen gyalogos kilétének megál-
lapítására tett intézkedések eddig nem
vezetettek eredményre, mivel a személy-
nél semmilyen irat nem volt fellelhetõ. 

Az ismeretlen személyazonosságú:
Kb. 25-30 év körüli 170-180 cm magas,
átlagos testalkatú, fehér bõrû, kopasz
férfi. 
A nála talált román nyelvû imakönyv
alapján feltételezhetõ, hogy román állam-
polgár volt. A férfin a balesetkor
SPORTS feliratú világos barna színû
sportcipõ, sötétkék LEVI's feliratú
farmernadrág nadrágszíjjal, valamint
SUNSWEET feliratú barnás színû nyári
dzseki volt.

A férfi nyakában egy kb. 8 cm
hosszúságú fából faragott kereszt volt,
amelynek egyik oldalán feltehetõleg Szûz
Mária, másik oldalán Jézust ábrázoló
faragvány volt. 
Különös ismertetõjegye, a testén talál-
ható kékes zöld színû tetoválások, a mell-
kasa bal oldalán kb. 8-10 cm hosszúságú
nonfiguratív egyik oldalán felette KOC-
HAM  felirat, másik oldalán IWONE , a
harmadik oldalon ADRIAN felirat
látható, bal alkarján 8-10 cm nagyságú
tigrisfejet ábrázoló tetoválás látható,
valamint, a jobb vállán egy 10-12 cm
nagyságú hiénaszerû teljes alakos
tetoválás van, a nyakának jobb oldali
részén, a csuklyásizmon egy 5-8 cm
nagyságú skorpió ábra van. Bal vállán
egy kb. 10 cm nagyságú kígyó látható,

fején koronával, alatta KING Forever
felirat látható. A kígyó feje nem látható,
mivel rajta egy 4-5 cm-es heg látható. Bal
lapockáján egy 10-12 cm nagyságú, Jézus
fejét ábrázoló minta van.     

Kérjük, hogy amennyiben valaki felis-
merni a férfit, vagy információval tud
szolgálni a férfi kilétével kapcsolatban,
úgy értesítse a Monori Rendõrkapitány-
ság, Közlekedésrendészeti Osztályát a
06-29-410-367 számon, vagy a 107-es
ingyenesen hívható telefonszámon./

Ál gázóra leolvasók

Április 11-én, Üllõn három családot
próbáltak megkárosítani, akiknek a
házában ismeretlen személyek gáz-
óra leolvasónak kiadva magukat
bejutottak.
Egy alkalommal viszont a sértett
figyelmét elterelve, 15. 000 Ft-ot
tulajdonítottak el a házból.

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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T I S Z T E L T  Ü G Y F E L Ü N K !

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2007. április 1. napjától bevezetésre kerül a jogviszony-
hoz kötött egészségügyi ellátás rendszere.

Tájékozódásának megkönnyítése érdekében – a teljesség igénye nélkül – felsoroljuk azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek
megléte/fennállása esetén Ön jogosult egészségügyi ellátásra. 

1. A Magyar Köztársaság területén élõ valamennyi kiskorú gyermek (18. életévének betöltéséig) jogosult az ellátásra, ha
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik.

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak: 

• munkaviszonyban, • megbízási, • gazdasági
• köztisztviselõi, • vállalkozási, társaságok tagjai (társas vállalkozók) 
• közalkalmazotti, bedolgozói jogviszonyban állók
• fegyveres szolgálati jogviszonyban állók 

E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz. 

Önfoglalkoztatók

egyéni vállalkozók biztosított mezõgazdasági õstermelõk

E tevékenységükrõl a bejelentést maguknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz.

Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülõk

• álláskeresési támogatásban,pl. álláskeresési járadékban, munkanélküli járadékban, stb. részesülõk
Az álláskeresési támogatásban részesülõket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami 
adóhatósághoz.

B.) JOGOSULTAK 

Közép- és felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú)

Bejelentésére az intézmény vezetõje kötelezett az OEP felé

Különbözõ ellátásban részesülõ személyek

- gyed,                      - munkaviszony  - ápolás díj,                      - nyugdíjak,                         - szociálisan
- gyes,                        megszûnését                        - rendszeres                      - nyugdíjszerû                        rászorultak,
- gyermek                   követõ passzív                       szociális                            ellátások                          - szociális

nevelési                    ellátás                                   segély                                                                         intézményben
támogatás                 (pl. táppénz)                                                                                                             elhelyezettek         

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszûnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek.
A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzõje, a szociális intézményben elhelyezett személyt az
intézmény vezetõje jelenti be az OEP-re.

Egyéni bejelentés alapján jogosultak

O E P  T Á J É K O Z T A T Ó

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

A.) BIZTOSÍTOTTAK 

Foglalkoztatott személyek

A megváltozott munkaképességû személy, ha a munka-
képesség- csökkenése az 50 százalékot eléri, és az illetékes
hatóság (Országos Orvosszakértõi Intézet) erre vonatkozó
igazolásával (szakvéleményével) rendelkezik. 
Az a személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte
és a jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát
(jelenleg 19.650,-Ft-ot).

Figyelem! Ha Ön e két kategória valamelyikébe tartozik,
egyénileg kell a lakóhely szerint illetékes megyei egészség-
biztosítási pénztárnál jelentkeznie, mert a "Bejelentõ lap"
kitöltése és az igazolások bemutatása mellett kerülhet be a
nyilvántartásba. 
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*Járulékfizetéssel szerzett jogosultság

Egészségügyi szolgáltatási járulékot Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre 
fizetõ belföldi magánszemélyek az állami adóhatóságnál 
Egészségügyi szolgáltatásra Megállapodás-kötési lehetõség a 
megállapodást kötõ külföldi személyek lakóhely (tartózkodási hely) szerinti 

megyei egészségbiztosítási pénztárnál 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha Önnek nincs jogviszonya (nem áll pl. munkaviszonyban, nem nyugdíjas, és egyéb jogcí-
men sincs regisztrálva), akkor annak érdekében, hogy az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira való jogosultságát mega-
lapozza, a jogszabály erejénél fogva köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 2007. április 1. napjától. E járulék-
fizetés alapja a minimálbér összege (jelenleg 65.500,- Ft), mértéke 9 százalék. Amennyiben a települési önkormányzat pol-
gármestere az Ön kérelmére Hatósági Bizonyítványt állított ki az egy fõre jutó családi jövedelem összegérõl, a 9 százalékos
járulékot ezen összeg alapján, de legalább az öregségi nyugdíjminimum összege (jelenleg: 27.130,- Ft) után kell megfizetni. 

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A
járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülõ)
más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami
adóhatóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami
adóhatósághoz. 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007. április 1-jétõl az eltartott közeli hozzátartozó
már nem jogosult ezen a jogcímen egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

Általános felvilágosítást az OEP honlapján (www.oep.hu /Ellátások Magyarországon
menüpont), illetve a megyei egészségbiztosítási pénztár telefonos ügyfélszolgálatától kaphat.

Jogviszonyadatait - az okmányirodában történt elõzetes regisztráció után - a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának
segítségével is ellenõrizheti (www.mo.hu / ügyfélkapu / TAJ-szolgáltatások). 

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,
- levélben, az OEP honlapjáról letölthetõ nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerint megyei egészségbiztosítási pénztárhoz
(MEP) történõ beküldésével,
- személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kormány 2007. december 31-ig türelmi idõt biztosít jogviszonyának tisztázására. Amennyiben
jogosultságát a fenti határnapig nem sikerül rendeznie, úgy jövõre veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás térítésmentes igény-
bevételének lehetõsége.

Közremûködését köszönjük.

Budapest, 2007. március 
Országos Egészségbiztosítás Pénztár

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik Koczó Pál teme-
tésén részt vettek és sírjára virágot
helyeztek. 

Gyászoló család

O E P  T Á J É K O Z T A T Ó

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

www.kabor.hu weboldalon

M E G H Í V Ó
Trianon megemlékezést rendez Üllõ Város Önkormányzata június 3-án, vasár-
nap 11 órai kezdettel az I.világháborús hõsök emlékmûvénél (a Templom téren).
Ünnepi beszédet mond Tõkéczki László a megemlékezés díszvendége.

A trianoni békediktátummal csatolták el az I.világháború után hazánk
területének kettõharmad részét. Ennek következtében lett minden harmadik 
magyar idegen államok polgára.
Erre emlékezünk a koszorúzással és a rövid mûsorral.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk. 
Kérjük, hívják magukkal érdeklõdõ ismerõseiket is.



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

ZITA KOZMETIKA
ÉS WELLNESS-SZALON

Szeretettel várom kedves
vendégeimet klasszikus

kozmetikai kezeléseimre és
bõvülõ szolgáltatásaimra:

– szolárium
– infraszauna (testtekercselõ

fogyókúrás program)
– SPA méregtelenítés

Pintér Kristófné Göndõcs Zita
Üllõ, Dózsa György u. 1/C

06 29- 323-617,  
06 -30-3970-114

Smile Média
Reklámügynökség 

marketingeseket és 

hirdetésszervezõket keres.

Érdeklõdni: Üllõ Petõfi S. u 36

szám alatti irodában 

vagy a 06-30/635-3634 

számon.

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

EZT
a hirdetési felületet

Önnek
tartjuk fenn!

Érdeklõdjön a 06 29 320-102, vagy
a 06 20 364-9298-as számon!



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

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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