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"Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!

Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!"

Március 15.-e

"A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.
A nép szava is megdördült és mondá: föl térdeidrõl rabszolga, a nép beszél!
Tartsátok tiszteletben e napot, mellyen a nép szava elõször megszólalt. 
Március 15-dike az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek.
A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdõdik. 
A nemzet történetében ez volt az epochalis nap. 
Ezentúl minden új dicsõséget fog számotokra hozni; a nép fölébredett, a nép
követelte századok óta megtagadott jogait, a nép kivítta jogait …"

Életképek, 1848. Márc. 19.

1848. jelképe Petõfi Sándor, a költõ. 
Az õ versével emlékezünk a Nemzet ünnepén.

ÉLET VAGY HALÁL!

A Kárpátoktul le az Al-Dunáig
Egy bõsz üvöltés, egy vad zivatar!
Szétszórt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar.
Ha nem születtem volna is magyarnak,
E néphez állanék ezennel én,
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb
Minden népek közt a föld kerekén. 
Szegény, szegény nép, árva nemzetem te,
Mit vétettél, hogy így elhagytanak,
Hogy isten, ördög, minden ellened van,
És életed fáján pusztítanak?
S dühös kezekkel kik tépik leginkább
Gazúl, õrülten a zöld ágakat?
Azok, kik eddig e fa árnyékában
Pihentek hosszu századok alatt. 
Te rác, te horvát, német, tót, oláhság,
Mit marjátok mindnyájan a magyart?
Török s tatártól mely titeket védett,
Magyar kezekben villogott a kard.
Megosztottuk tivéletek hiven, ha
A jószerencse nékünk jót adott,
S felét átvettük mindig a tehernek,
Mit vállatokra a balsors rakott. 
S most a hála!... vétkes vakmerénnyel
Reánk uszít a hûtelen király,
S mohó étvággyal megrohantok minket,
Miként a holló a holttestre száll.
Hollók vagytok ti, undok éhes hollók,
De a magyar még nem halotti test.
Nem, istenemre nem! s hajnalt magának
Az égre a ti véretekkel fest. 
Legyen tehát ugy, mint ti akartátok,
Élet-halálra ki a síkra hát,
Ne légyen béke, míg a magyar földön
A napvilág egy ellenséget lát,
Ne légyen béke, míg rossz szívetekbõl
A vér utósó cseppje nem csorog...
Ha nem kellettünk nektek mint barátok,
Most mint birókat, akként lássatok. 
Föl hát, magyar nép, e gaz csorda ellen,
Mely birtokodra s életedre tör.
Föl egy hatalmas, egy szent háborúra,
Föl az utósó ítéletre, föl!
A századok hiába birkozának
Velünk, és mostan egy év ölne meg?
Oroszlánokkal vívtunk hajdanában,
És most e tetvek egyenek-e meg? 
Föl, nemzetem, föl! jussanak eszedbe
Világhódító híres õseid.
Egy ezredév néz ránk itélõ szemmel
Atillától egész Rákócziig.
Hah, milyen múlt! hacsak félakkorák is
Leszünk, mint voltak e nagy õsapák,
El fogja lepni árnyékunk a sárba
És vérbe fúlt ellenség táborát! 

Közreadta: Kondás Imre

Az elsõ felelõs 
magyar kormány:

Batthyány Lajos
miniszterelnök
Szemere Bertalan
belügyminiszter
Esterházy Pál
a király személye 
körüli miniszter
Klauzál Gábor 
ipar- és földmûvelés-
ügyi miniszter
Kossuth Lajos
pénzügyminiszter
Mészáros Lázár
hadügyminiszter
Széchenyi István
közmunka és közleke-
désügyi miniszter
Eötvös József
vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter
Deák Ferenc
igazságügyi minisz-
ter

Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Antal Beáta, Fehér
András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. 
Külsõs segítség: Bogdánné Éva, Jónás Csaba. Nyomtatás: Gara György Tel.: 06 20 364-9298. Kiadványszerkesztés: Kenguruprint Kft.
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Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület

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

Forduló Dátum Játék nap Kezdési  idõ Hazai csapat Vendégcsapat

16. forduló 2008.03.08. Szombat 14:30 Kóka KSK Üllõ SE

17. forduló 2008.03.16. Vasárnap 15:00 Üllõ SE Hévízgyörki SC

18. forduló 2008.03.22. Szombat 15:00 Õrbottyán KSE Üllõ SE

18. forduló 2008.03.29. Szombat 15:00 Üllõ SE Tárnok-Crome

20. forduló 2008.04.05. Szombat 15:30 Tápiószecsõ FC Üllõ SE

21. forduló 2008.04.12. Szombat 15:30 Érdi VSE Üllõ SE

22. forduló 2008.04.20. Vasárnap 16:00 Üllõ SE Diósdi TC

23. forduló 2008.04.26. Szombat 16:00 Délegyháza KSE Üllõ SE

24. forduló 2008.05.04. Vasárnap 16:30 Üllõ SE Felsõpakony Ergofer

25. forduló 2008.05.11. Vasárnap 16:30 Bagi TC '96 Üllõ SE

26. forduló 2008.05.17. Szombat 17:00 Üllõ SE Nagykáta SE

27. forduló 2008.05.24. Szombat 17:00 Pilisvörösvár LSE Üllõ SE

28. forduló 2008.06.01. Vasárnap 17:00 Üllõ SE Gödöllõi SK

29. forduló 2008.06.08. Vasárnap 17:00 Dömsödi SE Üllõ SE

30. forduló 2008.06.15. Vasárnap 17:00 Üllõ SE DMTK Dunaharaszti

Tisztelt Lakosság!

Az elõzõ számban tett ígéretünkhöz híven beszámolunk a febru-
ári Sportbál eredményérõl. 
Bevételi oldal: támogatói és részvételi jegyek, tombola, büfé.
Kiadási oldal: zenekar, a két vacsora, asztalok, székek bérleti
díja, díszítéshez szükséges anyagok, plakátok, meghívók költ-
sége, a segítõ és szereplõ gyerekek ellátása, valamint a csarnok
bérleti díja. Mindezek egyenlege a gyerekek részére összegyûlt
650.000 forint.

A fenti összeget négy csapatnál osztottuk szét. A vezetõikkel
egyeztetõ tárgyalást folytattunk, és a szükségleteiket figyelembe
véve alakítottuk ki a végleges listát.

1. A nagypályás focisták serdülõ utánpótlásának egységes
melegítõkre van szüksége, õket edzõjük, Horváth György képvi-
selte.

2. A Diák Sport Egyesület kézilabdásait (50 gyerek) Erõs
Ildikó az edzõjük a tavaszi szünetben buszos jutalomkirándu-
lásra viszi. Még belefért a keretbe sporteszközök vásárlása is.

3. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola felsõ tagozatos kosár-
és focicsapata részére Csetneki tanárnõ 1-1 garnitúra mezt kért.

Továbbiakban arról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
közkívánatra az Üllõi Csajok Kézilabda Csapata és a Sportcsar-
nok elvállalta egy "Tavaszi Bál" lebonyolítását is. A ren-
dezvény április 19-én lesz. Jegyek elõvételben március köze-
pétõl kaphatóak a Sportcsarnokban és a Kézilabdás lányoknál.   
Itt szeretnénk ismételten megjegyezni, hogy milyen jó dolog,
hogy Önökkel közösen nagymértékû támogatásban tudtuk része-
síteni a sportoló gyerekeket. Célunk továbbra is az, hogy a követ-
kezõ rendezvény is ilyen nagysikerû legyen és újra egy nemes
célt szolgálhassunk vele.

Tisztelettel: Az Üllõi Csajok Kézilabdásai

Üllõi Városi Sportcsarnok 
2008. március-áprilisi programja

• 03. 15. szombat, 16:00 
Felsõpakony KSK - Aranyszarvas SE Nõi kézilabda 
mérkõzés

• 03. 22. szombat, 16:00 
Felsõpakony KSK - Kóka KSK Nõi kézilabda mérkõzés

• 03. 29. szombat 
Területi birkózóverseny, Üllõ DSE rendezésében.

• 03. 30. vasárnap, 16:00 
Felsõpakony KSK - Maglódi KSK 
Nõi kézilabda mérkõzés

• 03. 31. hétfõ, 19:30 
Üllõ FC Csõ-Montage -Allianz-FTC Futsal 
NB I-es mérkõzés

• 04. 12. szombat,  10:00-16:00 
Parasport Nap a Civilközpont rendezésében.

• 04. 13. vasárnap, 16:00 
Felsõpakony KSK - Piliscsaba SE 
Nõi kézilabda mérkõzés

• 04. 19. szombat, 19:00 Sportbál
• 04. 28. hétfõ, 19:30 

Üllõ FC Csõ-Montage - Colorspectrum Aramis Futsal 
NB I-es mérkõzés

Péntekenként 18:30-tól és szombatonként 18:00-tól 
a II. Városi Teremfoci Bajnokság 

a Peugeot Frédi-Béni Kupáért

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

vagy a www.uvkkft.fw.hu honlapon lehetséges.

A 2007/2008. évi R-PC PLANET Pest megyei I. osztályú FELNÕTT bajnokság tavaszi idénynek sorsolása (2008.02. 22.)
Üllõ SE mérkõzései
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Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298

Üllõ Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete február 14-i ülésén megal-
kotta a város 2008. évi gazdálkodását
meghatározó költségvetési rendeletet.

A költségvetési rendelet szövegesen és
számokban is kifejezve rögzíti a Testület
terveit a város mûködtetésérõl, fejleszté-
sérõl.
Természetesen a Testület nem "szárnyal-
hat" elképzeléseiben, visszahúzza a lehe-
tõség.
Csak abból a pénzbõl lehet gazdálkodni,
ami befolyik az önkormányzat kasszájába
az év folyamán, és abból is elsõsorban a
jogszabályok által elõírt kötelezõ és az el-
múlt évrõl áthúzódó feladatokat kell el-
látnia.

2007. év legnagyobb eredménye a Sport-
csarnok elkészülte volt, a hozzávezetõ köz-
mûvekkel, útépítéssel, közvilágítással és
az elõtte felállított szoborral.
Megépült Üllõ elsõ igazi játszótere, mely-
nek költségei megközelítették a 3,7 millió
forintot.
Jelentõs esemény volt az önkormányzati
tulajdonú Üllõi Városüzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi Kft. létrehozása, amely
amellett, hogy üzemelteti a Sportcsarno-
kot, egyéb feladatot (pl. parkgondozás,
karbantartás) is ellát a jövõben.
A város Rendezési tervének lényeges mó-
dosítására volt szükség az Ipari Parkok és
vállalkozói területek bõvülése miatt.

Sikerült a 2006/2007. év fordulóján fenn-
álló 130 m Ft-os kötelezettségekbõl "le-
dolgozni" több mint 50 m Ft-ot. A 2007.
évet 49 m Ft-os likviditási hitellel és a
Csatornatársulatnak visszafizetendõ 30 m
Ft-tal zártuk.

A Sportpálya és a hozzátartozó létesít-
mények – a 2008. év legnagyobb beruhá-
zása – és még néhány terv megvalósítása
erre az évre húzódik át: pl. a katolikus
temetõ további bõvítése, az óvodaépítési,
zeneiskola-bõvítési pályázat.

Mennyi is a bevétel és honnan is szár-
mazik?

A tervezett rendszeres bevételek közel
1,8 milliárd forintot tesznek ki. Harmad-
része, 600 millió forint, a helyben fizetett
adókból származik (gépjármûadó 100
millió Ft, építményadó 95 millió Ft,
iparûzési adó 410 millió Ft). Az adóbevé-
telek ma már igen jelentõs összeget kép-
viselnek bevételeink között, ezért a város
adófizetõ polgárain és vállalkozóin igen
sok múlik. Nem mindegy, hogy teljesítik-e
idõben kötelezettségeiket, hiszen azok a
folyamatosan felmerülõ kiadások fedeze-
teként szolgálnak. Az üllõi polgárok több-
sége megteszi ezt határidõn belül. A vá-
ros fejlõdését jelzi, hogy nõ a lakosság
száma, és evvel együtt növekszik az álla-
mi bevételekbõl átengedett személyi jö-
vedelemadó is. A gépjármûadóból és az
iparûzési adóból befolyó összegre is a
tavalyinál többet tervezhettünk. 

A bevételek másik harmada az állam hoz-
zájárulása az önkormányzat kötelezõ fe-
ladataihoz (óvoda, iskola, zeneiskola,
bölcsõde mûködtetése, szociális feladatok
ellátása, közvilágítás stb.) Ez az összeg
már több éve nem emelkedik, de a költ-
ségek igen. Néhány évvel ezelõtt az óvo-
da, iskola költségeihez közel 80 %-ban
járult hozzá az állam, ma már csak átlag
50 %-ban támogatja, a többit az adóbevé-
telekbõl kell hozzátennünk, és emiatt
nem marad pénz, pl. utak építésére. 

A bevételek harmadik csoportja a befize-
tett díjakból (pl. étkezésért fizetett díjak,
bérbe adott helyiségek díja stb.), és építési
telkek értékesítéseibõl származik. A telek-
értékesítések között ez évben is szerepel a
"pedagógusföldek" - en kialakított telkek
eladása (cserébe új Sportpálya létesül).

Mire is jut a bevételekbõl?

Az önkormányzat elsõdleges feladata,
hogy intézményeit: az iskolát, óvodát, ze-
neiskolát, könyvtárat, bölcsödét megfelelõ

szinten mûködtesse. Lássa el a kötelezõ
szociális feladatait: családsegítés, gyer-
mekjóléti szolgálat, adjon segélyeket a rá-
szorulóknak pénzben, vagy természetben
(pl. étkezési díj vagy szemétszállítási díj
átvállalása). Biztosítsa a városban az élhe-
tõség feltételeit a köztisztaság, a közvilágí-
tás fenntartásán, az árkok tisztításán, az út-
jelzõ táblák kirakásán stb. és nem utolsó
sorban az információknak a lakosság felé
való eljuttatásán (Üllõ Honlapja, Üllõi
Hírmondó) keresztül. Ezek a költségek a
bevételeknek közel 70 %-a, 1,2 milliárd
forint ez évben. 
Jelentõs összeget tesznek ki azok a költ-
ségek is, amelyek az elõírtnál magasabb
színvonalon megvalósuló feladatellátás-
hoz kapcsolódnak. Legfontosabb ezek
közül a folyamatos orvosi ügyelet fenn-
tartása (8,8 m Ft évente), a közmûvelõdés
színteréül szolgáló Mûvelõdési Ház költ-
ségeiben való részt vállalás (10,3 m Ft),
vagy a Sportcsarnok mûködtetéséhez va-
ló hozzájárulás (11,5 m Ft). Nem kis össze-
get emésztenek fel a könyvvizsgálói, ügy-
védi és a különbözõ szakértõi díjak.

Törleszteni, illetve visszafizetni kell a ko-
rábban felvett hiteleket (ebben az évben
80 millió Ft-ot), és tartalékot kell képezni
az év közben váratlanul felmerülõ költ-
ségekre gondolva (idén ez az összeg 39
millió Ft).

Mindezek után a felújításokra, beruházá-
sokra csak a telekértékesítésekbõl befo-
lyó összeg marad meg, mintegy 351 mil-
lió Ft.

Mit tervezünk megvalósítani ebbõl az
összegbõl?

• A régi sportpálya helyett új verseny-
pálya készül lelátóval, edzõpálya és ki-
szolgáló létesítmények épülnek (243,5 m Ft)
• A Baross utca felújítását (5,6 m Ft),
melyhez pályázaton nyertünk 1,8 millió
Ft-ot 
• Gyöngyvirág téri óvoda felújítását,
25 m Ft összegben

Ülésterembõl jelentjük:

Üllõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február
hónapban két ülést tartott.
14-én megalkotta a Város 2008. évi költségvetésérõl és gazdál-
kodásáról szóló rendeletet, melyrõl külön cikkben olvashatnak.

28-án a 2007. évi költségvetés II. módosításáról hozott ren-
deletet a Képviselõ-testület.
A rendeletmódosítás során a bevételi és a kiadási oldalon is
átvezetésre kerültek a 2007. szeptember elseje óta hozott
testületi határozatok, az állami támogatás változása, a pályáza-
tokon nyert összegek és az intézmények bevételváltozása.



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

A Z  Ü L É S T E R E M B Õ L  J E L E N T J Ü K

7

• Vasútállomásnál kamerával felü-
gyelt P+R parkoló kialakítását (a pályá-
zaton nyerhetõ összegen felül 6,4 m Ft)
• A katolikus temetõ bõvítéséhez te-
lekvásárlást, mely tavalyról húzódik át
(11 mFt)
• A katolikus temetõben útépítést az
új parcelláknál (2,5 m Ft)
• Sportcsarnokban az akusztika meg-
oldását (5 m Ft)
• A városközpont kialakításhoz stra-
tégiai elõterv, és egyéb tervek készítteté-
sét, hiszen ezek nélkül nem pályázhatunk
(2 m Ft)
• Csapadékvíz-elvezetés megoldását
Faiskola utcánál és az I. ütemet a Diófa-
Árvácska utcai részen (a Csatornatársulat
hozzájárulása 90 % a több mint 13 m Ft-
ból)
• Vízhálózat bõvítését Halomhatár,
Pipacs u., Öregszölõ és Vörösmarty u.
között (a Csatornatársulat hozzájárulása
90 % a közel 13 m Ft-ból)
• Lakossági járdaépítést (önkormány-
zat adja az anyagot, 2 m Ft összegben)
• Járdaépítést a kanyartól a Petõfi ut-
cáig (1 m Ft)

• Közvilágítási hiányok pótlását (3 m Ft)
• Térinformatikai rendszer bõvítését
közmûtérképpel (3 m Ft)
• Számítástechnikai eszközök, szoft-
verek, fénymásoló és egyéb a mûködéshez
szükséges eszközök cseréjét (5,5 m Ft)
hogy csak a lényegesebbeket említsem.

A különbözõ, törvény vagy helyi rendelet
szerinti segélyekre 71 millió Ft-ot terve-
zünk költeni. Ez évtõl önkormányzatunk
csatlakozott a monori kistérséghez, né-
hány szociális feladat közös ellátására.
Ennek köszönhetõen megindult a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás, melyért
a rászorulóknak nem kell fizetniük. Ez a
rendszer, egy központi ügyelet fenntartá-
sával éjjel-nappal biztonságot ad, fõként
az egyedül élõknek.

A civil szervezetek száma, és ez is a vá-
ros fejlõdésének egyik mutatója, évrõl-
évre növekszik. A Testület és a város
lakossága nagyra értékeli munkájukat, le-
gyen az tûzoltás, polgárõrség, sport,
nyugdíjasokat összefogó klub vagy mû-
vészet, de a támogatás összegét korlátoz-

za a lehetõség. Ugyanez a helyzet az egy-
házaknak adott támogatással is, az évek
óta folyó templomfelújító munkálataik-
hoz.

Összefoglalva, látjuk a sok tennivalót:
sok még a poros-sáros út, megoldásra vár
a szennyvíztisztítási kapacitás növelése
és költségeinek csökkentése (jelenleg
évente 60 m Ft körüli összeggel kell kie-
gészíteni a lakosság által fizetett díjakat),
szükség van óvoda építésére, a zeneisko-
la bõvítésére (az utóbbiakra pályázatot
nyújtott be a város). Pályázni akarunk a
városközpont kialakítására, fejlesztésére
a Központi rendelõ mögötti terület bevo-
násával.
A tervek megvalósításához pénz kell. Pá-
lyázaton való nyerés esetén is szükség van
önrészre és a támogatott összeg megelõle-
gezésére, hiszen csak a megvalósulás után
folyósítják az összeget. Ezekre a célokra
tekintettel döntöttünk kötvénykibocsátás-
ról 500 millió Ft összegben, melyrõl koráb-
ban már tájékoztattam Önöket.

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Szervezet neve:
2007. évi 
támogatás 
e Ft-ban

2008. évi
támogatás
e Ft-ban

Alapítványok mûködési támogatása: 970 1970

Temetõk szépítéséért Közalapítvány 200 1200

Üllõ Közrendjéért Közalapítvány 600 600

Aranyi Állatotthon Alapítvány 170 170

Egyházak felhalmozási célú támogatása: 1600 1600

Katolikus Egyház 1000 1000

Református Egyház 600 600

Civil szervezetek mûködési támogatása: 12.693 13.430

Polgárõrség 950 950

Sportegyesület 5780 5780

Diáksport Egyesület 2563 2600

Ipartestület 150 100

Katolikus Baráti Kör 50 100

Nagycsaládosok Egyesülete 700 600

Vöröskereszt 150 150

Mecénás Mûvészeti Klub és Alapítvány 300 300

Nyugdíjasok (3 Klub) 450 450

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1500 2000

Ruhaipari Természetjáró Egyesület 100 100

F.I.K.K.SZ. (Ifjúsági Klub) 300

Összesen 15.263 17.000

Jogcím 2007. évi terv 2008. évi terv
2008/2007
változás %

Bevételek: millió Ft

Állami támogatás összesen 
• Átengedett személyi jövedelemadó
• Normatív állami támogatás
• Egészségügy támogatása 

564
174
376
14

581
133
434
14

1031

Adóbevételek
• Iparûzési adó
• Gépjármûadó
• Építményadó

540
360
90
90

605
410
100
95

112

Kiadások:

Intézmények kiadásainak önkormányzati
támogatás része 

608 717 105

Hivatal által ellátott feladatok költsége 469 430 91,7

Szociális segélyek, támogatások 62 72 116,1

Civil szervezetek, egyházak támogatása 15,3 17 111,1

Általános tartalék 38 24 63,2

Céltartalék 222 15 68,2

Fajlagos költségek:

Egy általános iskolásra jutó költség 374 e Ft 416 e Ft 111,2 e Ft

Egy óvodásra jutó költség 453 e Ft 4463 e Ft 98,5 e Ft

Egy bölcsõdei gondozottra jutó költség 703 e Ft 5834 e Ft 82,9 e Ft

Egy zeneiskolás tanulóra jutó költség 236 e Ft 303 e Ft 128,4 e Ft

Néhány összehasonlító adat a 2007. évi és a 2008. évi tervbõl: Az alapítványok, a helyi egyházak és a civil szerve-
zetek képviselõtestületi támogatásának adatai:

1 Ebbõl 13 m Ft a monori 15kistérségi normatíva, 
anélkül 568 m Ft a támogatás, szinte a 2007. évivel egyezõ

4 Kezességvállalás nélküli összeg
3 és 4 Nõtt a gyermeklétszám



Sajnálatos módon városunkban jelentõsen 
megszaporodott az utóbbi idõben 

a lakásbetörések és az utcai rablótámadások száma!

Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
fokozottan fordítsanak gondot egymásra és értékeikre! 
A további esetek megelõzése érdekében figyeljenek a
gyanús jelekre: látszólag céltalanul lézengõ, arcukat

feltûnõen eltakaró (pl. kapucni) egyénekre. 
Az eddigi esetekben a betörések jellemzõen a nappali és

kora esti idõpontokban történtek, 
a rablótámadásokat a sötétedés beállta után követték el.
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Minden iskolában elkezdõdött a második félév. Most már
kialakultak a tanulási szokások, s az is kiderül: maradt-e sza-
badideje a gyerekeknek.
A zeneiskolában, keresztfélévben is el lehet kezdeni a hang-
szeres zenetanulást. 
Miután nem a nyelvtanulás, nem a sport és nem az infor-
matikai ismeretek gyarapításától veszi el az idõt a zenetanu-
lás, ezért lelkesen ajánlom szíves figyelmükbe a gyermekes
családoknak írásomat. 
A felnõttek is tanulnak nyelveket, sportolnak, és számítógé-
peznek. Emellett azért zenét is hallgatnak. Tehát nem zárja ki
egymást a három felsorolt érdeklõdési terület és a zene. Ezek
a mindennapi élet szerves részei ma már. 
A zene a másik oldalon áll. A zene az érzelmeket igyekszik
fejleszteni, finomítani. Annak elõnyével, hogy a zeneiskolá-
ban egyéni oktatás keretein belül foglalkozunk a gyerekekkel.
Aki ezt fontosnak tartja, bátran keressen meg bennünket akár
most, a II. iskolai félév kezdetén. Itt a zeneiskolában mód van
arra, hogy – miután már belerázódtak a gyerekek a tanévbe –,
most kezdjék meg a hangszeres zenetanulást. Véleményem
szerint könnyebben kezdenek az újba  most, mint õsszel,
amikor annyi újdonság veszi õket körül. Ugyanakkor az sem
mindegy, milyen zenét hallgatnak gyermekeink.  
Néhány tanszakon jelenleg is vannak szabad helyek: hegedû,
fuvola, gitár, zongora és magánének.
Jöjjenek bátran hozzánk, hiszen a zeneiskola a város zene-
iskolája a város lakosai számára.

HARMÓNIA ZENEISKOLA 
2225 Üllõ, Pesti út53. 

T/F:06/29-320-924/1, E-mail: harmonia@hu.inter.net

Legutóbbi koncertjeinkrõl az Üllõi Hírmondó elõzõ havi szá-
maiban olvashatnak. Szeretettel várjuk minden kedves olva-
sónkat ezután is hangversenyeinkre!

A legközelebbi ilyen alkalom a X. Kamarazenei Fesztivál,
melyre 2008. március 20-án 

16 órakor kerül sor zeneiskolánkban. 

Pechtolné Kis Melinda

ZZeenneettaannuullááss  

kkeerreesszzttfféélléévvbbeenn  

kkiissiisskkoolláássookknnaakk  ((iiss))

FELHÍVÁS

A Vargha Gyula Városi Könyvtár 
és a Mecénás Mûvészeti Klub 

kéri mindazokat az üllõi lakosokat, 
akik saját készítésû gobelin munkájukat 

szeretnék megmutatni 
a nagyközönségnek, 

2008. március 31-ig jelentkezzenek 
az alábbi telefonon: 

Városi Könyvtár: 320-102  
Mecénás Mûvészeti Klub: 06-70/77-18-782 

N. Kékedy Ibolyánál.

Akik korábban már kiállítottak, azok újabb munkájukkal 
jelentkezhetnek.

A kiállítást 2008. április 24-én nyitnánk meg.

Szervezõk

Képek a Vargha Gyula Városi 
Könyvtárban megrendezett kiállításról

Barta István 
(kerámiái) 
és Rozgonyi Tímea 
(festményei)

Laza István 
önkormányzati képviselõ 
nyitotta meg a kiállítást 

F I G Y E L E M !

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia
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Ü l l õ i  M e c é n á s  M û v é s z e t i  K l u b
2 2 2 5  Ü l l õ ,  K i s t e m e t õ  u .  1 .

w w w . u l l o i m e c e n a s . h u

Magyarország egyik legnagyobbnak tartott uralkodóját 550 évvel
ezelõtt választották királlyá. Uralkodása alatt virágzott az ország,
reneszánsz udvartartása, könyvtára, kincstárának gazdagsága a
kor nagy uralkodóival vetekedett. 
Az 550. évforduló alkalmából iskolánkban versenyt rendeztünk,
mely három részbõl állt: 

1. rajzpályázat a felsõ tagozatos diákok részére,
2. mesemondó verseny az alsó tagozatosoknak,
3. Mátyás teszt, feladatlap a felsõ tagozatosok részére.

A Mátyás évforduló tiszteletére rendezett kiállítás harmadik a
sorban az idei tanévben. Az elsõ volt a Zene Világnapjára készí-
tett Háry János pályázat és kiállítás 2007. október 1-jén. A má-
sodik az Állatok Világnapjára állatok rajzolása és festése, a tár-
lat megrendezésére 2007. október 4-én került sor. 
Az 550. évfordulóra készített kiállítás kapcsolódott a Mátyás –
vetélkedõhöz. Ezeket a színes, csodálatos munkákat az Árpád
Fejedelem Általános Iskola felsõ tagozatos tanulói készítették,
mely kiállítás az iskola emeleti szintjén van. Az illusztrációk a
rajzórákon és a képzõmûvészeti szakkörön készültek. A gyere-
kek megismerkedtek Mátyás király életével, történeteket olvas-
tak fel, és ennek alapján színes képek varázsolódtak a rajzlapok-
ra. A kiállítás elkészítése is az õ kezük munkáját dicséri.
Nehéz volt a döntés, de megszülettek a helyezések is:

• 5-6. osztály: 1. Udvardi Kata 6. z/a, 2. Ruff Réka 5. z, 3.
Jánosik Viktória 6. a

• 7-8. osztály: 1. Szaniszló Anna 7. z/a, 2. 
Nagy Mária 7. z/a, 3. Zubornyák Edina 7. z/b

• Mások által készített illusztrációk lerajzolásának 
eredményei: 1. Krähling Kata 8. c, 2. Rácz Réka 8. z, 
3. G. Horváth Csenge 7. z/a

Az alsó tagozatos tanulók számára rendezett mesemondó és tör-
ténelmi versenyre február 14-én került sor.
A verseny sokszínûségét mutatja, hogy a húsz mesemondó alsó-
és felsõ tagozatos gyerek mellett, a speciális tagozat is részt vett
a "Hány véka a Gellért hegy" címû népmesével, amelyet nagy
átéléssel játszottak el.
A gyerekek tudása magas színtû volt, ezért néha nehéz helyzet-
be került a zsûri.

A helyezések: 1. Hera Gergõ 3. b, 
2. Hajdú Cintia 4.b és Szalai Bence 3.a, 
3. Kovács Szimonetta és Varga B. Dorottya

harmadik osztályos tanuló lett.  
A felsõ tagozatos versenyre a tanulók ajánlott irodalomjegyzék
alapján készülhettek. A versenyben elsõsorban 6. és 7. osztályos
tanulók voltak érdekeltek, de nagy örömünkre az 5. évfolyam-
ból is érkezett néhány tanuló. A feladatlapon sok érdekes informá-
cióval, az uralkodó életében jelentõs szerepet játszó személlyel,
becsapós kérdéssel találkozhattak a gyerekek. Célunk az volt,
hogy a Mátyást övezõ gazdag mesevilágot kiegészítsük valós és
fontos történelmi tényekkel, melyek segítségével tanulóink job-
ban eligazodhatnak a reneszánsz világában, Hunyadi Mátyás
udvarában. 
A végeredmény a várakozásoknak megfelelõen nagyon szoro-
san alakult, hiszen az elsõ és az ötödik helyezett között mind-
össze öt pont volt a különbség.
A Mátyás verseny végeredménye: 

1. Remete Szandra 6. z/a 
2. Pintér Diana 7. z/a  
3. Babusa Dávid 7. z/a

Gratulálunk a gyõzteseknek, és a versenyeken részt vevõ tanu-
lóknak. Köszönjük a kollégák segítségét a versenyek szervezé-
sében, és a gyerekek felkészítésében.

Gergely Klára -Kovács Endre- Barna Tibor

Mátyás - király szobra Kolozsváron (Románia - Erdély)

Mátyás verseny

Mitrov Gabriella - Lovak
Fotókiállítás /Vargha Gyula Könyvtár Galériájában/

Árpád-nap keretében március 27. 16 óra kezdettel kerül 
megrendezésre a lovas fotókiállítás, ami április 5-ig tekinthetõ meg.
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Üllõ Város és környéke  Iparosok - Vállalkozók - Kereskedõk Internetes adatbázisa, 

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

2008. február 16-án 10. alkalommal került megrendezésre a
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Jótékonysági Bálja az Üllõi
Közösségi Házban. A bál az Állomás Úti Óvoda dolgozói és
Szülõi Szervezetének szoros összefogásaként jött létre, melynek
bevételét idén is az udvari és egyéb fejlesztõ játékok bõvítésére
fogjuk fordítani.
A Szülõk nevében jómagam, majd Misák Béláné Óvodavezetõ
és Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony köszöntötte a
megjelenteket.

A köszöntõk után egy kis mûsorral kedveskedtünk vendégeinknek.
Fellépett a Mirabell Táncklub, melynek koreográfiáját János
Rita tanította be a gyerekeknek. Ezután színpadra léptek a vecsé-
si hip-hop JAMLAND tánciskola növendékei Murányi László
(Laca) vezetésével, majd a mûsor záróakkordjaként a Szülõk-
bõl, Dadusokból és Óvónõkbõl álló csapat adott ízelítõt a Rock
and Roll világából.

Támogatóinknak köszönhetõen számos tombola felajánlás talált
gazdára. 
Újdonság volt az idei bálon a zsákbamacska, melyet a tagóvo-
dák dolgozói és az óvodás gyermekek készítettek, illetve Sári
Ani fotós pillanatképei, amit a kedves vendégek azonnal meg-
vásárolhattak vagy megrendelhettek (erre késõbb is lesz lehetõ-
ség azon vendégeink számára, akik errõl lemaradtak).

A vacsora ideje alatt Hera László gitárzenéjét hallgathatták.

Az est folyamán a jó hangulatot a Jerzsele Family szolgáltatta.
Megjegyzem, hogy bálunk hajnalig tartott, még ekkor sem akar-
tunk nagyon hazamenni.

Szeretném megköszönni azon
Szülõk, Dadusok és Óvónõk
munkáját, akik teljes erõbedo-
bással azon dolgoztak, hogy
jubileumi bálunk ilyen fer-
geteges (visszajelzések sze-
rint) sikerrel záruljon.

Most pedig Tisztelt Támogatóinkon a sor: 
kik is segítették ebben az évben üllõi óvodáinkat.

Elõször külön kiemelném házigazdánkat a Colore 2000 Bt.
Mûvelõdési Ház és Rendszer Távfelügyelet-et, akik a fensé-
ges vacsorát és a termet biztosították számunkra, no meg sok
hasznos tanáccsal is elláttak.

További Támogatóink:
100 Ft-os bolt, Ági Kozmetika, Állomás Úti Óvoda Dolgozói,
Andi Mûköröm Stúdió, Andrásik Bt., Antal Beáta, Antenna
Plusz Mûszaki Bt., Arizona Bowling Klub, Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Bagó Virágbolt, Bella-Cuki Bt. Cukrász-
üzem, Birta Istvánné, Boczek Andrea, Boda Béla Szikvíz,
Bognár Andor Vállalkozó, Bognár Bt., Dancsó Ildikó, Dócs
János, Dócs Péter, Dr. Hrutkáné Molnár Mónika, Eb-Orvos-
Ló Bt., Erzsike Háztartási Boltja, Fenyõ ABC, Földi József-
né, Fõn Fodrászat, FRÜH-KER Kft., Gabi Könyvesbolt, Gal-
csik Tamásné Zita, Gyöngyvirág Téri ABC, Gyöngyvirág Té-
ri Óvoda Dolgozói, Hableány Lakástextil, Herbaház, Holló
József és Holló Józsefné, Horváth Ildikó Fodrász, Humán
Szolgáltató Központ, Id. Jónás József, Ifj. Vas Lajos, Ilcsi
Fodrászat, K und K Nõi Divatáru, Kanyar Zöldséges, Kere-
csenné Méhes Magdolna, Kínai Bolt (Pesti út 100), Kis-
koreny Alexandra Fodrász, Kiss Sándor, Kissné Szabó Ka-
talin, Kreatív Hobby, Krémes Cukrászda, Kriszta Virágüzle-
tek, K-SPED Kft., Laczkóné Fodor Tímea, Lolly Kft., Lovas
Bolt (Ócsai út), Magyar Posta ZRt., Medvedovszky Béla,
Mészárosné Rakó Andrea, Mikkamakka, MOL kút, Monor és
Vidéke Takarékszövetkezet, Non-Stop, Nõi és Gyerek Divat
(Pesti út), Novum Könyvkiadó, Nyári Papír, Omni Bt., Palkó

csárda, Paróczi Tamásné Fodrász, Rézmûves
Zöldséges, Rojcsik Étterem, Sándor Üveges,
Smaragd Kertészet, Smile Média Kft., Szabó
Ágnes Kozmetikus, Szabó Lívi Ruhajavítás és
Játékkészítés, Szabó Tímea Fodrász, Szalay
Könyvek, Szent Ilona Gyógyszertár, Tamási
István, Tódorné Juhász Ildikó, Tóthné Kostya-
rik Tímea, Üllõ Város Önkormányzata, Valódi
Ház Bt., Véghné Musil Ildikó, Virág Géza,
Williams Stúdió, Zita Kozmetika, Zöld Sziget
Virágüzlet, Zubor György, Zsófi ABC Szolá-
rium.
Azoktól, akik esetleg kimaradtak a névsorból
ezúton szeretnék bocsánatot kérni.

Még egyszer: KÖSZÖNET MINDENKINEK!

Tisztelettel a Város lakóinak:   

Karácsony Ágnes
Állomás Úti Óvoda

Szülõi Szervezet Elnöke

ÓVODABÁL
Köszönjük a támogatást! 2008
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Megtelt a Mûvelõdési Ház február 9-én, a 19-órakor kezdõdõ
16. iparosbálra.
Az érkezõ vendégeket üdvözlõ itallal várták a rendezõk.
8-órakor kezdõdött a meglepetésmûsor. Majorosi Marianna a
népmûvészet ifjú mestere somogyi népdalcsokorral kedveske-
dett a vendégeknek. Ezután Istók Csenge  népmesét mondott.
A pikáns fordulatokkal is tarkított mesét, ízes kiejtése tette még
színvonalasabbá. Majd ismét Majorosi Marianna és partnere
Poprádi Csaba néptáncos – mindketten a Magyar Állami Népi
Együttes tagjai – fergeteges néptáncot mutattak be, nagy siker-
rel. A látványos és magas színvonalú mûsort nagy örömmel fo-
gadta és hatalmas tapssal köszönte meg a bálozó közönség.

Ezután elfogyasztottuk a finom vacsorát és elkezdõdött a tánc-
mulatság. Az iparosbált megtisztelte Kissné Szabó Katalin
polgármester Asszony és Kovács István Alpolgármester Úr is.
A jó zenét ismét, már sokadszor az ipartestület "házi zenekara"
a Jerzsele Family szolgáltatta.
Éjfél körül került sor a hagyományos tombolahúzásra. Sok
értékes tombola felajánlás volt a vendégek és az ipartestületi
tagok részérõl is, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A
zenekar ezután hajnalig "húzta" a talpalá valót. Sokan mond-
ták, hogy minden idõk legjobb iparosbálja volt az idei. Örü-
lünk neki!

BB. 

Ebben az évben is megrendeztük az alsó tagozatosok részére a
farsangi mulatságot, a Sportcsarnokban.
A 7.z/a osztályos lányok vidám farsangi dala nyitotta meg a
rendezvényt.
Elõször az 1. és 2. osztályosok vonultak fel, mutatkoztak be.
Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk, melyek közül a legjob-
bakat a zsûri értékes ajándékokkal jutalmazott.
A 3. és 4. osztályosok felvonulását a felsõ tagozatból alakult
tánccsoport keringõje nyitotta meg.
A 3. évfolyamon három osztály öltözött fel csoportosan, a ta-
nító nénik irányításával. Ezután mutatkoztak be az egyéni jel-
mezesek, majd a legötletesebbeket a zsûri szintén jutalmazta.
A délután során 2 alkalommal izgulhattunk, vajon kinek ked-
vez a szerencse, ki nyer a tombolán?!
Az estébe nyúló rendezvény végén fáradtan, de jókedvûen
mentünk haza.

A felsõ tagozat számára két kategóriában hirdettük meg a
farsangot. Az egyik a hagyományos jelmezes; a másik pedig a
közismert és kedvelt "Tátika" volt. Rendezvényünket a
"Simple Girls" formáció nyitotta meg akrobatikus rock and
roll táncával.
Iskolánk második emeletén léptek fel a tanulók. Minden fellé-
põ tapsvihar közepette hagyta el a színpadot. A zsûri értékelé-
se közben tombolanyereményeket sorsoltunk ki, melynek fõdí-
ja, mint a helyezetteké is: a nagy sikert aratott torták voltak.
Minden gyermek ajándékkal tért haza. Gratulálunk!
Reméljük, jövõre újra találkozunk, hogy elûzzük a telet és
köszönthessük a tavasz beköszöntését, ami ezen a délutánon
sikerült.

Kissné Dobos Ildikó és Csetneki Klára

FARSANG az iskolában

IPAROSBÁL 2008.

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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É R T E S Í T É S
Változott az egészségügyi szolgáltatási járulék összege.

Ezúton értesítjük mindazon Ügyfeleinket, akik részére a tavalyi
évben a járulékfizetés alapjának igazolására hatósági bizonyítvány
került kiállításra Hivatalunk Jegyzõje által, hogy ezen  
hatósági bizonyítványok 2008. január 1-jén hatályukat vesztették.

2008. január 1. napja után az a személy, aki nem biztosított, és nem
jogosult ingyenes egészségügyi szolgáltatásra, köteles a társadalom-
biztosítási ellátásokról szóló törvényben meghatározott havi 4.350,-
Ft. egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az APEH által kiadott
csekken.

Ladányi Ágnes
hatósági irodavezetõ

Patkányirtás

Tisztelt Lakosaink!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a köztisztaságról szóló
önkormányzati rendeletünk értelmében minden ingatlantulajdo-
nos kötelessége ingatlanát rendben és tisztán tartani, a szemetet
elszállíttatni, a rágcsálóirtásról gondoskodni! Aki ezen köte-
lezettségeit megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Úgy gondoljuk, hogy e feladatok elvégzése nemcsak jogsza-
bályból eredõ kötelezettség, hanem valamennyi lakosnak az ér-
deke is egyben.

Az önkormányzat ebben az évben is úgy döntött, hogy részt vál-
lal patkányirtásban és arra a költségvetésében fedezetet biztosít.
A NéDu Kkt szakemberei elsõ ízben várhatóan április elsõ
hétvégéjén végzik a gócszerû patkányirtást településünkön. 
Mivel évek óta tevékenykednek nálunk az önkormányzat
megbízásából, jól ismerik a területet. Kizárólag azokon az
ingatlanokon fognak patkányirtást végezni, ahol már koráb-
ban is voltak problémák, ahol hivatalos tudomásunk van a
rágcsálók elszaporodásáról, és hatósági eljárást folytattunk
ezzel kapcsolatban. A szakemberek a helyszínen minden eset-
ben megvizsgálják a nyomokat és döntenek a patkányirtó szer
kihelyezésének szükségességérõl. 
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az önkormányzat
szûkös költségvetése nem teszi lehetõvé a teljes terület irtá-
sát, csupán segítséget biztosít a lakosok számára a már kezel-
hetetlen problémák orvoslásában szakemberek bevonásával.
Fontos tudni, hogy a patkányirtás önmagában kevés, csupán
"tûzoltás". Ha a körülmények, a gócokat jelentõ ingatlanok
elhanyagolt, szemetes állapota nem változik, úgy a rágcsálók
folyamatosan megtelepszenek és teljes kiirtásuk lehetetlen.

Kérjük a Tisztelt lakosság segítõ együttmûködését, hogy
minél eredményesebb legyen idén a patkányirtás és megsza-
badulhassunk az oly sok kárt okozó rágcsálóktól!

Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda

É R T E S Í T É S
ebek kötelezõ veszettség elleni oltásáról

Tisztelt Ebtulajdonos! 

Értesítjük, hogy a településünkön az alábbi idõpontokban és
helyen szervezzük az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltá-
sát és féreghajtó szerrel való kezelését.  

2008. március 27-én (csütörtök)
8-12 óráig Polgármesteri Hivatal hátsó udvara 
14-15 óráig  Hosszúberek  
2008. március 28-án (péntek)
13-17 óráig Polgármesteri Hivatal hátsó udvara  
2008. március 29-én (szombat)
8-12 óráig  Polgármesteri Hivatal hátsó udvara  
Pótoltás: 2008. április 2-án (szerda)
8-10 óráig  Polgármesteri Hivatal hátsó udvara  

Minden 3 hónaposnál idõsebb kutyát be kell oltani és egyide-
jûleg a kutyával együtt élõ emberek (fõként gyermekek) egész-
sége érdekében kötelezõ minden eb féreghajtása a 81/2002.
IX. 4. FVM. rendelet 8. §-a alapján. 
Az oltás díja ebenként: 2.700.-Ft. 
A féreghajtó tabletta 150.-Ft, a kutya minden 10 kg-jára számít-
va.  
Az oltási lap hatósági bizonyítvány, mellyel a kutya gazdája iga-
zolni tudja az eb oltottságát, ezért gondosan meg kell õrizni. 

Figyelem! 

Aki nem rendelkezik a kutyája részére oltási lappal, (elveszett,
megrongálódott, egyéb... )
feltétlenül gondoskodjon a pótlásáról az oltást megelõzõ na-
pig, az oltást végzõ állatorvosnál. Amennyiben kutyáját nem
oltatja be, vagy a védõoltás megtörténtét állatorvosi igazolás-
sal igazolni nem tudja, "Állatbetegség elleni védekezés elmu-
lasztása" szabálysértést követ el, mely 50.000.-Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.  
A veszettség emberre, állatra veszélyes, ezért kérjük együtt-
mûködését mindannyiunk biztonsága érdekében! 

Üllõ Város Önkormányzata 
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Felhívás!

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy az avar és kerti hulladék sza-
bálytalan égetése miatt sok polgár tett bejelentést az elmúlt idõszak-
ban. Gyakran az égetéskor igen nagy füst keletkezik, ami zavarja a
szomszédokat.
Tekintettel arra, hogy a tárgykörben érvényes helyi rendelete van a
településnek,  ezúton tájékoztatjuk Önöket az avar és kerti hulladék
égetésével kapcsolatos szabályokról. 

"Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposztálással
történhet.”

Tûzgyújtás és égetés közterületen és magántulajdonú ingatlanon
heti két alkalommal – szerdai és szombati napokon – 14-18 óra
között szélmentes, derült idõben megengedett. Szeles idõben hul-
ladékégetés céljából tûzgyújtás szabad térben nem megengedett.

Égetni csak megfelelõen kialakított helyen, a vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyeztetõ módon lehet, a tûzvédelmi szabályok
betartásával. Az égetést végzõ személy a tûzrakhely oltásáról az
égetést befejezõen köteles gondoskodni.

Az égetendõ hulladék nem tartalmazhat ipari eredetû hulladékot
(mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket ill. ezek maradékait)"

Fenti szabályok megsértõi szabálysértést követnek el, és 30.000 Ft-
ig terjedõ pénzbírsággal sújthatók.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyzõ

Búcsúzunk Editkétõl!

Néhány szó a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásról…

Annak idején örömmel adtunk hírt arról, hogy településünkön
is elérhetõ szolgáltatássá válik a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás. Örömmel, mert az érintett korosztályt – akár egészsé-
gi állapota miatt, akár azért, mert egyedül maradt – ettõl kezdve
biztonságban tudhatjuk. Ezen túl nem kell azon aggódni, hogy
– csak a példa kedvéért mondom – a szívbeteg ügyfelünk az
esetleges rosszullétekor késõn, vagy nem is kap segítséget,
vagy a nyolcvan felé közeledõ ügyfelünket "váratlanul meglá-
togató" illetéktelenek esetén is csak egy gombnyomás – és
érkezik a segítség.
Persze, ehhez az kell, hogy bízzanak a házi gondozóinkban –
akik évek óta végzik szolgálataikat, a titoktartásra felesküdtek
és megbízhatóságukat bizonyították. 
Ezúton szeretnénk megnyugtatni mindenkit, aki aggódik: nem
kell, hogy a szociális gondozónak átadják a bejutást biztosító
pótkulcsot! Bárkinek átadható, akiben megbízik a Tisztelt
Ügyfél, és aki veszély esetén be tudja engedni a szociális gon-
dozót, ezzel a segítség természetesen még gyorsabban és
hatékonyabban mûködik. Ha nincs ilyen és a kulcsot nem
kívánják átadni senkinek a jelzõrendszer akkor is mûködik és
a segítség akkor is  megérkezik és ellátjuk a rászorulókat. 

Gazsi Csaba 
Üllõ Humán Szolgáltató Központ, Igazgatója 

Búcsúzunk egy olyan embertõl, kinek életét a kimeríthetet-
len szeretet, odaadás, gondoskodás táplálta. Bizonyítéka en-
nek az a sok jótett és cselekedet, melyet élete alatt véghezvitt,
önzetlenül végzett munkássága, elvárások és feltétel nélkül
adott szeretete, melyet mindig azok kaptak, akiknek a leg-
nagyobb szükségük volt rá.
Munkásságában és magánéletében egyaránt bizonyította nap
mint nap: számára nem az a fontos, hogy mit kap az élettõl,
azt sokkal fontosabbnak tartotta, hogy Õ mit tud adni. Egész
lénye ezt a felfogást sugallta.
Editke a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöksé-
gi tagja, valamint több mint tíz éve az Üllõi "Szemünk Fé-
nye" Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, melynek ala-
pító tagja is volt egyben. 
Évrõl-évre szerveztek családi és ifjúsági regionális találko-
zókat, gyermekeknek tábort, szakköröket és játszóházat. El-
végzett munkájáért nem várt elismerést, jutalmat, még di-
csérõ szavakat sem. Tette mindezt azért, hogy a körülötte
élõk számára, a mai nehéz idõkben egy kis örömet szerez-
hessen. 
Dicséretes dolog, hogy négy gyermekének nevelése mellett
helyettes szülõként folyamatosan látta el más gyermekek ne-
velését, saját véreként szeretve õket is. 
Több cikluson át tevékenykedett az önkormányzati munká-
ban is az Egészségügyi és Szociális Bizottság külsõs tagja-
ként. Gondosan dolgozott a hátrányosabb helyzetben élõk
segítésén. 
Komoly szerepet vállalt a helyi közcélú programok és ün-
nepségek szervezésében, (augusztus 20., Gyermeknap,
Május 1., Farsang, Karácsony), ahol mindig különös figyel-
met szentelt a többgyermekes családokra és a szerény kö-
rülmények között élõ gyermekekre.
Munkásságát Üllõ Városa 2007. augusztusában Üllõ Város
Szolgálatáért díjjal ismerte el.
Életének utolsó három évében a betegséggel dacolva foly-
tatta munkáját, erejét, energiáját nem sajnálva dolgozott
tovább. Még ebben a nehéz idõszakban sem magával volt
elfoglalva, nem omlott össze, nem keseredett el, csak tette
amit tennie kellett. 
Tudom és vallom, hogy erre csak szívbõl képes az ember.
Tiszta szívvel és szeretettel, nem önös érdekek által vezérel-
ve, õszinte odaadással, ahogyan azt Editke tette…
Búcsúzunk Tõle, de nem örökre, emléke tovább él gondo-
latainkban és szívünkben! 

Barátai és ismerõsei nevében: Varga Norbert

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/29 320-023
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Tel: 29/320-054 Árpád Fejedelem Általános Iskola Fax: 29/320/053

2225 Üllõ, Malom u. 1.
ulloaltisk@monornet.hu

OM: 032513

ÁRPÁD - NAPOK
2008. március 27-28.

2008. március 27. (csütörtök)

Mûsorral egybekötött fotókiállítás 16:00

Helyszín: Vargha Gyula Városi Könyvtár
Közremûködõk: Harmónia Zeneiskola

Mecénás Mûvészeti Klub
Vargha Gyula Városi Könyvtár

2008. március 28. (péntek)

Ünnepi emlékmûsor 11:00

Helyszín: Városi Sportcsarnok
Köszöntõt mond: Baranyi Ferenc – költõ, mûfordító
Ünnepi mûsor: "István a Király" megzenésített mûsor

Elõadják: az iskola tanulói, kórusa és a
Pedagógus Kórus

Árpád-díjak átadása

Díjakat átadja: Kissné Szabó Katalin - polgármester
Mûsort vezeti: Hamikus Ferencné - igazgató

Kistérségi kórus -és néptánc találkozó14:00

Helyszín: Városi Sportcsarnok
Találkozót megnyitja: Kissné Szabó Katalin – polgármester
Mûsorvezetõ: Barna Tibor – igazgatóhelyettes
Díjakat átadja: Hamikus Ferencné – igazgató

Alsó tagozatos szavalóverseny 14:00

Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola
II. emelet – színpad

Mûsorvezetõ: Pesti Imréné – igazgatóhelyettes
Zsûri: Sír Katalin – színmûvész

Déry Mária – színmûvész
Gazdagné Boda Emõke – fõtanácsos

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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K Ö Z É R D E K Û

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

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

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik férjem,  

Ferenczi Sándor

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

Ferenczi Sándorné és családja

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik édesapánk,

Rácz Pál

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Dévai Péterné Mészáros Ilona

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, 

és fájdalmunkban osztoztak.

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
számunkra Te sosem leszel halott,

örökké élni fogsz, akár a csillagok"

A gyászoló család

Köszönetet mondunk az üllõi tûzoltóknak 
közöttük Hangonyi Dezsõnek és Tóth Zoltánnak a gyors segítségnyújtásért.

Szabó Józsefné, Üllõ, Malom u. 3

Több hónapos gyógykezelés után egy igen
komplikált gerincmûtéten esik át a gyermek. 
Aki anyagilag hozzá tud járulni a gyermek

gyógyulásához, az megteheti: 

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
üllõi kirendeltség, 

Üllõ Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
65100046-11235457

Adománya – legyen az bármennyi 
– egy gyermeken segít.

Fe lh ívás !

Egy hét éves kisfiú 
gyógyulásához kérnénk 
a lakosság segítségét.
Mátét szülei külföldre

Svájcba, 
Zürich városába viszik 

gyógykezelésre. 

Egy gyermekért

Egy kisgyermek gyógyításáért kezdeményeztek gyûjtést jó
emberek a városunkban. 
Ezt a jó szándékot szeretné megköszönni a hét esztendõs
kisfiú édesanyja itt, az újság lapjain, ezért kért meg engem
egy cikk megírására. Én úgy éreztem, hogy erre nincs is
igazából szükség, hiszen a hozzám írt levelében õ maga
mindent nagyon tisztán, nagyon egyszerûen megfogalma-
zott, ezért õt idézem: Pataki Zsoltnét, az édesanyát. 
Ezt írta: "hálánkat szeretném eljuttatni azoknak az
ismeretlen embereknek, akik az önzetlen adományukkal
könnyebbé tehetik az életünket a külföldi gyógykezelés
alatt, megköszönni ezt a Civil Központ dolgozóinak is és
különösen dr. Lõre Attila gyógyszerész úrnak, aki az egész
gyûjtés kezdeményezõje volt. Megköszönni Boczek Andrea 
boltvezetõ hölgynek, aki üzletében szintén pénzgyûjtõ
ládikát helyezett el Máté fiunknak.

Mindez nem csak anyagi segítség volt, hanem lelki is.
Mérhetetlenül köszönjük mindannyiuknak."
A kisfiú, Pataki Máté már több mûtéten átesett. Most külföl-
di gyógykezelésre van elõjegyezve, talán áprilisra.
Svájcban, Zürichben mûti majd dr. Jeszenszky Dezsõ fõor-
vos úr és a szülõk csodálatra méltó bizakodással állnak az
elkövetkezendõk elõtt.
Várhatóan Üllõ város képviselõ-testülete is jelentõsebb
összeggel járul hozzá a család terheinek enyhítéséhez. A
szülõk már jelzáloghitelt is felvettek, hogy minden rendben
mehessen. Nyilván a további támogatás is elkelne.
Mi is együtt bizakodunk velük.

Közreadta: Kondás Imre
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Üllõ Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet mûszaki irodavezetõ

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, B kategóriás vezetõi enge-
dély, felhasználói szintû számítógépes isme-
retek, 9/1995. (II.3.) Korm. r.-ben és a
343/2006. (XII.23.) Korm. r.-ben foglalt
végzettség, közigazgatási szakvizsga, közi-
gazgatásban, elsõsorban önkormányzatnál el-
töltött 3-5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló
dokumentumok hiteles másolata, fényképpel
ellátott részletes szakmai önéletrajz.
Ellátandó feladatok:
Építésügyi és építés-felügyeleti hatósági
ügyek döntésre való szakmai elõkészítése,
döntés meghozatala. Építésügyi hatósági elle-
nõrzés. Mûszaki Iroda irányítása.
Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a  polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ
egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló
2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelet  vala-
mint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezé-
sei az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést
követõ 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Földváriné dr.Kürthy Krisztina jegy-
zõ nyújt a 06 29-320-011/105-ös telefonszá-
mon.
A pályázat elbírálásának határideje: 
A Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést
követõ 30. nap
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Üllõ Város Pol-
gármesteri Hivatal címére történõ megküldé-
sével (2225 Üllõ, Templom tér 3.).

Üllõ Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet

jegyzõkönyvvezetõi munkakör betöltésére.

A jogviszony határozott idejû, a Gyed/Gyes-
en lévõ munkatárs helyettesítésének idõtar-
tamára, de max. 2010.03.10-ig,
Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság
– Cselekvõképesség
– Büntetlen elõélet
– Középfokú iskolai végzettség, valamint

jegyzõkönyvvezetõ és gyors- és gépíró
szakképzettség

– Alkalmazkodás  a  bizottsági, testületi ülés
esti idõpontjaihoz 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló
dokumentumok hiteles másolata, fényképpel
ellátott önéletrajz
Ellátandó feladatok:

– A bizottsági, testületi ülések, valamint az
egyéb tárgyalásokról szerkesztett jegyzõ-
könyv készítése

– Testületi referens helyettesítése
Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ
egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló
2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelet  valamint
a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az
irányadók
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyzõ nyújt a 06 29-320-011/105-ös telefon-
számon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
március 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Üllõ Város
Polgármesteri Hivatal címére történõ
megküldésével (2225 Üllõ, Templom tér 3.).

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet költségvetési referens

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, felsõfokú iskolai végzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági
felsõoktatásban szerzett szakképzettség, közi-
gazgatási szakvizsga, közigazgatásban, elsõ-
sorban önkormányzatnál eltöltött 3-5 év szak-
mai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
Erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló
dokumentumok hiteles másolata, fényképpel
ellátott részletes szakmai önéletrajz.

Ellátandó feladatok:
Figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdál-
kodását érintõ jogszabályváltozásokat, összeg-
zést készít a változásokról; tapasztalatot gyûjt
más önkormányzatok gazdálkodási gyakorla-
táról, pénzügyi tervezésérõl, javaslatot tesz a
lehetséges változásokra; pénzügyileg elemzi
az önkormányzatot érintõ jelentõsebb befek-
tetõi, beruházói ajánlatokat; pénzügyi elem-
zés alapján javaslatot tesz az önkormányzat
számára elõnyös hitel és finanszírozási kon-
strukciókra valamint kiadáscsökkentõ és be-
vételnövelõ intézkedésekre.

Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ
egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló
2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelet  vala-
mint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezé-
sei az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje:
A Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést
követõ 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyzõ nyújt a 06 29-320-011/105-ös telefon-
számon.

A pályázat elbírálásának határideje: 
A Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést
követõ 30. nap

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Üllõ Város
Polgármesteri Hivatal címére történõ
megküldésével (2225 Üllõ, Templom tér 3.).

Üllõi Városüzemeltetõ Kft. felvételt hirdet 
csoportvezetõ munkakörben.

A kft. feladata a város nagyobb közterületeinek gondozása, város intézményeinek karbantartása.
Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség – számítógép felhasználó szintû ismerete
– B kategóriás jogosítvány – építõipari tapasztalat (elõny)
Feladatkör:
– munkafolyamatok levezénylése és abban való részvétel
– árajánlatok készítése

További információ a 0670-396-81-23-as telefonszámon.
Szakmai önéletrajzot az uvkkft@monornet.hu e-mail címre várjuk.

Á L L Á S H I R D E T É S

H u l l a d é k g y û j t é s –  T á j é k o z t a t j u k  a  T i s z t e l t  l a k o s s á g o t ,  a z  ü n n e p e k r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  
a z  ü r í t é s i  r e n d  a  k ö v e t k e z õ k  s z e r i n t  m ó d o s u l :  M á r c i u s  2 4 . h é t f õ  h e l y e t t ,  m á r c i u s  2 2 . s z o m b a t  l e s z .



É R T E S Í T É S
Óvodai beíratás idõpontjáról

Értesítjük a Kedves Szülõket, 
hogy a 2008-2009-es nevelési évre 

a leendõ óvodás gyermekek óvodai beíratására 
az alábbi idõpontokban van lehetõség:  

• 2008. április 14-én (hétfõ) 8:00 - 17:00 óráig
• 2008. április 15-én (kedd)8:00 - 14:00 óráig

Helye: 4. sz. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
2225 Üllõ, Templom tér 2.

Kérjük a Kedves Szülõket, a beíratáson a gyermekükkel együtt jelen-
jenek meg és hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi ki-
vonatát. Szükséges továbbá a gyermek személyi azonosító száma 
és a TAJ száma is. 

Misák Béláné 
óvodavezetõ

É R T E S Í T É S 
Elsõ osztályos tanulók beíratásának idõpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy 2008-2009-es tanévben tanköte-
les elsõ osztályos tanulók beiratkozására az alábbi idõpontokban van
lehetõség:

• 2008. április 7. (hétfõ) 13:00 - 17:00 óra
• 2008. április 8. (kedd) 8:00 - 12:00 óra
Helye: Árpád Fejedelem Általános Iskola 

2225 Üllõ, Malom u. 1.

Hamikus Ferencné
Iskolaigazgató

Tisztelt Szülõk!
Az elsõsök beíratása elõtt kérjük tájékozódjanak a Közoktatási
Törvény [ 1993. évi LXXIV Tv.] iskolakezdésre vonatkozó ren-

delkezéseirõl, amelyrõl  részletesen olvashatnak Üllõ Város hivata-
los honlapján ( www.ullo.hu)
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A B & K Kft. 
Projekt manager 

munkatársat keres

Feladata:
- Beérkezõ project információk

feldolgozása
- Árajánlatok készítése,

nyomonkövetése
- Projectek nyomonkövetése,

teljeskörû menedzselése
- Megrendelõkkel, aján-

latkérõkkel történõ mûszaki,
kereskedelmi egyeztetés

- Termékválaszték bõvítésére
kijelölt termékcsoportok gondo-
zása

- Területi képviselõk munkájának
támogatása

- Üzleti tárgyalások bonyolítása
Elvárások:
- Épületgépész vagy mûszaki

felsõfokú végzettség,
- Eredményorientált hozzáállás
- Mobilitás, B kategóriás jogosít-

vány
- Önálló munkavégzés,

problémamegoldó képesség,
terhelhetõség, határozottság, jó
kommunikációs készség

- Felhasználói szintû
számítógépes ismeret

- Monori vagy Monor vonzáskör-
zetében lévõ lakhely

Elõny:
- Kereskedelmi gyakorlat,
- Angol vagy német nyelvis-

meret

Fényképes önéletrajzokat a 
következõ címre várunk:

2200 Monor, Mátyás K. u. 11.
hr@bandk.hu

Jónás József a 6-os számú választó körzet képviselõje március 17-én (hétfõ) 17 órától fogadóórát tart a Vargha
Gyula Városi Könyvtárban. Tisztelettel várom választóimat, Üllõ város polgárait.

Kondás Imre a 4-es számú választói körzet megválasztott képviselõje a fogadóóráit minden hónap második kedd-
jén  17 órától tartja a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.  Tisztelettel várja választóit, Üllõ város polgárait.

Fogadóórák

AZ ÜLLÕI SPORTCSARNOK VÁRJA A SPORTÓLNI VÁGYÓKAT!
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Adója 1%-át kérjük, adományozza 
az alábbi civil szervezeteknek illetve egyházaknak:

Adorján Endre Tûzoltó Egyesület  18677746-1-13

Közalapítvány az üllõi temetõk 

szépítésére és fejlesztésére 18675380-1-13

Magyar Vöröskereszt  19002093-2-41

"Szemünk fénye" Nagycsaládosok Egyesülete  18670196-1-13

Szent Flórián Alapítvány  19177294-1-13

Üllõi Gyermekekért Alapítvány 19180083-1-13

Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 18664940-2-13

Alapítvány Monor és Környéke biztonságáért 19183440-1-13

Magyar Evangélikus Egyház 0035

Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyar Református Egyház 0066

Üllõi Templomért Alapítv. 18703351-1-13

Üllõi Diák Sport Egyesület, Adószám: 18710546-1-13

Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány

18706550-1-13

Merczel Erzsébet Alapítvány 18711262-1-13

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi adózási határidõkre:

A 2008. évi iparûzési adóelõleg fizetési határideje: 
2008. március 17.

Errõl minden érintett részére küldtünk tájékoztatást, mellékelve
a fizetés teljesítéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízást.

A gépjármûadó I. félévi pótlékmentes fizetési határideje:
2008. április 15.

A határozatok, értesítések, készpénz-átutalási megbízások
postázása folyamatban van.

Egyben tájékoztatjuk mindazon ügyfeleinket, akik talajter-
helési díj fizetésére kötelezettek, hogy a 2007. évre vonatko-
zó bevallásokat valamennyi érintett részére a lakcímére kipos-
tázzuk. Kérjük, hogy szíveskedjenek azt 2008. március 31-ig a
Hivatalunk részére kitöltve visszajuttatni, és ezzel egyidejû-
leg a befizetést teljesíteni.

Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda 

Kedves Barátunk!

Immáron harmadik esztendeje folytat-
juk sikeresen a gyerekekkel elkezdett
közös munkánkat. A munka mellett ter-
mészetesen a zökkenõmentes mûkö-
déshez anyagi fedezetre is szükség van.
Ha támogatni tudja és szeretné tevé-
kenységünket, adójának 1%-áról úgy
rendelkezhet, ha a Rendelkezõ nyilat-
kozat elnevezésû nyomtatványra beír-
ja adószámunkat: 18710546-1-13 és
azt, hogy Üllõi Diák Sport Egyesület. 

A lezárt borítékra kívülrõl feltétlenül
rá kell írnia nevét, irányítószámát és
lakcímét, valamint adóazonosító jelét.
A lezárt borítékot, ha önadózó, akkor
adóbevallásával együtt kell eljuttatnia
az APEH-hoz, ha munkáltatójára bíz-
ta adóbevallását, akkor az ottani ille-
tékes adja oda a lezárt borítékot.

Köszönettel:
Üllõi Diák Sport Egyesület

vezetõsége.

www.ullo-dse.gportal.hu
diaksport@freemail.hu

1%ÚJDONSÁG!
Kedves Üllõiek!   

Örömmel értesítek mindenkit, hogy szellemi mûhely, klub megalapításán dolgo-
zunk néhányan. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden hónap utolsó péntekén
a Könyvtár Kiállítótermében este 6-órától lehetõséget kaptunk összejöveteleink
megtartására, tehát havi rendszerességgel tudunk mûködni. 

Mit fogunk tenni? Mi a célunk?  

Olyan témákról szeretnénk elõadásokat tartani és beszélgetni, melyek érdekesek,
különlegesek és aktuálisak. A klub létrehozásának ötlete éppen azért merült fel,
mert sok értékes, valamilyen területen kiemelkedõ tudással bíró emberrel találkoz-
tunk itt Üllõn, akik szívesen vennének részt a klub életében, és osztanák meg
tudásukat. Sokan élünk itt sokféle érdeklõdéssel és tudással, biztos, hogy együtt
ez még több lehet.
Terveink szerint minden alkalommal lesz egy elõadás, és utána kötetlen beszél-
getés, laza klubélet, ahogy ez szokott lenni. A témákat közösen választjuk ki, egy
kikötésünk van: politikamentesség.
Témák: ezotéria, spiritualitás, pszichológia, életmód, természetgyógyászat, jóga,
masszázs, mûvészetek, irodalom, képzõmûvészet… stb. Több nem jut most eszem-
be, de majd közösen eldöntjük, mi legyen. Bármi lehet, aminek a megvalósítására
képesek vagyunk, hiszen tõlünk függ. Pezsgõ életû, érdekes szellemi klubot sze-
retnénk, ahol jó lenni, ahol megismerhetjük mégjobban egymást, és közösen lét-
rehozhatunk valami nagyszerût.
Tehát találkozunk március 28-án, pénteken este 6 órakor a KLUB elsõ össze-
jövetelén!
Mindenkit szeretettel várunk, jöjjetek minél többen, mi ott leszünk.

Üdvözlettel: Hera László és Jancsurák Erzsébet

Elérhetõségek: 06-30-952-4875; heralaci@freemail.hu
06-30-203-5775; jerzsoka@monornet.hu 

A z  Ü l l õ i  H i r m o n d ó  2 0 0 8 - b a n  1 1  a l k a l o m m a l  j e l e n i k  m e g !
L a p z á r t a  m i n d e n  h ó n a p  u t o l s ó  n a p j a
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Ünnepi miserend a Katolikus Templomban:

Március 16-án Virágvasárnap – barkaszentelés, mindkét szentmisén a Máté
Passiót éneklik a fiatalok.

Március 20. Nagycsütörtök – 18 órakor szentmise az Utolsó vacsora
emlékére. A mise után szentségimádás, és
gyónási lehetõség.

Március 21. Nagypéntek – 18 órakor az Úr Szenvedésének ünneplése,
János Passió.

Március 22. Nagyszombat – 20 órától fényliturgia, majd szentmise
körmenettel. Kérünk Mindenkit, hozzanak
magukkal gyertyát erre az alkalomra!

Március 23-án, Húsvétvasárnap – 8 és 10 órakor ünnepi szentmisék.
Március 24-én, Húsvéthétfõn – csak reggel 8 órakor lesz ünnepi szentmise.

Ezekre az alkalmakra nagy szeretettel várjuk az Érdeklõdõket!

Az Üllõi Templomért Alapítvány Kuratóriuma ezúton szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik a tavalyi évben személyi jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásával, illetve adományokkal támogatták céljainkat. A befolyt összeget maradékta-
lanul a templom felújítására fordítottuk.
Ismételten kérjük, hogy az idei évben se feledkezzenek el adójuk 1%-ának felaján-
lásáról, hiszen erre most óriási szükségünk van közös kincsünk, mûemlék jellegû
templomunk felújításakor. Köszönjük!

Üllõi Templomért Alapítvány
Adószám: 18703351-1-13

Az szja 1%-os támogatásából 
az Üllõ Közrendjéért,

Közbiztonságáért
Közalapítványnak befolyt

támogatás összege 
a 2007-es évben: 21.066,-Ft

A befolyt összeget az üllõi járõrkocsi
üzemeltetésére fordítottuk.

Köszönjük támogatásukat, és egyben
kérjük Önöket, hogy a 2008-as évben
is adójuk 1%-val támogassák közala-
pítványunkat!

Üllõ Közrendjéért, Közbiztonságáért
Közalapítvány

2225 Üllõ, Templom tér 3.

Adószámunk: 18706550-1-13

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Üllõi Kirendeltsége

Számlaszám: 
65100046-11296342

Üllõ, 2008. január 30.

Seres Attila
kuratórium elnöke

2007. évben a bevételek alakulása:

Támogatásokból:
– Üllõ Polgármesteri Hivatal elõzõ évrõl: 300.000,-Ft
– Üllõ Polgármesteri Hivatal 2007. év: 600.000,-Ft
– Vállalkozók, cégek támogatásaiból: 30.000,-Ft
– Magánszemélyek támogatásaiból: 160.000,-Ft
– Casco biztosítás visszautalása (03. 09-én): 75.592,-Ft
– APEH Szja. 1 %-a: 21.066,-Ft

Egyéb bevételek:
– Bankforgalom után kapott kamat: 2.237,-Ft

2007. évben a kiadások alakulása:

– üzemanyag költség: 447.439,-Ft
– posta költség: 390,-Ft
– irodaszer: 1.500,-Ft
– javítás, karbantartás: 119.010,-Ft
– bankköltség: 20.280,-Ft
– biztosítási díjak: 61.748,-Ft

Összes pénzügyi csökkenés: 650.367,-Ft

2007. évi pénzügyi eredmény alakulása:

+ Tárgyévi Bevétel: 1.188.895,-Ft
– Tárgyévi Kiadás: 650.367,-Ft
– Tárgyévi zárolt összeg : 200.000,-Ft

2007. évi pénzügyi eredmény: 338.528,-Ft
2008. évi nyitó pénzeszközök:
Bankszámla 2008. január 1-i nyitó egyenlege: 638.374,-Ft

""ÜÜllllõõ  KKöözzrreennddjjéééérrtt,,  KKöözzbbiizzttoonnssáággááéérrtt  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy""
EEggyysszzeerrûûssíítteetttt  ppéénnzzüüggyyii  bbeesszzáámmoollóójjaa  22000077..

22222255  ÜÜllllõõ,,  TTeemmpplloomm  ttéérr  33..
AAddóósszzáámmaa::  1188770066555500--11--1133

Az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub háttérszervezete a Merczel Erzsébet Alapítvány 
Kérjük támogassa adója 1%-ával. Adószámunk: 18711262-1-13

Összes pénzügyi növekedés: 1.188.895,-Ft



Üllõ központjában,
kertvárosi övezetben,
új téglaépítésû házban
42-78 m2-es lakások
eladók. 
15 m2 terasszal, saját
kerttel, gépkocsibeál-
lóval. Spanyol burko-
latok, klímaberende-
zés, riasztórendszer.

Szoc. pol., illetékmen-
tesség lehetséges, hitel
akár 0% önerõvel!

Ár: 12,9 - 17,9 m Ft

HITELÜGYINTÉZÉS.
PETRICSNÉ RAKOS ZSUZSANNA

• LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
• ÉPÍTÉSRE

• SZABADFELHASZNÁLÁSRA
• KÖZALKALMAZOTTI, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK

• VÁLLALKOZÓI HITELEK
• SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS

HÍVJON BIZALOMMAL !
06/70 610 2930



ÜGYVÉDI IRODA 
NYÍLT ÜLLÕN 

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

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

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

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

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján ügyfélfogadás 
más idõpontban is lehetséges. 

§ §

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

Üllõ, Wesselényi u. 6.
Tel.: 29 / 320 - 881

Speciális 
Szemüveglencsék:

vékonyított, progresszív,
fényre sötétedõ

Nyugdíjasoknak
25% kedvezmény

új szemüveg készítésekor

MASSZÁZS
CSONTKOVÁCSOLÁS

Nyak, hát, derék, lumbágó,
gerincsérv, térd, lúdtalp stb.

kezelése.

Orvosi rendelõ:
K-Cs 14-tõl

Többi nap: Üllõ, Ecseri u. 3.
T: 06 30 952-4875

06 29 323-465

Hera László okl.
manual-terapeuta



Az iroda nyitvatartása:

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

Pinczelné Egyed Györgyi

DORADO XXI. 
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.
Üllõ, Pesti út 41.
Tel./Fax: 06-29/322-235 • Mobil: 06-30/9708-083 
E-mail: pinczel@hu.inter.net • www.doradoxxi.hu

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!

- Légkondicionált kellemes 

környezettel

- Modern 4 sávos pályával

- Moonlight bowlinggal

- Bumperrel

- Bárunkban széles italválasztékkal

Várjuk kedves vendégeinket

Pályafoglalás: 06-30-356 4016,  06-29-320 557

Nyitva tartás:  H-Cs.: 16-01-ig, P.: 16-03-ig, Sz.: 14-03-ig, V.: 14-01-ig

Üllõ, Ócsai út 7.

www.arizona-bowling.com

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05      

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

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

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

Internet : www.del ta jogs i .hu

Termékeink:

Szolgáltatásaink:
• Komplett függönyözés
• Helyszíni felmérés
• Függönyvarrás
• Karnis és függönyszerelés
• Ágytakaróvarrás
• Díszpárna készítés
• Ruhaszerviz
• Tisztító felvevõhely
• Volánbusz bérletárusítás

Hableány bolt Üllõ, Kosuth L. u . 1.
E-mail: hableany2225@freemail.hu

• Függönyök
• Dekoranyagok
• Lángmentes anyagok
• Karnisok
• Takarók
• Lakástextíliák

Mobil: 0620/410 8655

Bolt: 0629/320 067





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

}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám:
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